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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Aspect general din sala de ședințe a palatului „Finlandia

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
SI COOPERARE ÎN EUROPA

9

PREȘEDINT

reprezentată de exponentul
muncii 

de utilaj 
raportat 

planului cincinal la

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat unui grup de ziariști turci

Succese în întrecerea
socialistă, realizări 
ale muncii spornice
Ay ÎNDEPLINIT PREVEDERILE CINCINALULUI

din în- 
chimic 

îndepli- 
data 

succes

HELSINKI 30. — De la trimișii 
speciali : 30 IULIE 1975 — dată me
morabilă în viața politică a Europei. 
La Helsinki are loc deschiderea re
uniunii la cel mai înalt nivel a ce- 
,lor 35 de state participante la Con
ferința general-europeană, a cărei 
semnificație profundă constă în a- 
doptarea și semnarea într-un cadru 
solemn a Actului final al confe
rinței.

Palatul „Finlandia" își deschide 
larg porțile în fața înalților repre
zentanți ai statelor participante. La 
intrarea în palatul „Finlandia", ma
iestuos edificiu din marmură albă, 
sînt arborate drapelele celor 35 de 
state participante. înalții reprezen
tanți sînt întîmpiriați, potrivit cere
monialului stabilit, de secretarul exe
cutiv al fazei a treia a conferinței, 

oel Pekuri.
Sosește președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc. în marele foaier, pre
ședintele țării noastre se întreține 
cordial cu șefi de stat și ' 
ai țărilor participante.

Președintele Republicii 
Urho Kekkonen, îi invită 
înalții oaspeți să ia loc în 
ferinței.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Stefan Andrei 
șl George Macovescu, ia loc la masa 
rezervată României.

Pe locurile stabilite în ordine al
fabetică se așază, de asemenea, 
înalții reprezentanți ai statelor parti
cipante : Bruno Kreisky, cancelarul 
federal 
primul 
Jivkov, 
Bulgar,

de guvern
Finlanda, 
apoi pe 

sala con-

al Austriei ; Leo Tindemans, 
ministru al Belgiei ; Todor 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
președintele Consiliului de

Stat al R. P. Bulgaria : Pierre Elliott 
Trudeau, primul ministru al Cana
dei ; Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace ; arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru ; Anker 
Joergensen, primul ministru al Dane
marcei ; Pierre Graber, președintele 
Confederației Elvețiene ; Urho 
Kekkonen, președintele Republicii 
Finlanda ; Valery Giscard d’Es- 
taing, președintele Franței ; Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit, din Ger
mania ; Helmut Schmidt, cancela
rul federal al R. F. Germania ; Con
stantin Karamanlis, primul ministru 
al Greciei ; Liam Cosgrave, primul 
ministru al Irlandei ; Geir Hallgrims- 
son, primul ministru al Islandei ; 
Aldo Moro, președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei ; Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia ; 
Walter Kieber, șeful Guvernului 
Liechtensteinului ; Gaston Thorn, 
primul ministru al Luxemburgului ; 
Anton Buttigieg, vicepremier al Gu
vernului Maltei ; Harold Wilson, pri
mul ministru al Marii Britanii ; An
dre Saint-Mleux, șeful Guvernului 
Principatului Monaco ; Trygve Brat- 
teli, primul ministru al Norvegiei ; 
Joop den Uyl, primul ministru al 
Olandei : Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez ; ambasadorul Fortunato 
De Almeida, care îndeplinește func
țiile șefului delegației Portugaliei 
(președintele Costa Gomes urmînd să 
sosească la Helsinki în cursul zilei de 
joi); Gian Luigi Berti, secretar de stat 
pentru afacerile externe și politice 
al Republicii San Marino ; Carlos 
Arias Navarro, primul ministru al 
Spaniei ; Gerald Ford, președintele

La sosirea in sala de ședință

Statelor Unite ale Americii ; 
Palme, primul ministru al Suedi'ei ; 
Suleyman Demirel, primul ministru 
al Turciei ; Jânos Kâdâr, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar ; Leonid Brcjnev, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ; A- 
gostino Casaroli, secretarul Consi
liului pentru problemele publice al 
Vaticanului.

...Ora 12,00. Președintele țării- 
gazdă. Urho Kekkonen, declară 
deschise lucrările reuniunii.

Salutînd pe înalții reprezentanți ai 
celor 35 de state, președintele Fin
landei a spus : Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa re
prezintă un eveniment fără 
dent în istoria continentului, 
tă reușită nu reprezintă un 
ment izolat de alte eforturi ____
rale întreprinse pe plan internațio
nal, ci, dimpotrivă, conferința este 
o parte importantă a actualei evolu
ții din lume — destinderea. Această 
conferință, a relevat el, este rezul
tatul voinței politice a tuturor 'sta
telor participante de a îmbunătăți și 
intensifica relațiile lor reciproce. în 
interesul popoarelor lor și. în același 
timp, este o expresie a dorinței lor 
de a contribui la pacea, securitatea, 
dreptatea și cooperarea în Europa.

Trebuie acceptat faptul, a conti
nuat vorbitorul, că toate țările noas
tre își au propriile lor interese, care 
trebuie avute în vedere. Acest lucru 
este firesc, dat fiind că conferința 
nu este o întrunire. a unor învingă
tori în.război sau o reuniune de 
mari puteri. Este o conferință a sta
telor suverane, independente și egale, ■

Eu cred că „Actul final" reprezin
tă un document politic internațional 
extrem de important,, fiind rezulta
tul luării ample în considerare a 
tuturor problemelor, iar conținutul 
său a fost aprobat avîndu-se în ve
dere în mod cuvenit interesele tu
turor statelor, a apreciat președinte
le Kekkonen, însuși faptul că aceas
tă conferință a fost convocată dove
dește că a sosit timpul de a trece 
de la intenții la acțiuni.

Trebuie să ne reamintim propriile 
noastre cuvinte, că întărirea secu
rității în Europa nu este îndreptată 
împotriva nici unui stat sau conti
nent, ci trebuie să constituie o con
tribuție importantă la pacea și secu
ritatea mondială — a declarat în în
cheiere președintele Urho Kekkonen.

în continuare, rostește un cuvint 
inaugural secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim.

După ce a arătat că reuniunea de

prece- 
Aceas- 
eveni- 
colate-

la Helsinki este unica in secolul 
nostru, dacă nu chiar în întreaga is
torie a umanității, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a spus : 
„Astăzi este logic ca țările Europei 
și cele ale căror destine sint legate 
de acest continent să fie unite, indi
ferent de ideologia sau forma lor de 
guvernămint, in scopul menținerii 
păcii.

„Actul final" al conferinței reflec
tă, pe de o parte, faptul că pacea 
nu poate fi asigurată față continua
rea eforturilor tuturor țărilor intere^ 
sate și, pe de altă parte, că ea nu 
poate fi garantată absolutizînd echi
librul militar.

Țările participante la această con
ferință sînt în mod obișnuit identifi
cate ca socialiste șau capitaliste, 
neutre sau nealiniate, membre ale
N. A.T.O. sau ale Tratatului de la 
Varșovia. Din punctul meu de ve
dere, ele sînt, în primul rîrid, state 
membre ale familiei Națiunilor Uni
te. Spun aceasta deoarece este clar 
că principiile pe care le promovează
O. N.U. au fost în mod conștient in
corporate în concluziile conferinței.

Documentul final al conferinței, a 
spus Kurt Waldheim, constituie o 
bază pentru cooperarea și securitatea 
în Europa, cu atît mai mult cu cit 
unor țări semnatare le revin peste 
80 la sută din, cheltuielile militare 
mondiale. „Această ne determină să 
apreciem că încheierea cu succes a 
actualei conferințe reprezintă mai 
mult un început decît un sfîrșit".

■ „Conducătorii reuniți aici, a conchis 
secretarul general ăl O.N.U., au făcut 
un important pas în direcția realiză
rii obiectivelor Cartei Națiunilor. 
Unite. Dacă ei vor continua această 
cale sporind încrederea și respectul 
mutual, întîlnirea de față se va do
vedi de o semnificație istorică nu 
numai pentru Europa, dar, de ase
menea, sper, pentru întreaga ome
nire".

★
în ședința de după-amiază, prezi

dată — potrivit aranjamentului de 
procedură stabilit în cadrul fazei de la 
Geneva — de șeful delegației Vati
canului, au început expunerile înal- 
ților reprezentanți ai statelor parti
cipante asupra marilor probleme ale 
securității și cooperării în Europa, 
asupra Actului final al conferinței.

Au luat 
de guvern 
Islandei, 
Germane, 
Germania.

Lucrările conferinței vor fi reluate 
joi, la ora 9,30.

cuvintul șefii de stat sau 
ai Marii Britanii, Greciei, 
Canadei, ’ Bulgariei, R. D. 
Italiei, Elveției și R. F.

Finlandei, Urho Kekkonen
Miercuri seara, președintele Fin

landei, Urho Kekkonen, a oferit, în 
saloanele palatului prezidențial, un 
dineu în onoarea înalților reprezen
tanți ai statelor participante la întîl
nirea la nivel înalt de la Helsinki.

La dineu a luat parte președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și tovarășii .Ștefan Andrei și 
George Macovescu.

Din cuvîntăriie

la lucrările
conferinței
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o Oamenii 
treprinderea 
Făgăraș au 
nirea 
de 29 iulie 1975. Acest ____
va permite întreprinderii să reali
zeze pînă la sfîrșitul anului o im
portantă producție suplimentară 
concretizată în utilaje tehnologice 
din otel inoxidabil, oțel carbon și 
din poliesteri armați cu fibre de 
sticlă, armături industriale din o- 
teluri inoxidabile, utilaje emailate, 
oiese de schimb, precum sii utilaje 
destinate exportului.

Raportîrid acest succes într-o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
lectivul unității se angajează să 
nu-și precupețească forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor reieșite din 
istoricele documente ale Congresu
lui al XI-lea.

® Colectivul de muncă al Centra
lei industriale de reparații auto din 
cadrul Ministerului Transporturilor 
si Telecomunicațiilor a anunțat în
deplinirea Sarcinilor actualului cin
cinal la 26 iulie 1975 și livrarea în 
plus de produse la export în valoa
re de peste 8 milioane lei valută.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului tycolae 
Ceaușescu, se arată. între altele, că 
hotărîrile recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. și indicațiile prețioase cu
prinse în cuvîntarea secretarului 
general al partidului. rostită cu 
acest prilej, vor constitui obiecti-

vele de bază ale activității între
gului colectiv de muncă 
îndeplinirea exemplară a 
din acest an și din 
viitor.

pentru 
sarcinilor 
cincinalul

adresatăo Printr-o telegramă
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de la 
întreprinderea de sticlărie și fa
ianță din municipiul Sighișoara ra
portează cu mîndrie și satisfacție 
realizarea integrală a volumului 
producției industriale prevăzut pen
tru actualul, cincinal. „Ne angajăm 
în fata conducerii partidului, a 
dumneavoastră, stimate și iubite 
tovarășe secretar general — se 
spune, printre. altele. în telegramă 
— să realizăm’pînă la finele aces
tui an, peste prevederile cincina
lului. produse de sticlărie și faian
ță în valoare de peste 110 milioane 
lei. din care peste 30 la sută vor fi 
destinate exportului".

o Colectivul rafinăriei Ploiești a 
realizat prevederile planului cinci
nal. în telegrama adresată cu a- 
ceșt prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se scrie, printre altele : 
Acționînd în spiritul îndemnurilor 
dumneavoastră, sub permanenta în
drumare și conducere a organizației 
de partid, sîntem hotărîți să depu
nem în continuare toate eforturile 
pentru ca bilanțul 1971—1975 să 
consemneze un spor al producției 
globale de 634 000 000 lei.

CU PRILEJUL REUNIUNII DE LA HELSINKI

Președintele Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu președintele Republicii Cipru,

■

Nicolae Ceaușescu, blemele Ciprului, pentru poziția a- 
Republicii Socialiste doptată constant de țara noastră in

gu-Au participat șefii de stat și 
vern, celelalte personalități politice 
din țările reprezentate la conferință.

în timpul dineului, președintele 
Finlandei, în cuvinte pline de stimă 
și cordialitate, a toastat în onoarea 
înalților oaspeți, urînd succes deplin 
conferinței.

în cinstea președintelui Finlandei 
a rostit un toast Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U.

Tovarășul
președintele . .... ..
România, s-a intilnit, miercuri dir sprijinul unei soluții juste și trainice, 
mineatâ, la reședința sa din Helsinki, 
cu arhiepiscopul Makarios, președin
tele Republicii Cipru.

Șeful statului cipriot a fost însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Yoannis Christophides.

La întrevedere a participat tovară
șul George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe.

Președintele Makarios a exprimat 
recunoștința pentru interesul activ 
manifestat de președintele Nicolae 
Ceaușescu, de România, față de pro-

pentru contribuția personală efecti
vă a șefului statului român la pro
movarea cauzei păcii și înțelegerii în 
această parte a lumii.

Reafirmind poziția României cu 
privire la căile de rezolvare a situa
ției din Cipru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, în condi
țiile actuale, sînt necesare noi. efor
turi, atît din partea celor două co
munități, a părților interesate, cit și 
a statelor prietene, în vederea reali
zării cit mai grabnice a unei soluții

OBIwi

trainice oare să asigure conviețuirea 
pașnică și colaborarea pe baze demo
cratice, de egalitate, a tuturor cetă
țenilor, menținerea independenței, 
suveranității și integrității teritoria
le a statului cipriot.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de evoluția raporturilor 
dintre România și Cipru, mainifestîn- 
du-se dorința de a se acționa. în con
tinuare, pentru dezvoltarea colaboră
rii pe multiple planuri, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și securității în regiune și în lume.

întrevederea a decurs într-o atmo» 
sferă de caldă cordialitate.

V
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DOCUMENTELE PLENAREI DIN 21-22 IULIE - PROGRAM CONCRET DE ACȚIUNE

„Nu trebuie uitat faptul că la nivelul anului 1980 
scăderea cu un singur procent a ponderii cheltuielilor 
materiale echivalează cu un venit național suplimentar 
de 13—14 miliarde lei — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 21—22 iulie 1975. lată de ce 
se cer măsuri ferme pentru eliminarea oricăror surse 
de risipire a resurselor materiale și a fondurilor bănești, 
pentru gospodărirea rațională a tuturor materiilor 
prime și materialelor. în acest scop trebuie să se treacă 
la întocmirea de programe concrete pe fiecare mi
nister, centrală, întreprindere, pe fiecare comitet ju
dețean de partid".

ANCHETA „SClNTEII"
La recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale a României s-a accentuat cu 
putere necesitatea de a se acționa susținut în fiecare întreprindere, 
în fiecare ramură a economiei pentru reducerea costurilor de pro
ducție și în special a cheltuielilor materiale. Cu toții sîntem inte
resați ca realizările în acest domeniu să fie cit mai substanțiale, 
știut fiind faptul că cu cît sînt gospodărite și valorificate mai bine 
resursele materiale ale țării — din producția internă sau din im
port — cu atît sint mai reduse cheltuielile de producție, cu atît 
sporește mai rapid venitul național, creîndu-se astfel resurse supli
mentare pentru dezvoltarea mai accentuată a economiei și ridicarea ni
velului de trai al poporului. De asemenea, se impune să se acționeze 
cu și mai multă hotărîre în direcția reducerii cheltuielilor materiale, 
avînd în vedere că pe plan mondial problema materiilor prime capătă 
un caracter tot mai acut, că la o serie de produse prețul continuă să 
crească.

Prezenți în cîteva întreprinderi, corespondenții noștri au adresat unor 
cadre de răspundere următoarele întrebări in legătură cu problema re
ducerii cheltuielilor materiale de producție : •

1. CUM APRECIAȚI REZULTATELE OBȚINUTE PÎNĂ ÎN 
PREZENT?

2. CE MASURI VEȚI APLICA ÎN VIITOR PENTRU MICȘORAREA 
SUBSTANȚIALA A CONSUMURILOR MATERIALE?

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ „CEAHLĂUL" DIN PIATRA 
———— jNEAMj

„Măsuri precise pentru utilizarea 
mai rațională a metalului46 
Ing. GHEORGHE ZAMFIRESCU, directorul Întreprinderii

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI AGRICOLE „7 NOIEMBRIE" DIN
CRAIOVA ~~

„Acțiuni ample, multilaterale, 
pentru realizarea de economii66

EUGENII! STROIE, secretarul comitetului de partid al întreprinderii

IDe la începutul anului șl
pînă în prezent, fată de con
sumul planificat de metal, 
s-a realizat o economie de 

130 tone. Dar, dacă ținem seama că 
80 la sută din cheltuielile materiale 
sînt reprezentate de consumul de 
metal, realizările nu sînt de natură 
să ne satisfacă. Spun acest lucru de
oarece la principalele produse pen
tru fabricarea cărora se consumă 
mult metal, cum sînt semănătorile 
SPC-6 M, precum și la piesele de 
schimb pentru mașini agricole, con
sumul a fost depășit cu 38 tone, la 
care se adaugă și cele 145.1 tone sub- 
ansamble și repere rebuiate.

2 Zilele trecute, oamenii mun
cii . din .județul nostru au
primit cu deosebită stimă și 
căldură vizita de lucru a to

varășului Nicolae Ceaușescu. Cu a- 
cest prilej, secretarul general al par
tidului ne-a criticat, pe bună drep
tate, pentru supradimensionarea 
unor piese și materiale de fabrica
ție, slaba organizare a unor locuri 
de muncă și pregătirea necorespun
zătoare a celor care lucrează în tur
nătorie, neajunsuri care determină, 
printre altele, un consum exagerat 
de metal. Pe baza acestor observații 
foarte concrete și a sarcinilor reie
șite din cuvîntarea la recenta ple
nară, ara elaborat un program con
cret de acțiune, din care unele mă
suri — pe care le voi enumera — 
au și început să fie traduse în prac
tică :

e combinarea planurilor de croire, 
astfel incit, la fiecare coală de me

tal să obținem nu numai repere de 
bază, așa cum procedăm în prezent, 
aruncînd importante cantități de me
tal. ci și repere mici, fără a mal a- 
pela la alte cantităti de materiale ;

a trecerea la reproiectarea con
structivă și tehnologică a tuturor 
stanțelor și dispozitivelor care debi
tează metal pentru micșorarea canti
tății de deșeuri ;

• am introdus controlul Interfazic 
și am organizat puncte fixe de con
trol la capetele liniilor tehnologice 
pentru prevenirea apariției rebutu
rilor î

• acolo unde rebuturile apar to
tuși. se iau măsuri de remediere a 

'lor pe loc. Astfel, la turnătorie am și 
realizat o instalație pentru impreg
narea pieselor cu mogul și silicat de 
sodiu și am trecut la sudarea găuri
lor și a porilor din piese cu un apa
rat special în mediu protector de 
argon.

Solicităm însă ca aceste eforturi 
interne să -fie sprijinite și de furni
zorii noștri — siderurgiștii din Ga- 
lați. Hunedoara, București, Roman și 
Otelul Roșu — care trebuie să ne 
livreze laminate și profile în lungi
me fixe sau multiple, iar la tablă 
— în formate adecvate unui plan 
de croire. Calculele demonstrează că 
pe această cale putem reduce consu
mul de metal cu circa 500 tone, ceea 
ce va face posibil ca pînă la sfârșitul 
anului să obținem o economie de 
aproape 1 milion lei.

ICa urmare a măsurilor ini
tiate de comitetul de partid 
și de conducerea întreprin
derii, colectivul unității noas

tre a acționat cu simț de răspundere 
pentru reducerea de la an la an a 
cheltuielilor materiale, îndeosebi pen
tru diminuarea consumului de me
tal — care deține o pondere de circa. 
70 Ia sută în prețul de cost. Astfel, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent au fost economisite i tone 
oteluri de scule, 20 tone fontă, 1,8 
tone sîrmă pentru bobina,), GG tone 
tablă și 719 kg electrozi. Numai în 
acest an consumul la metal s-a re
dus la plugul purtat (cu 3 și 4 tru- 
pițe) cu 616 tone, prin folosirea unui 
nou, procedeu tehnologic, la semănă
toarea universală cu 26 kg pe bucată- 
și _ la mașina de împrăștiat îngrășă
minte cu 40 kg pe bucată.

2 Plenara comitetului de par
tid al întreprinderii, ținută 
cu cîteva zile în urmă, a 
avut înscrisă pe ordinea de 

zi. ca punct distinct de analiză și 
dezbatere, mobilizarea mai intensă a 
eforturilor pentru reducerea în con
tinuare a cheltuielilor materiale, sta- 
bilindu-se un program concret de ac
țiune în acest sens, care vizează în 
final economisirea în acest an a unei 
cantităti de metal în valoare de circa 
9 milioane lei.

Astfel, prin mijloace și forme spe
cifice muncii politice de masă s-a 
lansat o largă acțiune cu parti
ciparea tuturot specialiștilor și 
muncitorilor pentru găsirea și 
aplicarea unor noi soluții tehni
ce și organizatorice care să de

termine economisirea metalului și, 
mai ales, pentru formarea spi
ritului de bun gospodar. Vă prezen
tăm cîteva din primele acțiuni con
crete întreprinse :

o organizația de bază de la secția 
turnătorie a luat inițiativa ca săptă- 
mînal, pe schimburi, să analizeze atît 
modul concret în care a acționat 
schimbul de muncă respectiv pentru 
reducerea consumului de metal la 
fiecare reper turnat, cit și calitatea 
produselor executate ;

o biroul.organizației de bază de la 
atelierul debitare-presaj a antrenat 
cadrele tehnice Ia aplicarea unui nou 
procedeu de debitare — croirea com
binată. întrucît rezultatele sînt foar
te bune, accentul se pune acum pe 
extinderea acestei tehnologii ;

s din inițiativa comitetului de par
tid pe întreprindere și a comitetu
lui sindicatului, fiecărei formații de 
lucru i s-a dat cite o fișă-tip în care 
se trec economiile de metal realizate 
lunar, specificîndu-se numele acelora 
care s-au evidențiat in această acțiu
ne.

• o serie de măsuri vizează eli
minarea unor neajunsuri în dome
niul folosirii integrale a deșeurilor 
recuperabile, reproiectării unor re
pere și aplicării de noi tehnologii în 
prelucrare. în această privință orga
nizația de partid și-a propus să 
mobilizeze mai intens cadrele de 
specialiști și să controleze îndeaproa
pe cum este îndeplinit programul de 
măsuri tehnice și organizatorice pen
tru diminuarea consumurilor mate
riale întocmit în întreprindere.

Se elaborează o nouă șarjă 
la Combinatul siderurgia Hunedoara

Electrificarea 
liniei ferate 

Timișoara—Aradul Nou
9

S-a terminat electrificarea li
niei ferate Timișoara — Aradul 
Nou, în lungime de 50 kilometri. 
Se lucrează acum intens la fina
lizarea acțiunilor de moderni
zare în complexul feroviar Arad., 
De remarcat este că toate lu
crările de construcții s-au des
fășurat în condițiile unei in
tense circulații de trenuri — 
peste 200 de garnituri în 24 de 
ore. Prin introducerea acestui 
sistem eficient de tracțiune se 
obține o creștere cu circa 40— 
50 la sută a traficului Silnic de 
călători și mărfuri, viteza de 
circulație pe unele porțiuni a- 
jungind pină la 160 km pe oră.

(Agerpres)

pmm, Activitate susținuta din zori pinâ in noapte la secerișul
M acinA griului și recoltarea furajelor, la culesul legumelor si fructelorx
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Oamenii muncii de pe ogoare sînt puternic angajați în efortul pen
tru executarea cu succes a lucrărilor agricole de vară. Mii și mii de 
mecanizatori și cooperatori, locuitorii satelor muncesc din zori pînă în 
noapte la secerișul griului — acolo unde încă nu s-a terminat — la cosi
tul fînețelor naturale, prășitul și irigarea culturilor, eliberarea terenu
lui de paie, fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice, executa
rea arăturilor,. culesul legumelor și fructelor. Sînt lucrări pe cît de nu
meroase, pe atît de urgente și importante, care necesită o amplă mo
bilizare Ia lucru a tuturor forțelor de la sate, măsuri pentru organiza
rea temeinică a muncii, pentru folosirea judicioasă a mijloacelor me
canice și de transport.

Din datele centralizate în cursul zilei de ieri 
turii și Industriei Alimentare rezultă că grîul a 
la sută din suprafața cultivată în întreprinderile 
pe 93 la sută din total în cooperativele agricole, 
coltat 15 000 ha cu grîu. întrucît atît secerișul, cît și recoltarea furaje
lor se execută concomitent într-un număr restrins de județe din zo
nele colinare, în centrul și nordul țării, , trebuie asigurate o judicioasă 
repartizare a forțelor, formarea mai multor echipe de cosași, folosirea 
din plin a mijloacelor mecanice șl de transport pentru încheierea grab
nică a ambelor lucrări.

Pentru a obține producții sporite la culturile ce se vor recolta în 
toamnă, cea mai mare atenție trebuie acordată menținerii solului cu
rat de buruieni, aplicării prașilelor mecanice și manuale 
este nevoie. Este o măsură gospodărească, deosebit 
tru spargerea crustei și menținerea umidității din 
voltării plantelor. în această perioadă, cînd rezervele 
mult prin evapotranspiratie, este nevoie mai mult 
tensificarea udărilor, de organizarea exemplară a echipelor de moto- 
pompiști și udători pentru a iriga întreaga suprafață amenajată.

în grădini și livezi, culesul și, desigur, aplicarea lucrărilor de în
treținere sînt la ordinea zilei. Pentru ca legumele și fructele să ajungă 
proaspete la destinație, este necesară respectarea cu rigurozitate a nor
melor stabilite privind culesul, ambalarea și transportul produselor, 
spre a se evita deprecierea lor, spre a se satisface cît mai bine cerin
țele consumatorilor și ale industriei alimentare.

Muncind cu hărnicie, cînd și cît este nevoie, 
nizatorii, toți locuitorii satelor au datoria să nu 
efort pentru a strînge cît mai repede și pune la 
ductie de cereale păioase, cantități cît 
produse, pentru a îngriji bine culturile 
cît mai bune' la recoltele din toamnă. Și 
țiuni trebuie să se afle organizațiile de 
pentru ca toate lucrările din această perioadă să fie repede și bine 
executate.

Ia Ministerul Agricul- 
fost recoltat de. pe 98 
agricole de stat și de 
Au mai rămas de re

de 
sol 
de 
ca

ori de cite ori 
eficientă pen- 
necesară dez- 
umiditate scad 
oricînd de in-

cooperatorii și meca- 
precupețească nici un 
adăpost întreaga pro- 

mai mari de furaje, de alte
și a obține, astfel, rezultate 

în fruntea tuturor acestor ac- 
partid, comuniștii de la sate,
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în cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu la Ple
nara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale se subli
niază necesitatea ca lucră
rile agricole, munca în a- 
gricultură să se desfășoare 
pe o bază temeinic orga
nizată, Ia fel cum se des
fășoară munca în industrie. 
„Activitatea în agricultură 
este tot activitate economi
că și ea nu se poate des
fășura la voia întîmplării 
— se arată în cuvîntare. 
Avem o lege a lucrărilor 
agricole — și consiliile - 
populare județene, organele 
agricole, alte organe de 
stat au obligația să acțio
neze în conformitate cu 
această lege".

Am urmărit zilele trecute 
cum sint organizate lucrări
le agricole in citeva unități 
din județul Dîmbovița. în
treaga activitate din agri
cultură se desfășoară pe 
baza, programului stabilit 
de comitetul județean .de 
partid privind, recuperarea 
pierderilor provocate de 
inundații. în acest scop au 
fost luate măsuri pentru 
încheierea urgentă a recol
tării păioaselor, pentru 
eliminarea excesului de 
umiditate, refacerea cul
turilor calamitate parțial 
prin lucrări de completa
re, întreținere și fertilizare 
și. reînsămînțarea suprafe
țelor calamitate total.

Desigur, realizarea în cel 
mai scurt timp a acestor 
lucrări este hotărâtă de te
meinica organizare a mun
cii în unitățile agricole. în 
unele cooperative agricole,

—.....................
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cum sînt cele din cadrul 
consiliilor intercooperatiste 
Vișina, Bilciurești, Potlogi 
și Greci, lucrările sînt a- 
vansate. Cum se acționea
ză pentru intensificarea rit
mului și încheierea grabni
că a lucrărilor ? Două zile, 
împreună cu directorul 
S.M.A. Răcari, tov. Nico-

7 “ mas un bnbin
distribuirea operativă a 
mijloacelor mecanice în 
funcție de terenurile unde 
se poate lucra, pentru fo
losirea lor cu randament 
maxim. Cele 22 de combi
ne „Gloria", venite în aju
tor de la alte S.M.A.-uri 
din județ, lucrau grupate 
pe parcelele unde se exe

-j n . ii.j “? ,
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- începuse activitatea. Nu o 
dată, cauza începerii cu în
tîrziere a muncii o consti
tuie lipsa de preocupare 
pentru întocmirea progra
mului de lucru cu o seară 
înainte, pentru stabilirea 
sarcinilor pe fiecare for
mațiune de lucru. Cînd a-, 
ceste atribuții obligatorii

, >j ______ - ■ ' ' - -" : * ■
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a modalităților de aplicare 
a acordului global în unele 
cooperative agricole. Acor
dul global nu înseamnă 
nicidecum că fiecare vine 
la muncă cînd vrea, așa 
cum se întîmplă la. coope
rativa agricolă Bălteni. în 
această cooperativă, deși 
s-au înființat echipe mixte
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LUCRĂRILE AGRICOLE ÎN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

® Cine se scoală de dimineafă... ajunge departe cu secerișul ® Cum este înțeleasă 
aplicarea acordului global în unele cooperative © Programe de lucru cî??d

soarele se îndreaptă spre amiază

lae Ghinea, am fost de di
mineața pină seara pe o- 
goarele cooperativelor a- 
gricole 
Conțești, .............
țelu și Bolovani, din raza 
consiliului intercooperatist 
Răcari. In cele mai multe 
din aceste unități se re
marcă drdinea și discipli
na. Se poate spune că mun
ca mecanizatorilor se des
fășoară după un program 
precis, ca în industrie, cu 
sarcini concrete pe fiecare 
om, pe întreaga durată a 
zilei-lumină. Această im
presie este întărită de re-

B

Răcari, Colacu, 
Bălteni,. Cornă-

cută concomitent balotarea 
paielor, transportul băieți
lor, aratul și pregătitul te
renului și însămînțarea 
culturilor duble.

Nu în același mod este 
organizată activitatea în 
unele cooperative agricole, 
unde' nu se stabilesc sar
cini concrete pe flecar® om, 
ceea ce duce la irosirea de 
timp prețios. La cooperati
va agricolă Cornățel, la 
ora 6.30, președintele coo
perativei, tov. Ion Stan, 
umbla prin sat pentru a 
mobiliza brigadierii, iair la 
Bălteni, nici la ora 7,30 nu

ale consiliilor de conducere 
și specialiștilor din coope
rativele agricole sînt lăsate 
pe a doua zi, munca în 
cîmp începe cu întîrziere, 
la orele 8—9 și chiar 10. 
„Uneori începem să lucrăm 
abia la 9.30 — ne spunea 
tov. Vasile Dinu, șeful sec
ției de mecanizare Băl
teni — deoarece abia dimi
neața tîrziu primim pro
gramul de lucru de la con
ducerea cooperativei agri
cole".

Lipsurile amintite se da- 
toresc și înțelegerii greșite

de cooperatori și mecaniza
tori pe ferme și brigăzi 
pentru executarea lucrări
lor în acord global, acestea 
au rămas doar pe Kîrtie. 
în realitate, se aplică tot 
forma de acord global in
dividual. • Așa se și explică 
faptul că in unele unități 
agricole din raza consi
liului intercooperatist 

zilnic 
puțin 
forța 
poate 

dovedit

cari participă 
lucrări 
jumătate 
muncă, 
altfel !
cursul

Ră- 
la 
de 
de
Și 
în

mai
: din

Că se
s-a
acțiunilor pentru I

salvarea recoltei' în timpul 
inundațiilor. „în acele zi
le — ne spunea tov. Gheor- 
ghe Dumitru, primarul și 
secretarul comitetului de 
partid din comuna Răcari 
— toată forța de muncă a 
comunei a lucrat în cîmp. 
Numai la recoltatul griu- 

■ lui au participat 1 400 
de oameni". Problema este 
ca acest mod de acțiune — 
mobilizarea întregii forțe 
de muncă a cooperativelor 
și întronarea unei discipline 
ferme de producție — să 
caracterizeze activitatea 
tuturor consiliilor populare 
comunale, consiliilor de 
conducere și specialiștilor 
d'n unitățile agricole.

Organizarea exemplară a 
muncii, ordinea și discipli
na in producție trebuie să 
preocupe permanent ca
drele de conducere, specia
liștii din unități, ca și pe 
cei veniți să indrume acti
vitatea pe teren în timpul 

' lucrărilor. în mu’te puncte 
de lucru am întâlnit cîte 
4 și 5 asemenea cadre de la 
diferite organisme județene, 
de la comună și de Ja- coo
perativă agricolă, ale căror 
atribuții se suprapun. Este 
nevoie ca toți cei care 
poartă răspunderea bunei 
desfășurări a luerări'or a- 
grieole să se ocupe de cite 
o problemă precisă, să nu 
se rezume doar la inspecta
rea locurilor • de muncă și 
la indicații generale, ci să 
ajute efectiv unitățile agri
cole la organizarea activi
tății. Ia mobilizarea la 
lucru a întregii forțe de 
muncă de la sate.

Aurel PAPAD1UC

în șase luni din acest an, întreprinderea „Independența" din Sibiu 
a îndeplinit la limită planul producției globale și marfă. Dar dacă 
se recalculează rezultatele în funcție de ceea ce s-a produs efectiv, 
fizic, în contul planului, se constată că prevederile sortimentale au 
fost realizate numai în proporție de circa 90 la sută. Așadar, față de 
ce s-a planificat, unitatea sibiană a produs mai mult din unele sor
timente și mai puțin din altele, nu a respectat întru totul disciplina 
de plan și contractuală ; ca urmare, o serie de obligații față de be
neficiari, scadente în această perioadă, nu au fost onorate. Cum s-au 
„pierdut pe drum", în diverse faze ale procesului tehnologic.- produ
sele cuprinse în nu mai puțin de 402 contracte restante ? Iată cîteva 
constatări desprinse din investigațiile făcute în secțiile de fabricație.

NEAJUNSURI ÎN APROVIZIO
NAREA TEHNICO-MATERIALĂ. 
Pare de necrezut superficialitatea cu 
care o serie de furnizori ai între
prinderii „Independența" privesc 
onorarea obligațiilor contractuale. 
Practic, în fiecare secție sau atelier, 
în discuțiile purtate cu muncitori, cu 
specialiști, cu cadre de răspundere, 
au revenit ca un laitmotiv greutățile 
provocate de neasigurarea unor ma
teriale, piese sau subansamble. în 
sectorul de montaj al secției de uti
laj metalurgic, mai multe utilaje 
— două baterii de cuptoare de topit 
cu inducție pentru turnătoria din 
Băilești și șase cuptoare de tratament 
termic secundar pentru diverși bene
ficiari — sînt aproape gata de livra
re. dar mai lipsesc, ici și colo, cîteva 
subansamble, aparate sau instalații 
electrice. De asemenea. își așteaptă 
rîndul la montaj tot felul de piese 
prelucrate. La secția cazangerie în
tâlnim o situație similară.

Cine sînt furnizorii care dereglează 
în bună măsură fluxurile de fabrica

ție ? Cîțiva din aceștia sînt prezen
tați de ing. Andrei Mesea, directorul 
comercial al unității sibiene : între
prinderea „Automatica" din Capitală 
nu a trimis toate tablourile electrice 
conform graficului de livrare ; în
treprinderea „Neptun" din Cîmpina 
nu livrează reductoarele și motore- 
ductoarele ; unele fabrici de cără- 
măzi refractare (din Tîrgu-Jiu și 
Brașov) nu își îndeplinesc la _ timp 
și integral obligațiile ; unele între
prinderi de comerț exterior. Intre 
care Electroimportexport, Mecano- 
importexport și Metalimport, nu au 
asigurat la vreme o serie de suban
samble și materiale din import. De
sigur, anumite aprovizionări nu au 
fost perfectate la timp, deoarece 
beneficiarii utilajelor au predat cu 
întîrziere documentația tehnică de 
execuție. Dar pentru ca utilajele 
restante să sosească cît mai repede pe 
șantierele unor obiective de investiții 
— deosebit de importante pentru eco
nomia națională — este necesar ca 
Centrala industrială de utilaj ener
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getic, metalurgic și mașini de ridi
cat, întreprinderile de comerț exte
rior și furnizorii din țară la care 
ne-am referit să acorde prioritatea 
cuvenită rezolvării grabnice, opera
tive a problemelor de aprovizionare 
și să evite apariția in viitor a unor 
asemenea necorelări între ritmul

Flarnl poate fi wiisifeat îndeplinit 
ramai dacă sînt realizate integral 

produsele fizice și obligațiile contractuale 
Cîteva constatări la întreprinderea „Independența"-Sibiu

producției și asigurarea bazei ma
teriale.

ABATERI DE LA DISCIPLINA 
PRODUCȚIEI. Cu toate aceste' 
neajunsuri evidente în aprovizionare, 
nu se poate spune că în secțiile de 
producție nu există front de lucru. 
Din păcate insă, timpul de lucru 
efectiv nu este utilizat rațional.

m O g O @
Aveam să constatăm, la fața locului, 
o serie de abateri de la disciplina 
muncii. Unii muncitori părăsesc ne
justificat locul de muncă, se plim
bă de colo pînă colo fără rost, își 
pierd pur și simplu vremea, în timp 
ce alții lucrează fără preget. Anu- 
miți maiștri și șefi de echipă nu 

se preocupă așa cum ar trebui de 
bunul mers al producției, de asi
gurarea unor materiale ; pe de altă 
parte, cei care lucrează în sectorul 
de aprovizionare a secției aduc 
adesea materialele la întîmplare, din 
care cauză unii maiștri și șefi de 
echipă sînt nevoiți să facă o serie 
de drumuri inutile la magazii.

Deficiențe care îngreunează buna 
desfășurare a procesului de produc-

ție provoacă și urmărirea necores
punzătoare de către unii dispe
ceri a pieselor pe fluxul tehnologic ; 
ca atare, uneori nu sînt fabricate 
la timp diferite repere, ceea ce 
se repercutează asupra montării la 
timp- a utilajelor. Sînt și cazuri cînd 
reperele se dau în lucru la întîm- 

plare și nu în funcție de urgențele 
impuse de executarea subansamble- 
lor. In plus, nu întotdeauna se asi
gură documentația de execuție pen
tru produsele lansate în fabricație. 
In anumite cazuri, cooperarea în
tre sectoare sau secții de producție 
— cum ar fi, de pildă, între sectorul 
de debitare a materialelor și cel de 
montaj sa-u- între secția de utilaj 
metalurgic și secțiile de cazangerie 
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sau mecanică III — se desfășoară 
necorespunzător. în final, toate aces
te lipsuri organizatorice și abateri de 
la disciplina producției determină 
întîrzierea finalizării unor utilaje și, 
de obicei, a celor mai complexe, mai 
dificil de realizat din punct de ve
dere tehnic.

CARENȚE ÎN ASIGURAREA CA
DRELOR CALIFICATE. în secțiile 
de fabricație pot fi lesne remarcate 
o serie de utilaje la care nu lucrea
ză nimeni ; unele formații de lucru 
sînt descompletate. Directorul între
prinderii, ing. Miron Negrilă, ne re
iata că fluctuația mare a forței de 
muncă din întreprindere face ca, 
în pofida eforturilor de continuă ca
lificare a unor noi muncitori, să nu 
se poată suplini un anumit deficit 
de forță de muncă și să nu se poată 
institui întotdeauna o fermă disci
plină de producție. Credem însă că 
acțiunea unor factori ce determină 
o anumită lipsă de cadre calificate 
poate fi în mare măsură atenuată 
prin intensificarea atragerii și ca
lificării de noi cadre, in special a 
femeilor, printr-o preocupare sporită 
a conducerii întreprinderii, a orga
nelor locale de partid și de stat pen
tru rezolvarea unor probleme sociale 
și de muncă, prin acțiuni mai stă
ruitoare ale organizației de partid 
pentru sudarea colectivului de 
muncă de la întreprinderea sibiană.

★
Pentru ca planul să fie îndeplinit la 

toate sortimentele, pentru ca toate
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obligațiile contractuale să fie tratate 
cu aceeași considerație și îndeplinite 
cu rigurozitate, așa cum prevede 
legea, se impune însă și curmarea 
unei mentalități greșite cu privire la 
realizarea sarcinilor de produc(ie. 
Dacă privim lista contractelor 
restante, observăm că 273 din 
ele se referă la piese de schimb, 
pentru nefabricarea cărora nu poate 
fi admisă nici o scuză. Chiar dacă 
asemenea produse nu au o pondere 
prea mare în ansamblul producției 
globale a întreprinderii sibiene, 
beneficiarii pieselor de schimb în- 
tîmpină mari greutăți din cauza ne- 
primirii lor Ia vreme. La fel se pre
zintă lucrurile și în privința fabrică
rii pieselor brute, turnate din oțel și 
din neferoase : cele cu destinația 
„consum intern" sînt produse peste 
nivelul planificat, iar cele destinate 
a fi livrate altor întreprinderi sint 
realizate cu mult sub prevederi. Iată 
de ce, organizația de partid a între
prinderii trebuie să fie mai fermă, să 
combată cu mai multă hotărîre orice 
practici care contravin disciplinei de 
pian ș! contractuale. Ea are datoria 
să acționeze stăruitor și să exercite 
un control permanent si exigent, 
pentru ca producția să fie realizată 
ritmic. cu respectarea strictă a sarci- 
n;lor f’zice sortimentale prevăzute în 
plan și în contractele economice. Nu
mii așa se poate aorecia că între
prinderea și-a îndeplinit in bune 
condiții planul de producție.

Corneliu CARLAN

*
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

în cuvîntarea sa. premierul MARII 
BRITANII, Harold Wilson, a. expri
mat speranța că „această reuniune 
va reprezenta un punct de cotitură 
In istoria noastră, nu numai prin 
ceea ce sperăm să'realizăm aici, dar 
și prin evoluțiile care au făcut posi
bilă această întîlnire". Ne reunim in 
spiritul destinderii, care a inspirat și 
caracterizat activitățile pregătitoare 
ale reuniunii — a continuat vorbito
rul. subliniind că atît destinderea, 
cit și pacea sînt indivizibile.

Referindu-se la documentele finale 
ale conferinței, el a apreciat că a- 
cestea sînt „un angajament moral 
care nu poate fi ignorat și constituie 
începutul unui nou capitol în istoria 
Europei".

în legătură cu dezbaterile și hotă- 
rîrile conferinței asupra aspectelor 
militare ale securității, el a evocat 

măsurile de întărire a încrederii", 
. xprimînd speranța că în cadrul dis
cuțiilor viitoare, de la Belgrad, în 
1977. va fi posibilă înregistrarea de 
noi progrese. Amintind că unele din
tre statele reprezentate la conferință 
acționează pentru realizarea unui 
acord în domeniul reducerii trupelor 
și armamentelor în Europa centrală, 
el a exprimat speranța că prin sta
tornicirea unui nou cadru de relații 
politice va fi mai ușor să se facă 
progrese și în domeniul reducerii 
nivelului confruntării ' militare în 
Europa, la negocierile de la Viena.

Testul conferinței, a spus Harold 
Wilson, constă în modul de transpu
nere în realitate a hotărîrilor adop
tate, subiect care va fi examinat 
în cadrul întîlnirii din 1977 inclusiv 
în ce privește problemele de ordin 
militar, economic și cultural.

Premierul Marii Britanii a arătat 
că noul cod al relațiilor politice și 
umane în Europa definit de confe
rință prezintă o importanță deosebită 
atît pentru statele participante, cît și 
pentru întreaga lume.

Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, a arătat primul 
ministru al GRECIEI, Constantin 
Karamanlis, constituie un important 
pas în eforturile popoarelor pentru 
înfăptuirea unei noi ordini în viața 
internațională. Convocarea conferin
ței reflectă voința manifestă a na
țiunilor noastre de a trăi și de a 
înainta pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale în condiții de pace 
și cooperare, iar principiile înscrise 
în Actul final răspund pe deplin 
acestei ' năzuințe. Premierul grec a 
subliniat că interesele securității 
popoarelor europene cer ca aceste 
principii să fie pe deplin respectate.

Nu există nici o îndoială că nici 
un popor nu dorește războiul. Nu se 
poate vorbi însă de o pace în securi
tate atit timp cît continuă cursa ira
țională a înarmărilor. Sume enorme 
de bani sînt alocate pentru cheltuieli 
militare, ceea ce afectează progresul 
economic și social al omenirii, creînd 
un cerc vicios. Aceste remarci, a 
spus vorbitorul, nu înseamnă că noi 
nu am aprecia valoarea Actului fi
nal al conferinței. Dimpotrivă, docu
mentul reprezintă un important pas 
care va permite noi eforturi pentru 
soluționarea problemelor contem
porane cu mai mult curaj' și realism.

Referindu-se la evenimentele din 
Cipru, premierul Karamanlis a arătat 
că încălcarea principiilor amintite a 
creat o situație dificilă. Cu toate 
acestea, guvernul grec participă la 
conferință și la faza finală, cu con
vingerea fermă că aceasta va servi 
reglementării problemei cipriote și 
normalizării relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre Grecia și Turcia.

Conferința, a spus in încheiere 
vorbitorul, va duce la crearea unui 
nou climat în Europa, prin așezarea 
Ia baza relațiilor dintre state a noilor 
principii, contribuind pe această cale 
la îndreptarea unei tragice injustiții 
la adresa țărilor mici.

în cuvîntarea sa, primul ministru 
al ISLANDEI, Geir Hallgrimsson, a 
arătat că documentele finale consti
tuie în mod indiscutabil un pas im
portant, dar că este necesar să se 
treacă de la vorbe la fapte, numai 
în acest fel prevederile convenite 
putînd deveni realitate. El a expri
mat speranța că Actul final va fi 
transpus în practică în cel mai scurt 
timp posibil.

Referitor la acordurile în dome
niul măsurilor de creștere a încre
derii în vederea reducerii pericolu
lui de conflict armat în Europa, șe
ful guvernului islandez s-a pronun
țat pentru adoptarea, în cadrul ne
gocierilor de la Viena, a unor mă
suri realiste, care să ducă la întă
rirea securității fiecărui stat, expri- 
mînd speranța că rezultatele acestor 
negocieri vor deschide calea; pentru 
realizarea de acorduri îndreptate in 
același sens și în alte regiuni.

Scopul nostru comun, a continuat 
vorbitorul, este apărarea indepen
dentei statelor, fie ele cît de mici, 
salvgardarea caracteristicilor speci
fice ale națiunilor și a moștenirii lor 
culturale, contribuind la îmbogățirea 
civilizației. Prosperitatea națiunilor 
noastre rezidă și în interdependență, 
progresul fiecărei națiuni fiind legat 
de bunăstarea celorlalte. în această 
perioadă de anumite dificultăți este 
importantă menținerea și creșterea 
cooperării economice și comerciale, 
în acest sens, vorbitorul s-a pronun
țat pentru intensificarea cooperării 
bazate pe avantaj reciproc intre sta
tele participante, după încheierea 
conferinței. Măsurile de constringe- 
re economică nu pot fi in nici un 
fel justificate.

Fiecare dintre noi și cu toții — a 
declarat el in încheiere — sîntem a- 
nimați de dorința arzătoare de a ve
dea puse în practică hotărîrile con
ferinței. Islandezii doresc să trăias
că în pace cu toate popoarele, ei vor 
ca relațiile de cooperare prieteneas
că să prevaleze, iar conflictele exis
tente să fie soluționate prin rațiune 
și bunăvoință. Popoarele țărilor 
noastre așteaptă, pe bună dreptate, 
ca bunele intenții să se traducă în 
fapte.

Premierul CANADEI, Pierre Elliott 
Trudeau, după ce a amintit că dru
mul spre actuala fază a conferinței 
a fost lung, a subliniat perseverența 
și înțelegerea manifestate de repre
zentanții celor 35 de state partici
pante de-a lungul celor peste doi ani 
de negocieri. în cadrul acestui înde
lungat proces de negocieri, a conti
nuat el, au fost stabilite un număr 
de jaloane : Am oferit lumii un 
exemplu asupra felului în care poa
te fi realizat consensul ; și-a dove
dit sterilitatea alternativa confrun
tării și a lipsei de bunăvoință în ne

cuvintările participanților
gocieri ; am acceptat ca inevitabil 
factorul schimbării în relațiile inter
naționale ; am reafirmat interzice
rea, înscrisă în Carta Națiunilor Uni
te. a folosirii forței in relațiile dintre 
state.

Sarcina noastră, a spus premierul 
canadian, este de a păși acum cu 
dăruire pe această potecă și de a 
face din ea o cale principală, per
manentă. Acționînd în acest fel, vom 
servi interesele tuturor popoarelor 
în pace și stabilitate. Mai mult, vom 
elibera energii care sînt acum orien
tate în alte direcții, prin reducerea 
forțelor militare și dezarmare, prin 
crearea unei legislații in domeniul 
teritoriilor submarine, prin stabili
rea unui mecanism de reglementare 
a diferendelor care să înlocuiască 
practicile ineficiente și periculoase 
pentru toți, prea adesea încă folosi
te. Și, mai important poate decît 
orice, vom putea stabili condițiile 
care vor permite abordarea globa
lă in vederea rezolvării problemei 
dispari,taților flagrante între unele 
dintre statele participante și alte sta
te ale lumii, în ce privește nivelul 
de trai existent acum.

Canada, a declarat el în încheiere, 
s-a alăturat pe deplin activităților 
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o bază importantă pentru con

tinuarea procesului de destindere, 

sînt necesare eforturi energice 

pentru traducerea efectivă în 

viață a prevederilor Actului final

conferinței și se angajează să. par
ticipe din plin și la activitățile ce 
vor urma, în vederea afirmării unui 
nou spirit de încredere și cooperare 
în Europa.

Rațiunea și realismul politic ne-au 
ajutat să depășim obstacolele și să 
realizăm această întîlnire,' luminarap 
de ideea păcii, a securității, și coo
perării .între popoare — a declarat în 
cuyintul său tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.O. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. BULGARIA. Refe- 
rindu-se apoi la documentul care 
urmează a fi semnat în cadrul 
acestei etape a conferinței euro
pene, vorbitorul a spus : Din • 
punctul nostru de vedere, esența a- 
cestui document este afirmarea prin
cipiilor pe baza cărora noi am con
venit să dezvoltăm raporturile noas
tre reciproce, relațiile, de pace, de 
cooperare și prietenie, de stimă și de 
încredere. Noi înțelegem, în același 
timp, că toate cele convenite aici cer 
din partea noastră, de acum înainte, 
noi eforturi pentru a le transpune 
în viață. în consecință, semnînd a- 
cest document istoric, noi nu ne de
gajăm de responsabilitate ci, dimpo
trivă, ne asumăm o răspundere și 
mai mare.

Satisfacția legitimă a marilor pro
grese pe care le-am realizat, a spus 
tovarășul Todor Jivkov, nu ne îngă
duie să uităm problemele care nu 
și-au putut găsi o deplină soluțio
nare. în cursul anilor care vor urma, 
rezultatele conferinței vor acționa 
ca un accelerator puternic al proce
sului profund, deja început, și pe 
care noi trebuie să-1 facem irever
sibil. Aceasta cere din partea noas
tră noi eforturi pentru a edifica un 
sistem de securitate și cooperare in 
Europa așa cum îl doresc popoarele. 
Una din orientările decisive ale acti
vității noastre viitoare va fi, fără 
îndoială, aceea de a completa des
tinderea politică printr-o destindere 
în domeniul militar. Pașii următori 
ar trebui să fie stabilirea unui sis
tem de măsuri în vederea încetării 
cursei înarmărilor, negocierea unui 
acord asupra reducerii forțelor ar
mate și armamentelor în Europa 
centrală, reducefea progresivă a di
vizării Europei în blocuri militare.

în cuvîntul său, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., — 
REPUBLICA DEMOCRATA GER
MANA, a subliniat că pentru prima

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
relevă perspectivele edificării 

securității pe continent"

Aprecierile șefului statului român la sosirea la Helsinki 
reluate pe larg de presa finlandeză

Presa finlandeză acordă spații am
ple prezenței la Helsinki a președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
participă la lucrările fazei a treia, la 
cel mai înalt nivel, a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa. Toate ziarele publică infor
mații și fotografii de la sosirea șefu
lui statului român in capitala Fin
landei, unde a fost intîmpinat de 
președintele Urho Kekkonen.

Agenția de presă finlandeză S.S.T. 
și ziarele din țara-gazdă a conferin
ței publică declarația făcută la so
sire in fața reprezentanților pre
sei de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sub titlul „Noi perspective", ziarul 
„SUOLN SOSIALIDEMOKRAATTI" 
publică un comentariu în care 
se subliniază că, „potrivit opiniei 

dată pe continentul nostru. în con
formitate cu dreptul internațional, a 
fost elaborat un cod de principii noi 
de relații între state ce va fi întărit 
prin semnătura solemnă a celor mai 
înalți reprezentanți ai statelor. „Noi 
considerăm — a spus vorbitorul — că 
aplicarea neabătută a principiilor 
securității este condiția principală a 
dezvoltării unei largi cooperări pe 
bază de egalitate și avantaj reci
proc".

Tovarășul Erich Honecker a arătat 
apoi că o continuare a cursei înar
mării ar risca să pună în cauză re
zultatele obținute cu atîtea eforturi 
pe planul destinderii politice. De 
aceea, se impun măsuri hotărî te 
pentru limitarea armamentelor, a- 
ceasta corespunzînd intereselor tu
turor popoarelor.

Valoarea istorică și validitatea re
zultatelor conferinței — a spus vor
bitorul — vor fi măsurate de po
poare după gradul în care ele vor 
fi aplicate în practica relațiilor in
terstatale. Aceasta nu este opera unei 
activități de cîteva zile, ci rezulta
tul unor îndelungi și perseverente 
eforturi. Este încurajator pentru noi 
că actuala conferință este prin ea 
însăși un exemplu de soluționare, în 

interesul tuturor, a problemelor in
ternaționale complicate. Nu pot fi' 
ignorate obstacolele care mai exis
tă în calea destinderii, ele însă pot 
fi înlăturate cu curaj și hotărîre 
pentru ca rezultatele obținute să 
poată fi consolidate și lărgite.

în încheiere, referindu-se la ur
mările conferinței, vorbitorul a ară
tat r Actuala reuniune nu este un 
•punct final, ci începutul unei noi 
etape, a unor noi inițiative. Noi a- 
vem ca obiectiv eliminarea pentru 
totdeauna a agresiunii și a războiu
lui din viața popoarelor și a statelor 
continentului nostru. Europa va re
prezenta, astfel, o importantă garanție 
a păcii mondiale.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al ITALIEI, Aldo Moro, a relevat, 
în cuvîntul său. faptul că este pen
tru prima oară cinci un număr de 35 
de state. ..se află alături, propuhîn- 
du-si să definească împreună bazele 
unității lor și să lărgească. în mă
sura în care este posibil, aria coope
rării lor în toate domeniile". împo
triva oricărei amenințări la adresa 
securității ne unește dorința de pace, 
nevoia și dorința de cooperare. Con
știința acestor rațiuni ale unității a 
deschis calea destinderii.

Italia — a arătat vorbitorul — a 
avut întotdeauna convingerea că tre
buie să se dea un conținut nou și 
mai substanțial înaintării spre des
tindere. O acțiune atit de importantă 
nu poate fi realizată desigur în timp 
scurt. De aceea, conferința nu con
stituie punctul terminus al acestei 
evoluții, ci un pas important pe care 
îl fac țările participante. într-un spi
rit realist, conștient de existenta di
ferentelor' de ordin ideologic, politic, 
economic și social.

Actul final al conferinței pe care 
îl semnează reprezentanții celor 35 
de state — a declarat primul; mi
nistru al Italiei — „nu este un docu
ment notarial, care se limitează să 
consemne realitatea momentului. El 
își propune să fie, îndeosebi în ceea 
ce ne privește, un punct de relan
sare spre viitor". Vorbitorul a men
ționat apoi recunoașterea de către 
conferință a legăturii strînse exis
tente între securitatea si cooperarea 
în Europa și securitatea și coopera
rea în zona mediteraneană, decla- 
rînd că spiritul prin care aderă Ita
lia la angajamentele de la Helsinki 
este același care o va conduce în ra

președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, documentele care urmea
ză să fie semnate vineri, la Helsinki, 
deschid noi perspective pentru secu
ritatea continentului nostru. în de
clarația acordată presei, relevă co
mentariul, președintele Nicolae 
Ceaușescu a menționat că securita
tea continentului trebuie să se con
struiască, între altele, pe baza prin
cipiului neamestecului în treburile 
interne ale altor state".

Cotidianul „UUSI SUOMI" arată, 
intr-un comentariu, că „președintele 
României a subliniat în mod deose
bit principiul egalității în drepturi, 
care trebuie să stea la baza partici
pării tuturor statelor Ia viața inter
națională, precum și al neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state". Ziarul informează, totodată, 

porturile cu toate celelalte țări și, 
îndeosebi, cu cele din zona Medite- 
ranei. Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la faptul că, în calitate de 
președinte în exercițiu al Consiliu
lui Comunității Economice (vest) 
Europene, va semna Actul final al 
conferinței și în numele C.E.E.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că importanța conferinței rezidă în 
modul în care urmările ei vor cores
punde așteptărilor popoarelor și, mai 
ales, speranțelor tinerei generații.

Spre deosebire de reuniunile diplo
matice din trecut — a arătat în ex
punerea sa președintele CONFEDE
RAȚIEI ELVEȚIENE, Pierre Graber 
— Conferința general-europeană a 
fost pregătită, s-a desfășurat și a 
adoptat hotărîri pe baza egalității 
suverane a statelor participante. 
Principiul consensului are meritul de 
a fi permis delegațiilor tuturor țări
lor, mari sau mici, să-și expună li
ber punctele lor de vedere și să par
ticipe activ la elaborarea documen
tului politic comun. în continuare, 
vorbitorul a subliniat că pentru El
veția virtutea esențială a egalității 
suverane a statelor rezidă în faptul 
că aceasta consacră principiul suprem 
al independenței naționale. Prevede
rile ce vor fi adoptate în cadrul so
lemn. a spus el. vor trebui transpuse 
In realitate. Stabilirea păcii și secu
rității în Europa .impune din partea 
tuturor statelor participante o bună
voință neșovăielnică. în acest sens 
fiind necesar să se depună încă efor
turi neslăbite.

Mai presus de orice, a declarat pre
ședintele Confederației Elvețiene, 
este necesar un nou spirit care să 
prezideze relațiile internaționale. 
Principiile statuate în mod solemn, 
între care, în primul find, respecta-; 
rea independenței suverane a state
lor. neamestecul în afacerile interne, 
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu folosirea ei. reglementarea 
pașnică a diferendelor și respectarea 
drepturilor omului — toate aceste 
principii trebuie să devină în viitor 
o parte integrantă a comportamentu
lui de zi cu zi al statelor. Vorbitorul 
a subliniat în același timp că o reală 
securitate în Europa este incompati
bilă cu intensificarea continuă a po
tențialului militar pe continent. In 
încheiere, el a exprimat speranța că 
rezultatele conferinței, care vor fi 
consacrate în mod solemn, vor exer
cita o influentă profundă asupra e- 
volutiei viitoare.

Odată cu semnarea documentelor 
Conferinței general-europene, politi
ca de pace face un pas hotărîtor 
înainte — a. declarat in cuvintul său 
cancelarul REPUBLICII FEDERA
LE GERMANIA, Helmut Schmidt. 
Bundestagul vest-german și cetățenii 
din R.F.G. acordă o apreciere deose
bită rezultatelor conferinței, dar, în 
același timp, noi sîntem realiști — 
a spus vorbitorul. Deceniile de con
fruntare nu pot fi înlocuite peste 
noapte cu o epocă de colaborare. 
Acesta este un proces de lungă du
rată, care necesită o conlucrare per
manentă a tuturor -statelor reprezen
tate aici. Noi putem constata însă că 
în decursul cîtorva ani de politică de 
destindere statele s-au apropiat unul 
de celălalt. Desigur, între ele persis
tă unele deosebiri importante. Cu 
toate acestea, în documentele confe
rinței au fost jalonate liniile stator
nicirii păcii pe calea destinderii și 
colaborării.

Referindu-se la principiile înscri
se in documente, cancelarul vest- 
german a subliniat importanța re- 
•nunțării definitive la forță și la ame
nințarea cu forța. Noi sperăm — a 
declarat vorbitorul — că încrederea 
reciprocă dintre popoarele europene 
se va întări, de asemenea, prin 
transpunerea în viață a măsurilor de 
ordin militar convenite. Acordul in 
acest sens, înscris în Actul final, 
constituie un progres politic pe ca
lea spre alte măsuri de natură să 
ducă la diminuarea primejdiei de 
război pe care o reprezintă concen
trarea unor uriașe forțe militare și 
armamente în Europa.

Cancelarul vest-german a subli
niat în continuare hotărîrea R.F.G. 
de a adinei politica de colaborare 
economică cu alte state, indiferent 
de orînduirea lor.

Apreciind că documentele ce vor 
fi adoptate reprezintă o chemare la 
acțiune, pe care nimeni nu o poate 
ignora, vorbitorul a subliniat : Ac
tul semnării solemne a documentelor 
ne angajează pe toți pentru a face 
ca vorbele să fie urmate de fapte. 
Noi am jalonat cadrul în care do
rim să coexistăm unii cu alții in 
Europa. Pe această cale, trebuie să 
mergem înainte, cu răbdare și cu 
consecvență.

că președintele României, care se află 
pentru a doua oară în Finlanda, a 
adresat un mesaj de salut poporului 
finlandez.

La rîndul său, ziarul „KANSAN 
UUTISET" scrie : „Președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat că do
cumentul ce urmează a fi adoptat de 
conferință deschide noi perspective 
pentru edificarea securității pe con
tinentul nostru. EI a apreciat ca pozi
tive rezultatele obținute, pînă în pre
zent, în cadrul conferinței, dar a 
subliniat că mai rămîn, pentru viitor, 
încă multe probleme de rezolvat în 
vederea înfăptuirii securității euro
pene".

Posturile de radio și televiziune au 
transmis, de asemenea, reportaje de 
la sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în capitala Finlandei.

unui grup de ziariști turci
După cum s-a anunțat, la 28 Iulie 

secretar general al Partidului Comunist 
cialiste România, a primit, în stațiunea 
cârora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE i Cum credeți că 
poate fi realizată o mai bună 
colaborare intre țările balca
nice 1

RĂSPUNS : După cum cunoașteți, 
România se pronunță încă de mult 
timp pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre toate țările 
balcanice, fără deosebire de orîndui- 
re socială. Realizarea acestui dezi
derat, • care corespunde intereselor 
tuturor popoarelor din Baloani. ne
cesită o poziție activă din partea tu
turor guvernelor. Am în vedere 
sprijinirea de către guverne a dife
ritelor organisme de colaborare a, ță
rilor din Balcani — care funcționea
ză în momentul de față — impulsio
narea creării și a altor organe de a- 
cest fel. inclusiv a organizării unor 
reuniuni guvernamentale. Am in ve
dere ca diferite probleme litigioase, 
spre exemplu problema Ciprului, să 
fie soluționate pe calea tratativelor 
pașnice, pornindu-se de la necesita
tea evitării oricăror încordări, de la 
o politică de prietenie și colaborare.

ÎNTREBARE : Care este punc
tul dumneavoastră de vedere cu 
privire la cooperarea și întraju
torarea reciprocă intre țările 
balcanice in domeniul econo
mic ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez, 
în primul rînd, că România întreține 
relații de cooperare economică și 
tehnico-științifică largă cu toate 
statele din Balcani. Consider că sînt 
multe domenii — transporturile, 
problema energiei, a mediului în
conjurător, cît și diferite forme de 
cooperare în producția industrială și 
agricolă — în care țările din Balcani 
au interese comune și pot realiza 
o colaborare foarte strînsă.

în scopul- promovării acestei coo
perări multilaterale, ar fi. poate, in
dicate unele inițiative ale camerelor 
de comerț din țările balcanice și, 
fără îndoială, un sprijin mai susți
nut din partea tuturor guvernelor.

ÎNTREBARE : Cum explicați 
încheierea unui acord de neagre
siune intre România și Portu
galia, avind in vedere că cele 
două țări aparțin unor pacte 
militare diferite ?

RĂSPUNS : România a încheiat 
recent un Tratat de prietenie și coo
perare cu Portugalia. încheierea a- 
cestui tratat este un rezultat firesc 
al politicii externe a României, de 
colaborare multilaterală cu toate ță
rile. fără deosebire de orînduire so
cială, cu atît mai mult cu cît de Por
tugalia ne leagă vechi relații de 
prietenie, anumite afinități de limbă 
și cultură, iar în ultimul timp în a- 
ceastă tară se desfășoară un proces 
de transformări revoluționare, care 
va asigura o dezvoltare tot mai pu
ternică a poporului portughez pe 
calea progresului și independentei.

Pe plan mai general, aș putea spu
ne că pentru a se ajunge la desfiin
țarea blocurilor militare trebuie dez
voltată puternic colaborarea între 
țările aparținînd acestor două blocuri, 
între toate statele lumii.

ÎNTREBARE : Partidul Co
munist Italian a propus o so
luție pluralistă în ce privește 
participarea Partidului Comu
nist Italian la viața parlamen
tară. Aceasta înseamnă că P.C.I.

are in vedere posibilitatea de a 
ajunge la putere pe cale parla
mentară, pe calea alegerilor. 
Care este părerea dumneavoas
tră in această privință ?

RĂSPUNS : Consider poziția Par
tidului Comunist Italian justă, finind 
seama de condițiile istorice, sociale 
'și naționale din Italia. Dezvoltarea 
pe calea progresului și socialismului 
în diferite țări ale 'lumii are loc por
nind tocmai de la realitățile din fie- 
care tară. Apreciez tocmai faptul că 
Partidul Comunist Italian. în elabo
rarea politicii sale, ține seama de 
această realitate. De altfel. însăși ex
periența — e adevărat ceva mai ve
che — a României a demonstrat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor pro
gresiste. a diferitelor partide demo
cratice pentru a asigura dezvoltarea 
progresistă, socialistă a societății.

ÎNTREBARE : Poziția și pro
punerile României la Conferin
ța pentru securitate și coope
rare europeană, ca și la Confe
rința pentru reducerea forțelor 
militare în Europa, a urmat o 
linie interesantă din punctul de 
vedere al țărilor mici. Putem să 
obținem de la dumneavoastră 
citeva detalii in această pro
blemă ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru realizarea 
unor relații noi în Europa, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, pe res
pectul independenței, suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
interne, pe renunțarea la forță sau 
la amenințarea cu forța în soluțio
narea diferitelor probleme interna
ționale.

Considerăm că în viața internațio
nală trebuie asigurată participarea 
activă a tuturor statelor la soluționa
rea problemelor privind securitatea 
și, în primul rînd, a țărilor mici și 
mijlocii, care sînt direct interesate 
într-o politică nouă.

în problemele securității europene 
am acordat și acordăm în continuare 
o atenție deosebită aspectelor mili
tare, aceasta pornind de la faptul că 
o reală securitate și cooperare în 
Europa nu poate fi realizată fără a 
se ajunge la măsuri de ordin militar, 
de dezarmare, de reducere a trupe
lor, de desființare a blocurilor, a ba
zelor militare, de retragere a trupe
lor străine.

Avem satisfacția că multe din a- 
ceste probleme sînt reflectate. în
tr-o măsură sau alta, în documente
le ce urmează a fi semnate peste cî
teva zile la Helsinki. Considerăm 
însă că este de datoria tuturori sta- 
telor de a acționa în continuare pen
tru traducerea în viață a celor con
venite- în documentele ce vor fi sem- 
hate la Helsinki, pentru a se putea 
asigura în fapt securitatea și pacea 
în lume.

ÎNTREBARE : Un aspect par
ticular al politicii externe.. a 
României, care diferă de poli
tica externă a celorlalte țări so
cialiste, este continua lărgire a 
legăturilor sale cu Republica 
Populară Chineză. V-am solici
ta, in acest sens, părerea.

RĂSPUNS : România se pronunță 
în mod activ pentru relații de cola
borare cu toate țările socialiste, pen
tru depășirea divergențelor și întă-

NOI CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE 

Șl CĂMINE 

MUNCITOREȘTI
Constructorii din întreaga țară 

desfășoară o activitate susținută 
pentru realizarea și predarea în 
termenele stabilite, a întregului 
ansamblu de locuințe ce ur
mează a fi puse la dispoziția 
oamenilor muncii în acest an. 
în județul Mureș, de pildă, ca 
urmare a intensificării ritmului 
de lucru, au fost predate bene
ficiarilor. în prima jumătate a 
anului, 1100 de apartamente. în 
aceeași perioadă de timp, con
structorii mehedințeni au reali
zat, numai în municipiul Dro- 
beta Turnu-Severin. 450 de a- 
partamente. rotunjind astfel la 
5 000 numărul apartamentelor 
construite în județul Mehedinți 
de la începutul actualului cin
cinal.

O atenție sporită se acordă 
construcției de cămine destinate 
tinerilor - nefamiliști. în munici
piul Sighișoara, localitate înscri
să în ultimii ani pe traiectoria 
centrelor puternic industriali
zate ale țării, au fost puse la 
dispoziția tinerilor muncitori. în 
acest an, 3 cămine însumînd 
420 de locuri. Alte 6 asemenea 
edificii, care vor găzdui 1 000 de 
tineri nefamiliști, se află în con
strucție in diferite localități și 
centre muncitorești de pe raza 
județului Mureș. La Vlăhița, 
constructorii au dat în folosință 
un cămin pentru nefamiliști cu 
300 locuri; Tinerii mineri din ba
zinul carbonifer, al Văii Jiului 
beneficiază și ei de un nou că
min. rețeaua construcțiilor des
tinate cazării muncitorilor nefa- 
miliști din această importantă 
zonă a industriei noastre extrac
tive totalizînd în prezent 2 000 
de locuri. (Agerpres).

Cargoul „Tîrnâveni" - 
în profeg de marș

De la cheiul șantierului naval 
Brăila s-a desprins cargoul „Tîrnă- 
veni", care, în următoarele zile, va 
efectua probele de marș la Marea 
Neagră. Este a șasea navă de 4 500 
tdw construită la Brăila. Pînă la 
sfîrșitul anului 1975 navaliștii brăileni 
urmează să mai livreze flotei noastre 
maritime, precum și la export, încă 
4 nave cu aceeași capacitate de 
transport. (Mircea Bunea).

La încheierea vizitei pe care a în
treprins-o in tara noastră, în fruntea 
unei delegații a Partidului Republi
can al Poporului din Turcia, Biilent 
Ecevit, președintele partidului, a fă
cut o declarație reprezentanților A- 
genției române de presă „Agerpres" 
și ai Radioteleviziunii române :

„în cursul convorbirilor cu stima
tul președinte Nicolae Ceaușescu, a 
spus Biilent Ecevit, am fost fericit 
să 'constat că Domnia Sa este tot 
atît de dornic ca și mine și urmă
rește cu tot atîta interes ca și mine 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre partidele și țările noastre. 
Am găsit nu numai prilejul de a 
insista asupra principiilor generale 
pe care se vor axa relațiile dintre 
noi, dar și posibilitatea de a stărui 
asupra detaliilor colaborării noastre", 
„în Turcia se acordă o foarte mare 
importanță originalității politicii ro
mânești, contribuției președintelui 
Nicolae Ceaușescu la rezolvarea și 
la identificarea căilor corespunzătoa
re de soluționare a problemelor ma
jore ale lumii contemporane".

„Am urmărit cu admirație, a spus 
Biilent Ecevit, dezvoltarea economică 
a României, dezvoltarea sa multila
terală. Țările noastre sînt atit de 
aprooiate incit se pot considera veci
ne. între ele nu există nici un fel 
de probleme litigioase sau in sus
pensie. Cu toate acestea, relațiile 
noastre și schimburile comerciale nu 
au atins încă nivelul dorit. Am con
statat aici că avem suficiente posi
bilități pentru a dezvolta de acum 
înainte noi relații pe multiple pla
nuri. Este concluzia la care ne-a 
condus, de fapt, această vizită. A- 
vînd prileiul să vedem jși să consta
tăm realitățile din România, condiți
ile concrete din țara dumneavoastră-, . 
am putut face în acest sens o serie 
de propuneri. Partea română a for
mulat și ea propuneri de extindere a 
relațiilor dintre noi.

Deși partidul nostru este, la ora ac
tuală, unul dintre cele mai puternice 
din Turcia, el nu este totuși parti
dul de guvernămînt. Dar, în ciuda 
acestui fapt, nutrim convingerea că 
ne putem aduce de pe acum o con
tribuție însemnată la extinderea re
lațiilor de colaborare dintre țările 
noastre. în acest scop, al dezvoltării

a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Român, președintele Republicii So- 
Neptun, un grup de ziariști turci,

rirea solidarității și colaborării din
tre ele. în . concordanță cu această 
poziție principială, dezvoltăm, desi
gur, relații largi cu Republica Popu
lară Chineză, așa cum dezvoltăm cu 
toate țările socialiste din Europa, din 
Asia sau din America.

ÎNTREBARE : Care este opi
nia dumneavoastră cu privire la 
o soluționare echitabilă in pro
blema cipriotă ?

RĂSPUNS : România se pronunță 
pentru o soluție politică, care să 
asigure integritatea și suveranitatea 
Ciprului, precum și neutralitatea sa. 
Considerăm că trebuie să se ajungă 
la o înțelegere între țeje două co
munități din Cipru, cu prîvire-Ia o 
colaborare cit mai bună și pașmcJ 
între ele, în scopul asigurării dezvol
tării economice și sociale indepen
dente a Ciprului.

în același timp, apreciez că Turcia 
și Grecia ar trebui să manifeste mai 
multă preocupare pentru o soluție 
grabnică a problemei cipriote. în 
sensul celor pe care le-am men
ționat.

Trăind . în Balcani, în apropierea 
Ciprului, poporul român este direct 
interesat în soluționarea acestei pro
bleme, într-o colaborare strînsă între 
Turcia și Grecia, precum și într-o 
colaborare a tuturor țărilor din 
Balcani.

ÎNTREBARE : Sinteți satisfă
cut de stadiul actual al relații
lor turco-romăne ? Care sînt 
propunerile dumneavoastră pen
tru îmbunătățirea acestor re
lații ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez 
că în ultimii ani colaborarea între 
România și Turcia, mai cu seamă în 
domeniul economic, a cunoscut pro
grese însemnate. Cu toate acestea, 
trebuie să spun deschis că mai aveim 
multe de făcut împreună pentru a 
asigura o dezvoltare mai puternică 
a acestei colaborări. în acest sens, 
se impune, fără nici o îndoială, ca 
guvernele celor două țări, diferite 
cercuri economice și din alte dome
nii să acționeze mai perseverent. în 
vederea unei colaborări mai strînse 
între țările noastre. Trebuie să men
ționez că România, guvernul român 
sînt animate de dorința sinceră de a 
extinde larg relațiile cu Turcia.

ÎNTREBARE : Punctul dum
neavoastră de vedere cu privire 
la crearea în zona Balcapilor a 
unei zone denuclearizate eite 
încă valabil ?

RĂSPUNS : După cum știți, ta 
lume s-au produs multe schimbări, 
s-au obținut pași importanți spre 
destindere, se depun eforturi pentru 
o nouă ordine economică și politică 
internațională. în acelașt.țifllft.. curea 
înarmărilor, inclusiv proliferarea ar-: 
mamentului nuclear, a cunoscut o 
dezvoltare puternică. în aceste con
diții, apreciem că se impune cu atît 
mai muilt intensificarea eforturilor 
pentru dezarmare, în primul rind 
pentru dezarmarea nucleară. In con
textul acestei activități, fără nici o 
îndoială că preocuparea pentru crea
rea de zone denuclearizate în diferite 
părți ale lumii, deci și în Balcani, 
constituie o necesitate și apreciem că 
trebuie să milităm în continuare pen
tru aceasta.

Aș dori să transmit, prin interme
diul dumneavoastră, un salut prie
tenesc și cele mal bune urări de 
bunăstare și prosperitate poporului 
prieten turc.

„In Turcia se o mare importaniâ 
contrlbmUei președintelui Nlariae Ceauss 

la soMnarea pralsâr uaiore 
ale lumii ofere*

Declarația făcută presei române de Biilent Ecevit
lor cît mai rapide și neîntirziate, 
propunerile noastre le vom face cit 
mai curînd cunoscute guvernului 
turc.

Pe de altă parte, ne gindim să ri
dicăm pe o nouă treaptă, intr-un 
viitor cit mai apropiat, relațiile din
tre partidele noastre. Sîntem eon- 
vinși că, în acest cadru, ca și în a- 
cela al relațiilor dintre țările si
tuate în zona geografică în care ne 
aflăm, putem adinei conlucrarea în
tr-o serie de direcții, putem găsi noi 
posibilități de colaborare în diferite 
domenii".

Biilent Ecevit a arătat că, deși este 
firesc să existe deosebiri de păreri 
între cele două partide în ceea ce 
privește căile de rezolvare a unor 
probleme interne, nu există nici un 
fel de piedică în extinderea conlu
crării în probleme de interes comun. 
Relațiile dintre țări nu mai pot fi 
dirijate numai pe canalul contacte
lor interguvernamentale. Se impune 
necesitatea și există posibilitatea ca 
și partidele politice să contribuie la 
dezvoltarea acestor relații. „Nutrim 
speranța — a spus el — că rapor
turile de colaborare pe care le vom 
instaura intre noi, pașii pe care îi 
vom face în această direcție vor a- 
vea darul să constituie un exemplu 
si. totodată, o contribuție la dezvol
tarea relațiilor dintre țările care 
trăiesc în aceeași regiune cu noi".

Abordind problema securității eu
ropene, Biilent Ecevit a apreciat : 
„Din punct de vedere al puterii e- 
conomice, al potențialului militai" și 
al'dimensiunii teritoriului, o serie de 
țări pot fi mijlocii sau mici. Din, 
punct de vedere al responsabilității 
pentru fericirea și bunăstarea ome
nirii. țările sînt egale, toate. între 
ele. Noi am urmărit și urmărim în 
continuare cu admirație responsabi
litatea și eforturile pe care Ie ma
nifestă România în această direcție, 
în direcția succesului lucrărilor Con
ferinței general-europene".

în încheiere, Biilent Ecevit a ex
primat mulțumiri pentru deosebita 
ospitalitate de care s-a bucurat de
legația Partidului Republican al Po
porului din Turcia în cursul vizitei 
sale în țara noastră și a adresat po
porului român mult succes în activi
tatea sa.
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Profesionalism, educativ și estetic
într-o fericită îmbinare

w !R
Mi

9

I
I
I

tnic-
nos-

fn 
la 
au 

a

ordin di- 
probleme 
concepție 
de la un 

în

toare se înregistrează Ia disciplinele 
tehnice și 
practice.

— Cum
— Deși,

de profil, Ia activitățile

de estradă a

autentică valoare artistică

realizate
concurs. Re-

era și firesc, „o-

O lecție»

I
I

Reproducem textual (și 
grai) scrisoarea cititorului 
tru Fior ea Alexandru : „Aștep
tam autobuzul in stația Filaret 
din București. Văzînd că întârzie, 
am agățat servieta de o bară de 
fier și am dat să-mi aprind o 
țigară. Dar n-am mai apugit, 
că a venit autobuzul, m-am re
pezit să-l prind și am . plecat. 
Deodată, un militar, care se ur- 

stafie, a sărit 
mașini}. La stația 

lume, 
— ------ _ „-------- Cind să
pornească-'din nou, hop și mili- 
țarul, care coborise și îmi adu
sese servieta pe care o uitasem 
cind mi-aprinsesem țigara. In 
servietă aveam: 11 000 lei. Am 
încercat să-l recompensez în- 
tr-un fel, dar m-a refuzat poli
ticos. II cheamă Costică Babușcă 
și e învățător în Luncavița — 
Tulcea. Am scris aceste rinduri 
pentru ca elevii lui să afle și să 
fie mîndri de el. Că și mie mi-a 
dat o lecție de cinste și omenie".

case din aceeași 
din mersul __
următoare, fiind multă 
autobuzul a întârziat.

I
! 
I

Dintr-o
ambiție

I
I

I

I

La intrarea în comuna Pîrjol 
(Bacău), pe un drum în pantă, 
greu practicabil, două camioane 
circulau în sens invers. Firesc, 
prioritatea o avea cel care urca. 
Dar Constantin Hanganu, de pe 
camionul 21—BV—3171, care co
bora, n-a ținut seama de priori
tate, astfel că s-a „lipit" nițeluș 
de celălalt, producindu-se o 
mică zgîrietură pe caroserie. 
Pagubă infimă. Dar ambiția e 
mare. C. H. a coborit din cabină 
și s-a luat la harță cu celălalt 
șofer, uitind că lăsase camionul, 
cu 21 de muncitori în el, neasi
gurat și cu motorul în funcțiune. 
Camionul a pornit-o la vale, cu 
viteză. Intrînd în panică, vreo 
cîțiva oameni au sărit, dar cei 
mai mulți s-au răsturnat cu ca
mion cu tot intr-o rîpă de vreo 
25 de metri. Două persoane au 
decedat, nouă au fost rănite, iar 
mașina

I
I

Cind s-au aflat in situația de a 
trece în treapta întii de liceu, pro- 
movâții claselor a VIII-a din școlile 
generale buzoiene au avut posibili
tatea să aleagă ; rețeaua de învătă- 
mînt liceal a județului le oferea 
aproape toate specialitățile înscrise 
în nomenclatorul de profile al aces
tui tip de școală. Așa se face că 
anul I de liceu a fost cuprins 97 
sută din efectivul tinerilor care 
promovat cursurile claselor 
VIII-a (media pe țară fiind de circa 
85 la sută). Cei mai tineri liceeni au 
devenit apoi, cum 
biectul" atenției 
și preocupărilor 
tuturor factorilor 
de răspundere : 
conduceri de școli, 
organizații de 
partid, de tineret, 
foruri de învăță
mînt, conduceri 
de întreprinderi 
tutelare etc. A- 
cum, după înche
ierea anului șco
lar, se conturează 
— odată cu rezul
tatele finale la 
învățătură și pre
gătirea practică 
ale elevilor — și 
primele concluzii 
ale cadrelor di
dactice privitoare 

. la eficiența unor 
modalități de ge
neralizare a treptei 
multiplele posibilități 
re continuă a acestei 
țămînt. Stăm de vorbă, 
ordine de idei, cu directorii cîtorva 
dintre cele mai 
liceale din Buzău. în cadrul 
mese rotunde organizate cu 
cursul Comitetului județean 
partid Buzău.

De la bun început, reținem 
amănunt nu lipsit de semnificație : 
toți directorii prezenti cunosc bine 
situația anului I, deoarece toți au 
predat lecții la aceste clase. „De alt
fel — ne informează tovarășul La- 
zăr Băciucu, secretar al comitetului 
județean 
liceu au 
cadrele 
tente și _____ .. .
au fost utilizate mijloacele didactice 
cele mai moderne și eficiente de 
care dispunea fiecare unitate șco
lară, elevilor le-au fost satisfăcute 
toate cererile privind cazarea în că
mine și masa la cantinele școlare".

Urmarea firească a tuturor acestor 
măsuri? Rezultatele Ia învățătură ale 
elevilor din anul I de liceu sînt. în 
general, mai bune decît ale seriei de 
anul trecut, mai bune decît ale ce
lorlalte clase din liceele respective. 
Rezultate mai mult decît mulțumi-

se explică acest fapt ? 
după cum se știe, ei nu 

au dat concurs de admitere, totuși 
cu ajutorul școlilor și-au apreciat 
mai realist forțele, s-au orientat mai 
chibzuit spre profilul liceal potrivit 
fiecăruia — consideră inginerul Va- 
sile Dumitru, directorul Grupului 
școlar de căi ferate. Anoi. au mai 
contribuit la aceste rezultate spriji
nul concret acordat de profesori, di
versificarea formelor de pregătire

bine că legislația in vigoare stimu
lează integrarea elevilor într-o serie 
de meserii unde se simte cu deose
bire nevoie de forță de muncă bine 
pregătită. Aceasta însă ar trebui să 
includă și alte meserii spre care se 
îndreaptă, cu deosebit interes, tine
rii liceeni. O mai rațională echili
brare în această privință ar fi de 
dorit, pentru a asigura' tuturor ele
vilor din treapta I de liceu care do
resc să intre, dună terminarea cursu
rilor, în producție, perspectiva clară 
a integrării lor în muncă, în viața 
activă".

maiștrilor instructori, 
drume activitatea practică a elevilor, 
sector în care liceele au întîmpinat 
serioase dificultăți.

Experiența primului an în care s-a 
trecut la generalizarea treptei I de 
liceu a pus în fața cadrelor didac
tice, dincolo de aspecte de 
dactico-metodic, și unele 
de o factură deosebită, de 
s-ar putea spune. Trecerea 
învățămînt de ordin selectiv 
care sînt admiși doar cei care reu
șesc la un concurs și absolvă doar 
cei care fac față

" 9 E ?

Generalizarea treptei intîi de liceu

I de liceu, la 
de perfecționa- 
forme de învă- 

în această
importante unități 

"unei 
con- 

de

un

de partid — la anul I de 
fost încadrate pretutindeni 
didactice cele mai compe- 
cu experiență pedagogică.

cole’ctivă și individuală, preocupările 
pentru omogenizarea colectivelor de 
clase,» atenția specială acordată celor 
care manifestau unele lacune in cu-, 
noștințe.

In demararea primei trepte gene
ralizate de liceu s-au făcut simțite, 
evident, și unele greutăți „ine
rente începutului", cum le-au carac
terizat participanții la discuție, pen
tru care, din păcate, nu s-au găsit 
soluțiile cele mai adecvate. Dar să 
concretizăm.

O primă problemă care solicită o 
atenție mai mare din partea factori
lor de răspundere o constituie „con
tractele elevilor cu întreprinderile". 
Dacă la Liceul de mecanică nr. 1, 
aparținînd M.I.C.M.G., aproape toți 
elevii din anul I au încheiat con
tracte și primesc burse de la 
prinderile tutelare (sau de la 
la Liceul industrial de chimie 
întreprinderile de profil n-au 
elevilor posibilitatea încheierii
contracte și, implicit, a pregătirii și 
integrării lor în producție după ter
minarea cursurilor primei trepte de 
liceu. Situații similare se înregis
trează și la alte unități liceale din 
județ, ca și din întreaga țară. „Dună 
părerea mea — ne spune prof. Sil
viu Ciocaneli, directorul Liceului
industrial de chimie nr. 1 este

între- 
sîtat), 
nr. 1 
oferit 
unor

Tot din această perspectivă se cu
vin analizate acum, după un an de 
utilizare programele și manualele, 
planurile de învățămînt ale anului I 
de liceu. O opinie unanimă : con
ținutul pregătirii practice a elevilor, 
timpul afectat acestei instruiri sînt 
încă sub nivelul cerințelor treptei I 
de liceu. In numele asigurării unei 
pregătiri de cultură generală unitară 
pentru toți elevii din prima treaptă 
liceală — au menționat interlocutorii 
— nu trebuie să se uniformizeze 
pregătirea practică concretă. Mai 
ales dacă se are în vedere finalita
tea social-economică a acestei forme 
de învățămînt. Creează încă reale 
greutăți diferentele sensibile de cu
noștințe și deprinderi practice cu 
care vin elevii din școala generală, 
fapt care determină, în cele mai 
multe cazuri, reînceperea activității 
practice de la a.b.c.-ul profesional. 
„Necesitatea gîndirii și organizării 
pregătirii tehnico-productive a elevi
lor ca un sistem unitar, la scara în
tregii filiere de învățămînt, se contu
rează ca o problemă prioritară și 
pentru județul nostru, ca și pentru 
alte județe ale țării" — este de pă
rere prof. Constantin Dinu, directo
rul Școlii generale nr. 12. In 
același context se impune atenției și 
problema selectării pregătirii

cerințelor procesu
lui instructiv- 
eduoativ, la un 
învățămînț gene
ralizat — în care 
sînt cuprinși toți 
tinerii de o anu
mită virată și în 
car.e toți trebuie 
pregătiți astfel în
eît să-1 absolve 
cu rezultate mul
țumitoare, presu
pune și o anumi
tă schimbare de 
optică în preda
rea lecțiilor, în 
organizarea tutu
ror activităților 
școlare cu ele
vii, în concepe
rea programelor 
și manualelor. Or, 
după cum s-a 
subliniat în dis

cuție, această schimbare de concep
ție, de optică nu s-a produs încă pe 
de-a-ntregul nici în școli, nici la ni
velul forurilor de învățămînt.

In cadrul discuției au fost apre
ciate ca deosebit de eficiente mă
surile privind generalizarea primei 
trepte de liceu, preconizate în re
centa hotărîre a guvernului. Totoda
tă, participanții au formulat și 
cîteva cereri, întemeiate credem, 
adresate Ministerului Educației și 
Invățămîntului, ministerelor tute
lare : 
filului 
ceu, a 
cere a 
liceu (știut fiind că actualii 
trec acum în anul II și vor să-și cu
noască mai exact perspectivele), de
finitivarea mai operativă a regula
mentului de funcționare a celor două 
trepte de liceu etc. Incontestabil, re
zolvarea operativă a unor situații și 
aspecte de care depinde temeinica 
pregătire a elevilor din prima treap
tă »de liceu va determina perfecțio
narea acestei forme de învățămînt, 
transpunerea plenară în viață a mă
surilor nreconizate de partidul și sta
tul nostru pentru ridicarea nivelului 
general de cunoștințe al întregului 
tineret al țării.

Florlca DINULESCU

ministerelor 
conturarea mai exactă a pro- 
și finalității treptei I de li- 
modalităților concrete de tre- 
elevilor în treapta a Il-a de 

elevi

a fost distrusă.

Un inventar
cu dosar

I
I

!
I
i

In timp ■ ce mehedințenii fac 
din noapte zi, trudind.,la strin- 
gerea rodniciei -pămihtului, cite 
un individ, vu's pe căpătuială, 
inceafea sâ profite de„. grijile- 
lor. Adică — zice individul -* 
oamenii sint prea ocupați ca să 
se mai... ocupe și de el. Așa 
a gîndit și șoferul Ion Moacă, 
de pe autocamionul 21—MH—327, 
care alerga de mama focului, 
căutind să ocolească orice punct 
de control al miliției. Dar de 
ce i-a fost frică h-a scăpat. Sto
pat de un echipaj al miliției, 
Moacă a fost pus să-și facă 
inventarul celor încărcate in ca
mion : 700 kg lemne („Le-am 
luat eu, ca să nu le ia apele"), 
9 baloți de paie („I-am găsit pe 
marginea drumului, zău așa !") 
și 50 litri de benzină. După în
cheierea inventarului, Moacă s-a 
trezit cu deschiderea... dosaru
lui.

i
I

Sufereau
de căldură

După -liîteva ploi zdravene, 
călduTu--verii a vepir-^Unnou la 
Iași, blinda binefăcătoare.
„Căldură — dură, dar prea 
mare" — și-a® pus Bondaș Bo
bocel și Criona; Lăcustă, drept 
care s-au hotărît să plece la 
mare, la răcoare. Dar cum 
n-aveau nici o ocupație, iar prin 
buzunare le fluiera vintul, înda
tă ce au descins la Con
stanța și s-au urcat în autobu
zul cu nr. 11, au șt început să 
cotrobăie prin buzunarele altora. 
Prinși de miliție, sejurul celor 
doi sezonieri la mare a fost de 
numai opt ore. Acum au găsit 
exact ce și-au dorit; răcoare. 
Dar nu la mare.

I
I
I

Si se va
9

dezvăta
9

de „vrăji'4
S-a dus vestea în toată urbea 

Tîrgu-Lăpuș, județul Maramu- 
| reș,. despre Elena Neghqreș. Și

nu pentru „vrăjile" pe care pre- 
, tindea că’ le face, înșelînd pe 
naivi, cit pentru banii pe care-i 
incasa. De la B.M. a primit 
bani și obiecte în valoare de 
1 300 lei ca să-i dea un leac îm
potriva crampelor la stomac : 
de Ia M.Sl. a luat 1 000 lei „ca 
s-o facă mai frumoasă și să-i 
vină soțul mai devreme acasă" ; 
pe M.T. a „ușurat-o" de 2 000 lei 
bani gheață, plus obiecte de 
1 200 lei. pentru „ca în familie 
să fie mai multă bucurie" ; la 
rindu-i, B.M. i-a dat bani și o- 
biecte de 1 550 lei pentru ca să 
„cîștige" un proces... Ne oprim 
aici. Lista credulilor înșelați de 
Nu(ica este incredibil de lungă 
și ea se află pe masa ofițerului 
de miliție Mihail Dumitru din 
Tg. Lăpuș, care ne semnalează 
acest caz, și care ne asigură că 
instanța nu șe va lăsa „vrăjită" 
de Nuțica, mai ales că a 
suferit două condamnări, 
pentru asemenea... minuni.

momentele -cu adevărat 
ale cîntecelor din 
marcabilă în acest sens este par
ticiparea orchestrei 
Radioteleviziunii, 'un ansamblu omo
gen, ce a demonstrat un înalt profe
sionalism. S-a impus bagheta lui Sile 
Dinicu — artist căruia deceniile de 
experiență nu-i conferă numai mă
iestria, ci și prospețimea interpre
tării fiecărei pagini.

Nu uităm aportul echipei de reali
zatori ai concertelor-snectacol : regi
zorul Alexandru Bocăneț,- preocupat 
de echilibrul desfășurării, de nuanța
rea momentelor ; scenografa Doina 
Levinta, realizatoarea unui decor 
simplu, funcțional, cadru adecvat u- 
nei manifestări tinerești ; actorii 
Aimde lacobescu. Ion Dichiseanu — 
o prezentare agreabilă, degajată.

Concursul național de muz’că ușoa
ră — Mamaia 1975 s-a dovedit o ma
nifestare de succes. Și cînd melodiile 
rintate la Mamaia vor apărea pe-, 
discuri, cînd Radioteleviziunea le vi?, 
imprima în bune condiții de sonori
zare. cînd se va asigura populariza
rea lor — se va

Pentru o finală de concurs națio
nal de creație care impune 10—12 șla
găre dintr-un număr de 30 de piese, 
cuvîntul „reușită" este deplin justi
ficat. Și ediția a zecea a Concursului 
de muzică ușoară — Mamaia 1975 a 
adus în acest sens numeroase argu
mente. De pe acum se fredonează : 
„Pentru tine", „Melodiile dragostei", 
„într-o bună zi" de Ion Cristinoiu, 
„Toată ziua, bună ziua" de Mihai 
Dumbravă, „Pentru iubire" și „Copa
cul" de Jolt Kerestely, „Ai apărut ca 
o poveste" de Radu Șerban, „Aici la 
mine acasă" de George Grigoriu. Al
tele (așa cum se scrie ^istoria" șla
gărelor). chiar dacă pentru moment 
nu au fost reținute, vor căpăta cir
culație după ce vor fi retransmise, 
popularizate de emisiunile muzicale 
ale Radioului și Televiziunii. Am as
cultat în cele patru seri de concurs 
cîntece cu tematică patriotică, cîntece 
de reală emoție, care s-au impus .au
ditoriului ; amintesc „Vrem pace pe 
pămînt", de Vasile Vasilache jr„ „în- 
tindeți miinile prieteniei" de Petre 
Mihăescu, „Declarație de dragoste" 
de Camelia Dăscălescu. Au fost aplau
date ritmuri mo
derne, melodii 
vesele, ca „Ura
re" de Radu Șer
ban, , 
Mihai' 
vă, „Dacă 
dragostea 
de Hori a 
lescu. ' Au 
atmosfera 
melor de dragos
te scrise cu vi
brație : „Pe cu
vîntul meu" de
Al. Mandy, „Revederea"- de I. Cris
tinoiu, „Așteptarea" de Dan Ște- 
fănică. Merită consemnată deci va
rietatea tematică și, ca o trăsătură 

' îmbucurătoare față de edițiile pre
cedente, grija textierilor de a nu ve
hicula, cum se întîmplă de obi
cei, știute împerecheri de cuvinte 
care se plasează, prin banalitate și 
platitudine, în afara poeziei. Versu
rile s-au dovedit a fi scrise mai în
grijit, au reușit în mare parte să co
munice nuanțat nobile sentimente, 
să contureze cu rafinament imagini. 
Versurile lui Ovidiu Dumitru (melo
dia „Copacul"). Mihai Constantinescu 
(„Ce cuvînt"), Mihai Dumbravă („Ro
mânia") sînt doar cîteva exemple.

Fără îndoială, nu putem omite din 
această succintă retrospectivă calita
tea de necontestat a melodicii multor 
piese ascultate. Cei mai multi dintre 
compozitori, fiecare în stilul său și 
în maniera sa de a compune, evitînd 
pe cît posibil însăilările de propozi
ții simple, neoriginale, auzite și răs- 
auzite, au adîncit mai mult sub
stanța frazelor, au căutat să dea ma
ximum de expresie, amplitudini 
emoționale, generozitate. Astfel, la 
cele mai reușite compoziții, emoția, 
tensiunea atmosferei lirice erau re
cepționate imediat, nășteau acel fluid 
prin care muzica stabilește din pri
mul moment un dialog sincer cu au
ditoriul larg. S-au impus orchestra
țiile moderne (cele mai reușite au 
purtat semnătura lui Ion Cristinoiu), 
în care fiecare compartiment avea 
personalitatea sa, se evitau conglo
meratele, pastele uniforme, se căuta 
în primul rînd realizarea atmosferei 
cîntecului respectiv.

Și interpretarea s-a dovedit a fi la 
înălțime la această ediție a Con
cursului național de muzică ușoară. 
Aurelian Andreescu, Cornel Constan- 
tiniu, Mihaela Mihai, Cocina Chiriac, 
Margareta Pislaru, Marina 
propus reușite forme de 

străduit să le dea
potrivite, să

„Acasă" de 
Dumbra- 

vrei 
mea" 

Mocu- 
creat 
poe-

La încheierea
Cancursutui național 
de muzică ușoară 
„Mamaia 1975“

vedea și mai clar 
numărul șlagă
relor. a-1 clntece- 
lor inspirate.

Deoarece ulti
mele ediții s-au 
dovedit a fi trep
te spre mai bine 
și pentru că un 
astfel de festival 
se pregătește cu 
mult înainte, vom 
nota 
din 
mai 
te. 

să fie pe viitor în 
ganizatorilor, a participanților. După 
părerea noastră, recitalurile (la 
Mamaia, sub nivelul competiției) ar 
trebui concepute în așa fel încit să 
completeze serile de concurs, să aducă, 
noutate, să fie într-adevăr show-uri 
pline de viață., originale, inedite. 
Pentru o mai mare diversitate a ma
nifestărilor, n-ar fi., poate, oportun ca 
aceeași . orchestră de. estradă. să ° fie 
acompaniatoare șl în concurs, și în 
recitaluri. Credem, ca o soluție ac
ceptabilă, invitarea unor mici formații 
instrumentale (cum a fost în recitalul 
Didei Drăgan formația Sfinx) bine 
pregătite — practic cele rriai bune 
formații pe care le avem. Concepute 
astfel, recitalurile nu ar mai 
— așa cum s-a întîmplat — o 
gire la serile de concurs, 
pletări ale minutelor de 
ta col, ci, cu strădania soliștilor, 
cu intervenția regizorului artistic, ar 
putea deveni microconcerte, specta
cole de muzică ușoară pline de cu
loare. Uniunea compozitorilor, Uniu
nea scriitorilor ar putea căuta — și 
găsi — pentru ridicarea și mai sub
stanțială a calității versurilor, acea 
atit de mult așteptată formulă de co
laborare prin care poeții, alături de 
compozitori, să dăruie muzicii ușoare 
pagini de inspirație.

Concursul național de muzică ușoa
ră, organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, în colaborare cu 
Uniunea compozitorilor și Radiotele- 
viziunea română, trebuie să fie un 
adevărat examen al profesionalismu
lui în acest gen de largă audiență, 
o manifestare care trebuie așezată 
sub semnul artei autentice. Reușitele 
acestei ediții jubiliare demonstrează 
că muzica ușoară românească dispu
ne de toate condițiile și posibilitățile 
pentru a 
înaltelor 
blic.

și cîteva 
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unor băuturi 
sucuri

îri continuare pe pa
sionatul căutător de 
mai bine.

sortimente — treptat, 
vor fi realizate din

miliției mu-
Galati. Din 
primit a- 
respectivul

de morcovi, (elină și alte

PROBLEME 
PRODUCȚIA DE 

RĂCORITOARE? —

locală — In județele 
Satu-Mare — s-au

fost
a-

celor ce 
că n-au drep-
Măsura a
în soopul

de răcori-

Pasiuni 
în slujba 
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ci bine ar fi să-1 spri
jiniți.

mai

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

părea 
adău- 
,com- 
spec-

Din.’ comuna Pu- 
tineiu. județul Te
leorman, la redacție a 
sosit o scurtă scrisoa
re-; doar cîteva rîn- 
duri. Cititorul nostru 
Iqniță Caravețeanu, în 
vîrstă de 75 de ani, 
ne aducea la cunoș
tință că a făcut o 
încrucișare de po
rumb cu scopul de a 
produce mai mulți 
știuleți pe o plantă. 
După cîțiva ani 
cercetări, sublinia 
„am reușit să 
plante cu 1, 2, 
și 5 știuleți".

Pentru a vedea I 
măsură organele 
specialitate îl ajută 
perfecționarea rezul
tatelor și generaliza
rea lor, am trimis cele 
cîteva rinduri ale pa
sionatului 
forurilor 
tate din , 
leorman. 
te ne-a 
răspuns , 
preocupările lui I. 
pentru obținerea 
porumb cu producții 
mari". Din capul lo
cului aflăm că „pro
blemele 
fost și 
noastră, 
ganelor 
întreaga 
ținută 
propriu se află pen
tru verificare și în
mulțire la I.C.C.P.T. 
Fundulea, S.C.A. Te
leorman și 5 unități 
de producție, în con
diții de irigare și ne- 
irigare. Cu sprijinul 
conducerii C.A.P. și 
al consiliului popular 
comunal, la indicațiile 
noastre, tov. I. C. 
este ajutat cu cele ne
cesare în vederea 
continuării experien
ței". In răspuns se 
precizează apoi că spe
cialiștii din județ vor 
urmări rezultatele ob
ținute pe loturile orga
nizate, îl vor sprijini

S”«u supărat 
!V- '''WiUtiiotiv — 

păcurarul 
ara draptaSe !.

Măsura 
resducaîkâ s v

mun- 
mulți 
bine;

i cercetător 
de speciali- 
judctul Te- 
Zilele trecu- 
sosit și 
„referitor

ridicate au 
în atenția 

cit și a or- 
superioare. 

sămînță ob- 
de pe lotul

într-o scrisoare sem
nată de 12 cetățeni ai 
satului Blidari, comu
na Cobia, din județul 
Dîmbovița, era recla
mat pădurarul • comu
nal pentru că, abuzînd 
de funcție, a închis și 
arat un drum de ac
ces spre izlazul comu
nal. „Din această cau
ză. spuneau ei, nu 
mai avem pe unde a- 
junge cu vitele la iz
laz".

Pentru clarificarea 
întregii situații am a- 
dresat scrisoarea Con
siliului popular al ju
dețului Dîmbovița. 
Răspunsul ne pune în 
situația neplăcută de a 
comunica, pe această 
cale, 
scris, 
tate. 
luată
părării averii obștești, 
deci și a semnatarilor 
scrisorii. Din cerce
tările efectuate Ia 
fața locului, împreună 
cu organele locale, se 
subliniază în răspuns, 
a rezultat că drumul 
care face obiectul se
sizării traversează pe 
o distantă de circa 300 
m pădurea comunală, 
care este plantată cu 
puieți de circa 6—7 
ani. Pentru a curma 
stricăciunile provoca
te de animale, pă
durarul comunal Ion 
Paraschiv, din dispo
ziția biroului executiv 
al consiliului popular 
comunal, a procedat 
la împrejmuirea peri
metrului plantației pe 
o singură latură a 
drumului, însă fără a 
afecta drumul de ac
ces.

Așadar, semnatari 
ai scrisorii, nu numai 
că nu este cazul să vă 
supărați pe pădurar,

Toată lumea 
cește și cei mai 
din ce în ce mai 
oamenii, la locul lor 
de muncă, își aduc 
contribuția la înfăp
tuirea planurilor e- 
laborate de partidul 
nostru. Dar Stan Con
stantin din Galați, 
str. Miron Costin nr. 
6. deși tată de 
pii, trindăvește. 
nu este încadrat 
nici una din unitățile 
de producție din oraș, 
cu toate că-i sănătos 
tun. O dovedesc be
țiile și scandalurile 
repetate, atitudinea sa 
contrară regulilor de 
conviețuire socială.

Scrisoarea al cărei 
conținut l-am redat în 
rîndurile de mai sus 
am adresat-o Inspec
toratului 
nicipiului 
răspunsul 
flăm că 
era cunoscut „pentru 
faptul că nu era în
cadrat în cîmpul mun
cii și avea o atitudine 
necorespi/izătoare față 
de soție și cei doi co
pii, pe care îi alungă 
de acasă. La aceasta 
se adaugă și nerespec- 
tarea liniștii colocata
rilor și în general a 
regulilor de conviețui
re socială". Sîntem a- 

- poi informați că in
stanța de judecată, 
care a fost sesizată de 
organele miliției, a 
considerat că amenda 
ce i-a fost aplicată 

insuficientă și a 
sancțio-

est.e
lu,at măsura 
nării lui cu închisoare 
contravențională pe 3 
Dini. In încheierea 
răspunsului se expri
mă speranța că „mă
sura reeducativă dis
pusă de instanța de 
judecată își va atinge 
scopul". Nădăjduim că 
da. Altminteri devine 
recidivist.

Voica au 
tălmăcire, 

nuanțele 
reliefeze

oferi un răspuns pe măsura 
exigențe ale marelui pu-

Smaranda OȚEANU

Harnicul colectiv al coopera
tivei „Metalo-lemn" din Satu- 
Mare a raportat, încă din de
cembrie 1974. îndeplinirea pre
vederilor pe întreaga perioadă a 
cincinalului. După cum ne-a 
asigurat președintele cooperati
vei. Teodor Chiliei, meșteșugarii 
sătmăreni depun eforturi sus
ținute pentru a dezvolta și îm
bunătăți serviciile de prestări 
pentru populație. în acest scop, 
o vizibilă îmbunătățire cunoaș
te activitatea de „autoservice". 
Este semnificativ de amintit că 
măsurile tehnico-organizatorice 
luate aici în ultimul timp 
au dus la scurtarea terme-

nelor de reparații în medie 
cu 8—10 zile. In acest fel, 
unitatea „Autoservire" din Satu- 
Mare a reușit în ultimele luni 
să îndeplinească un număr du
blu de solicitări^ fată de pe
rioada anterioară. Datorită cere
rilor tot mai numeroase 
cartea populației, s-a 
considerabil și activitatea 
sectoare, de larg interes
tenesc. Rezultatele din sectoa
rele de prestări, ca și din 
de producție industrială au con
curat la depășirea valorii pro- 
ducției-marfă pe primul semes
tru al anului cu peste un milion 
lei. (Octav Grumeza).

Șeful laboratorului de igienă ali
mentară al Centrului sanitar anti
epidemic al Capitalei, dr. Barbu 
Stăncescu, ne explica că organismul 
uman, ca urmare a transpirației — 
mult accentuate vara — pierde o 
mare cantitate de lichid. Dar. prin 
transpirație, organismul pierde și 
săruri minerale, vitamine din gru
pele B și C, precum și unele protei
ne. Pentru refacerea echilibrului e 
nevoie, după cUm prea bine se știe, 
să consumăm cît mai Multe lichide 
și, mai ales, băuturi răcoritoare din 
concentrate de fructe (de cultură sau 
de pădure), nec- 
taruri și sucuri 
de fructe, de roșii 
(curate sau în a- 
mestec cu sucul 
altor legume).

O investigație 
întreprinsă în Ca
pitală și în mai 
multe județe ne 
arată că oferta 
— indiferent de 
denumirea con
cretă a băuturi
lor — este domi
nată 
toare realizate pe 
bază ’ 
trate 
de cola, quik, 
sențe de 
nic, 
arome artificiale — toate din im
port. O oarecare pondere 
vînzare o reprezintă sifonul 
sirop natural, de obicei de vișine 
sau căpșuni, sau cu siropuri aroma- 
tizate. Nectarurile, intr-un sortiment 
foarte sărac, și sucul de roșii se vind 
doar pentru acasă prin unitățile „Ali
mentara" sau de legume-fructe. Este 
firesc, deci, să se acționeze în direcția 
diverșificării, care să scoată răcori
toarele din impasul unei producții 
bazate aproape exclusiv pe concen
trate și esențe din import, folosin- 
du-se într-o măsură mai însemnată 
marea varietate de fructe de cultură 
și de pădure, legume, plante aromate 
de cultură și din flora spontană, din 
care se poate produce o gamă mult 
mai cuprinzătoare de băuturi răco
ritoare gustoase și hrănitoare.

CE SE FACE PENTRU ÎMBUNĂ
TĂȚIREA SITUAȚIEI ?

Trustul de producere și industriali
zare a legumelor și fructelor din ca
drul Centralei de legume-fructe își 
sporește în acest an mult producția 
destinată sectorului răcoritoare. Ast
fel. comparativ cu anul trecut, reali
zează o cantitate dublă de nectaruri 
de caise, vișine, piersici, 
prune și alte fructe ;
aproape

ducția sucului de roșii și se produc 
sucuri
sucuri combinate ; se dublează pro
ducția de siropuri naturale. Ca pro
duse noi, se vor realiza însemnate 
cantități de sucuri concentrate de 
fructe — mere, struguri, căpșuni — 
și, în cantități de masă, sucuri pas
teurizate de fructe — mere, 
struguri. „Se pregătesc și 
combinații de sucuri. Putem 
de aci înainte — ne asigură 
șui Iulian Vișoiu, directorul 
lui — orice necesități din produsele 
amintite ; este in curs stabilirea pre-

revalorificarea acestor experiențe, 
astfel îneît industria locală să-și di
versifice producția, să utilizeze po
tențialul de materii prime oferit de 
natură în județele respective, pen
tru a completa gama răcoritoarelor 
de calitate.

De asemenea, trebuie să se acțio
neze în direcția depășirii unui anu
mit spirit de rutină, a lipsei de ini
țiativă, pentru a nu ne întîlni cu ca
zuri cînd directori de unități de ră
coritoare (cum s-a întimplat la Bra
șov) să se plîngă că n-au materii 
prime suficiente, în timp ce bazele

Băuturile răcoritoare - 
în pahare, nu în... sertare

de concen- 
de citrice, 

e- 
sinto- 

coloranți și 
artificiale 
O

ÎNCĂ O DATĂ DESPRE DIVERSIFICAREA ȘI LANSAREA PE PIAȚĂ 
A SUCURILOR DIN FRUCTE

două mii de

mere, pere, 
crește • cu 
tone pro-

țurilor la articolele noi și, încă în lu
nile de vară, livrăm comerțului pri
mele cantități de suc pasteurizat de 
căpșuni în sticle de 250 .gr. Apoi vor 
urma celelalte 
pe măsură ce 
noua recoltă".

Și la scară 
Argeș, Timiș, 
luat măsuri de diversificare a pro
ducției, de 
răcoritoare 
rale.

CU CE 
FRUNTĂ 
TURI

CON- 
BĂU- 

ne pu
tem întreba, după ce am văzut ce 
necesități și ce preocupări sînt în 
momentul de față.

Este știut că în multe centre din 
țară — București, Brașov, Tg. Mu
reș, Suceava, Oradea ș.a. — a exis
tat o experiență proprie destul de 
bogată în realizarea unor băuturi 
răcoritoare bune, fabricate din fruc
tele mai răspîndite pe plan local. 
Treptat însă, aceste produse au fost 
eliminate de practica — socotită mai 
comodă și mai rentabilă — de a se 
prelua și vinde răcoritoare pe bază 
de coloranți și arome artificiale din 
import. Este necesar, prin urmare, 
ca, de la nivelul consiliilor populare, . 
să se acționeze pentru reluarea și

inspectoratului silvic pot pune la 
dispoziție atit cantități abundente de 
materii prime, fructe de pădure 
proaspete, sucuri naturale semicon- 
servate și concentrate pentru reali
zarea multor zeci de milioane de 
sticle de răcoritoare.

Un alt aspect. Frecvent întîlnim 
Încă fenomenul „exportului" de ră
coritoare din județe excedentare 
în altele în care se resimte lipsa lor. 
Astfel de transporturi sînt justifi
cate în cazul unor produse de cali
tate. cu tehnologie mai complicată, 
dar nu pentru orice limonada sifo
nată. Este necesar ca respectivele 
consilii populare să ia măsuri pentru 
evitarea unor asemenea transporturi 
de apă colorată. Nici tehnologiile, 
nici dotarea tehnică nu sînt prea 
complicate, iar numai cu puțin e- 
fort s-ar putea realiza 
de experiență necesare 
metodelor de organizare 
menea producții deloc 
De asemenea — după cum ne infor
mează directorul C. Gîrbu — Insti
tutul de cercetări pentru valorifica
rea fructelor și legumelor va putea 
pune la dispoziție rețetele si tehno
logiile elaborate, dacă va fi solicitat 
în acest sens. Ca să nu mai vorbim 
că există posibilitatea ca unele uni
tăți de legume-fructe să organizeze pe

loc realizarea si desfacerea de sucuri 
proaspete. Pentru aceasta este ne
voie numai de unele dotări simple 
(prese, storcătoare, vase, site etc), de 
îndrumarea tehnică -de specialitate 
din partea centralei de resort și de... 
inițiativă.

Un rol deosebit revine comerțului 
alimentar, de legume-fructe. rețelei 
de alimentație publică și, în mod 
deosebit, sectoarelor de produse de 
cofetărie și de desfacere a răcoritoa
relor — care trebuie să pună la dis
poziția populației ÎNTREAGA gamă 
de produse din acest domeniu. Căci 

gustul consumato
rului nu se va 
schimba peste 
noapte pentru a 
prefera, să zicem, 
sucului de roșii 
sau unui nectar 
cu care s-a obiș
nuit și pe care-I 
preferă cine știe 
ce altă băutură 
răcoritoare numai 
fiindcă unitatea 
respectivă nu s-a 
aprovizionat cu 
tot' ceea ce putea, 

în sfirșit, desfa
cerea unei game 
diversificate _ de 
băuturi răcoritoa
re, de concentrate 
vitaminizate, de 

siropuri presupune și o publicitate co
respunzătoare, care să informeze ți 
să îndrume consumatorul, oferindu-i 
prin intermediul varietății de 
duse posibilitatea de a alege,
a-și manifesta preferințele, ceea, ce 
in ultimă instanță va influenta ți 
orientarea judicioasă a producției.

Evident, nu ne-am propus să tra
tăm aici, în complexitatea lor, toate 
problemele economice, tehnice, de 
desfacere etc. privind răcoritoarele. 
Am aminti încă un aspect deose
bit de important : asigurarea utila
jelor frigorifice și a gheții 
depozitării, transportului și
cerii acestor băuturi. Din ceea 
ne-au spus specialiștii, din ceea 
a reieșit în cursul investigațiilor, se 
înțelege că eforturile principale în 
acest domeniu se cuvin îndreptate 
atît spre diversificarea sortimentului, 
cît și spre sporirea producției — în 
așa fel incit materiile prime oferite 
cu atîta dărnicie de natura țării noas
tre să fie valorificate tot mai mult 
pentru satisfacerea deplină a nece
sarului cu băuturi și sucuri hrăni
toare.

pro- 
de

necesare 
desfa

ce 
ce

schimburile 
generalizării 
a unor ase- 
complicate.

AI. PLAIEȘU

* • • • • •
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Uniunii So-al Ambasadei 
București,

• //„Portretul rus

în ziua de 30 iulie a.c. a avut loc 
ședința Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
rezultate din hotărîrile Plenarei co
mune a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale din 21—22 iulie 1975, din ex
punerea tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, guvernul a defi
nitivat și aprobat programul de ac- 

'țiune și măsurile ce trebuie luate de 
ministere, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, de centralele industriale și 
întreprinderi, pentru realizarea inte
grală a sarcinilor din planul pe se
mestrul II 1975, pregătirea realizării 
planului, a bugetului de stat pe anul 
1976, precum și asigurarea condițiilor 
pentru înfăptuirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială 
pe perioada 1976—1980.

Consiliul de Miniștri apreciază că 
Planul național unic pe perioada a- 
nilor 1976—1980 concretizează, prin 
conținutul său realist, prin concepția 
sa științifică, sarcinile și orientările 
stabilite în Programul Partidului Co
munist Român, în Directivele și Ra
portul tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
Xî-lea.

întreaga construcție a planului se 
caracterizează prin ritmuri susținute 
de dezvoltare și modernizare a for
țelor de producție în concordanță cu 
cerințele revoluției din știință și tehj 
nolocie, de perfecționare a structuri
lor o&inomice și sociale, accentuarea 
lati'iJ.'.lor calitative ale gestiunii eco- 
norjiice, cale sigură a ridicării nive
lului de tnai al tuturor cetățenilor 
patriei noastre.

Consiliul de Miniștri a hotărît ca 
ministerele să organizeze reparti
zarea judicioasă a sarcinilor de plan 
pe centrale, întreprinderi și secții. 
Consiliile de conducere ale ministe
relor și ale centralelor, comitetele 
oamenilor muncii vor dezbate sarci
nile de plan pe 1976 și pe perioada 
1976—1980 și vor organiza pregătirea 
temeinică a fabricației, a investițiilor, 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale în cadrul consu
murilor normate și încheierea con
tractelor pentru piața internă și ex
ternă. V

Guvernul a stabilit sarcinile ce re-, 
vin ministerelor și centralelor pen
tru înfăptuirea Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv cu privire la mă
surile de înlăturare cit mai grabnică 
a efectelor inundațiilor, acțiunile ce 
vor fi întreprinse pentru ca toa
te întreprinderile care au avut de 
suferit să producă în cel mai scurt 
timp la întreaga capacitate, să re
cupereze integral pierderile de pro
ducție. Totodată, s-au definitivat ac
țiunile ce se vor organiza la cele
lalte întreprinderi pentru valorifica
rea mai bună a rezervelor de care 
dispun și realizarea de producții su
plimentare la produsele cerute pe 
piața internă și la export.

1. în industrie s-au stabilit măsuri 
concrete pentru obținerea unor pro
ducții suplimentare destinate în prin
cipal exportului, prin încărcarea ma-

* SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT * SPORT

HANDBAL f ‘

Competiția internațională de hand- 
'bal dotată cu „Trofeul Carpați" s-a 
încheiat aseară. în „Palatul sporturi
lor și culturii" din Capitală, cu suc
cesul — în ambele turnee (feminin 
și masculin) — al reprezentativelor 
României. în ultimele două partide 
ale serii am asistat, mai întîi, la 
jocul excepțional, mai ales în repri
za secundă, al handbalistelor din 
prima reprezentativă a României 
care au învins cu 27—14 (9—8) tînăra 
selecționată a U.R.S.S. Apoi, meciul 
masculin România — R.D. Germană, 
veritabil derbi sportiv, reeditare a 
finalelor ultimelor două campionate 
mondiale (Paris — acum 5 ani și 
Berlin — anul trecut). Victorioși de 
fiecare dată- în finalele ’ amintite, 
ha^dbaliștii români au avut posibili- 
ta„, să obțină și aseară un succes 
de "prestigiu, dar oaspeții — alcătu- .
ind. ca întotdeauna, o formație ro
bustă. energică, cu cîteva individua
lități de certă valoare internațională

cheiat cu scorul de 24—17 (13—8) puncte (golaveraj 108—97) ; 3.
pentru jucătoarele cehoslovace.. U.R.S.S. — 6 puncte ; 4. Iugoslavia

Dublul succes al handbalului ro- — 5 puncte ; 5. România II — 2 punc-
mânesc în „Trofeul Carpați" din te ; 6. Cehoslovacia — 1 punct.

*
— au luptat din răsputeri pentru

a

LIST
libretelor de economii cu

A OFI
dobîndă și cîștiguri în

CIAL/
autoturisme emise de u nitățile C.E.C.

din municipiul București ieșite cîștigâtoare la tragerea la sorți pentrt rim. II. 1975.

Numărul Numărul Numărul NumărulNr. libretului Nr. libretului libretului libretuluicrt. de economii crt. de economii crt. de economii de economii

Cite un autoturism 36 760-1-55337 75 760-202-14449 113 760-206-26611
..DACIA 1300“ în valoare 37 760-1-71002 76 760-206-18963 114 765-1-14425

de lei 70 000 38 760-209-11147 77 760-207-17441 115 731-103-30041
39 760-201-16629 78 759-1-110006 116 731-106-22809

1 765-1-13355 40 760-202-25407 79 731-103-11377 117 731-111-18698
2 731-103-24955 41 760-207-9621 80 731-103-38722 118 761-205-36051
3 760-1-62087 42 765-1-18793 81 731-111-6618 119 761-208-34884
4 762-201-15296 43 731-103-32266 82 761-205-25115 120 761-201-6519
5 760-202-23459 44 731-106-26633 83 761-208-11821 121 762-207-24598
6 759-1-182844 45 761-205-2111 84 761-208-45623 122 766-1-36108
7 731-103-21884 46 761-205-37704 85 762-207-14829 123 762-1-20380
8 731-103-41408 47 761-208-37848 86 766-1-24723 124 762-1-45187
9 731-111-13416 48 761-201-8836 87 766-201-7609 125 762-202-2461

10 761-205-30652 49 766-1-2960 88 762-1-35481 126 762-210-21873
11 761-208-24559 50 766-1-37758 89 762-201-21260 127 734-103-38950
12 761-208-48882 51 762-1-24577 90 762-210-10376 128 734-103-58155
13 762-207-19867 52 762-201-6615 91 734-103-21131 129 763-1-23131
14 766-1-30402 53 762-202-4211 92 734-103-49987 130 763-201-4419
15 733-110-2993 54 762-210-23332 93 763-1-11133 131 764-1-21617
16 762-1-40127 55 734-103-41635 94 763-139-7315 132 764-206-3501
17 762-201-25365 56 734-103-59537 95 763-202-6828 133 764-209-422
18 762-210-16294 57 763-1-24675 96 764-1-28883 134 759-1-62856
19 734-103-30075 58 763-201-7419 97 764-208-9264 135 759-1-106846
20 734-103-53641 59 764-1-23666 98 759-1-20120 136 759-1-136802
21 763-1-17549 60 764-206-7415 99 • 759-1-87501 137 759-1-158270
22 763-139-11309 61 764-312-54 100 759-1-123150 138 759-1-176071
23 764-1-13658 62 759-1-68914 101 759-1-148046 139 759-1-190485
24 764-203-9415 63 759-1-110502 102 759-1-167718 140 759-205-5217
25 764-208-14216 64 759-1-139381 103 759-1-183347 141 738-103-22421
26 759-1-41202 65 759-1-160282 104 759-1-196629 142 759-207-11483
27 759-1-96777 66 759-1-177724 105 764-202-8343 143 760-1-35622
28 759-1-129008 67 759-1-191943 106 738-103-31539 144 760-1-60997
29 759-1-152290 68 759-205-9303 107 759-207-19264 145 760-208-6254
30
31

759-1-171062
759-1-186436

69
70

738-103-24920
759-207-13559 108 760-1-50507 146 737-113-5283

32 759-1-199142 71 760-1-39560 109 760-1-68275 147 760-202-10985
33 738-103-11855 72 760-1-62672 110 760-209-7150 148 760-206-15734
34 759-207-2428 73 760-208-8669 111 760-201-12506 149 760-207-15955
35 760-1-18598 74 737-113-7361 112 760-202-22489 150 732-110-151

Fondul cîștigurilor care s-au a- mii cu dobîndă și cîștiguri în au- risme Dacia 1 300. Lista oficială a
cordat la această tragere la sorți toturisme emise de unitățile C.E.C. libretelor de economii .ieșite ciști-
s -a stabilit ne baza datelor defi- din tară li s-au acordat printr-o gătoare la această tragere la sorți
nitive la 30 iunie 1975. tragere la sorți separată, care a a- a fost publicată n ziarul „Scinteia"

Titularilor de librete de econo- vut loc la 28 iulie a.c,, 520 autotu- dm 30 iulie a.c.

ximă a capacităților existente, mai 
buna organizare a producției și a 
muncii și aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale.

S-au stabilit măsuri detaliate pen
tru realizarea sarcinilor cuprinse în 
programele speciale privind asimila
rea de noi produse, îmbunătățirea 
calității produselor, asigurarea și 
pregătirea cadrelor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea costu
rilor de producție și îndeosebi a 
cheltuielilor materiale, gospodărirea 
judicioasă a fondurilor valutare des
tinate importurilor.

2. în agricultură se va acționa cu 
toate forțele și mijloacele pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu privind strîngerea și de
pozitarea corespunzătoare a recoltei, 
întreținerea culturilor, reînsămînța- 
rea suprafețelor cu a doua cultură, 
precum și pentru evacuarea neîntîr- 
ziată a apelor de pe terenurile care 
mai sînt inundate.

3. Consiliul de Miniștri a examinat 
stadiul realizării planului de investi
ții și a punerilor în funcțiune pe se
mestrul I din anul Curent și a de
finitivat programul de pregătire a 
planului de investiții și de punere 
in funcțiune pe anul 1976.

S-a hotărît ca toate centralele 
unitățile economice să 
cu sprijinul ministerelor, 
ferme pentru intensificarea 
lui de lucru pe șantiere, 
livrării utilajelor tehnologice 
punzător graficelor de montaj,

Și 
întreprindă, 

măsuri 
ritmu- 

asigurarea 
cores- 

._____ ... pu
nerea în funcțiune a obiectivelor la 
termenele stabilite prin planul de 
stat și recuperarea restanțelor la 
unele capacități din semestrul I a.c.

Guvernul a stabilit, pe fiecare mi
nister titular de investiții, sarcinile 
ce revin pentru pregătirea temeini
că a planului de investiții și de 
punere în funcțiune a obiectivelor 
din planul pe 1976, pentru elaborarea 
și definitivarea documentațiilor teh- 
nico-economice, predarea proiectelor 
de execuție către organizațiile de 
construcții-montaj și încheierea con
tractelor pentru livrarea utilajelor 
tehnologice.

4. In vederea îmbunătățirii activi- • 
tații financiare, asigurării condițiilor 
pentru desfacerea integrală a produ
selor și pentru introducerea în cir
cuitul economic a tuturor mărfuri
lor. Consiliul de Miniștri a adoptat 
măsuri pentru valorificarea stocurilor 
de produse existente la unele între
prinderi.

5. în conformitate cu sarcinile sta
bilite de Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale din 
21 — 22 iulie a.c. și de secretarul ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
guvernul a examinat măsurile ce tre
buie luate pentru elaborarea pro
gramului de perspectivă de amena
jare a bazinelor hidrografice și a 
definitivat constituirea colectivelor 
de specialiști pe bazine hidrogra
fice.

în continuare, au fost rezolvate u- 
nele probleme ale activității cu
rente.

victorie și au cîștigat la limită : 
18—17 (10—9).

Totuși, echipa noastră masculină 
a dovedit încă o dată in acest turneu 
că — deși lipsită de aportul a doi 
dintre marii handbaliști (Gațu și 
Birtalan) — are un potențial respec
tabil, valențele jocului său rămînînd 
aproape neștirbite.

Dintre rezultatele ultimei zile mai 
notăm frumoasa victorie a handbaliș- 
tilor români din echipa secundă (22— 
19 cu formația Cehoslovaciei), răs
turnarea de scor din meciul femi
nin R.D.G. — Ungaria (la pauză 7—6 
pentru Ungaria, în final 12—11 pen
tru R.D.G.), replica dată de echipa 
Uniunii Sovietice campionilor olim
pici (a condus cu 16—14, dar a pier
dut cu 25—24). Partida de dimineață 
— între echipele feminine ale Ce
hoslovaciei și României B — s-a în-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor Consiliului de Stat și ai gu

vernului, pentru amabilul mesaj prin care îmi adresați felicitări călduroase 
cu prilejul aniversării Zilei naționale a Revoluției din 23 iulie.

împărtășind părerea dumneavoastră, că întîlnirile desfășurate într-o at- ■ 
mosferă de prietenie au întotdeauna drept rezultat dezvoltarea cooperării și 
creșterea apropierii între popoarele prietene, sper sincer că relațiile de prie
tenie care există intre cele două țări ale noastre se vor întări tot mai mult 
în interesul lor reciproc.

Vă urez multă sănătate și fericire și îmi exprim speranța că poporul 
român prieten își va realiza aspirațiile sale.

expoziției
- osi sovietic ■>

în cadrul programului de schim
buri culturale dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică, miercuri s-a des
chis la Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România expoziția „Portre
tul rus și sovietic".

însumînd peste 70 de lucrări pro
venind din patrimoniul unor muzee 
și colecții de seamă din U.R.S.S., ex
poziția oferă o imagine a etapelor 
esențiale ale evoluției genului de la 
reprezentările de persoane ale maeș- 

•trilor din secolul al XVIII-lea, pînă 
la portretul sovietic contemporan.

Despre semnificația acestui act de 
cultură au vorbit Vasile Nicolescu, 
director în Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, și N. A. Netesov,

Colectivele de oameni ai mun
cii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — din 
unitățile aparținînd industriei 
locale din județul Arad depun 
intense eforturi pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest an. 
Cîteva cifre și fapte relatate de 
inginerul Silviu Oprin, di
rectorul . întreprinderii de in
dustrie locală Arad, sînt, cre
dem, edificatoare. Ășa, bună
oară, în primul semestru bilan
țul consemna, printre altele, 7,2 
milioane lei obținuți în plus la 
producția globală, 10 milioane 
lei la producția marfă, depășirea 
sarcinilor la export cu 12 la sută 
și a sarcinilor privind creșterea 
productivității muncii cu 2,1 la 
sută. La obținerea acestor re
zultate o contribuție însemnată 
și-au adus-o fabrica din Chiși- 
neu-Criș, secția de mobilă și cea 
de împletituri.

în acest an au fost asimilate

■ -

acest an îi bucură pe iubitorii spor
tului, desigur și pe specialiști. Prin 
comparație cu partenerii de .întrece
re, echipele noastre reprezentative 
au jucat, în general, mai bine — fe
tele nepierzînd nici un meci (patru 
victorii și un rezultat egal), iar băie
ții, într-un turneu ce a reunit toată 
elita handbalului mondial, cîști-
gînd patru meciuri și pier-
zînd (la limită) doar unul.

Ion DUMITRIU
Iată clasamentele finale : feminin: 

1. ROMÂNIA — 9 puncte ; 2. R. D. 
Germană — 8 puncte ; 3. Ungaria — 
7 puncte : 4. Cehoslovacia — 4 punc
te ; 5. U.R.S.S. — 2 puncte : 6. Româ
nia II — zero puncte ; masculin : 
1. ROMÂNIA — 8 puncte (golaveraj 
111—89) ; 2. R. D. Germană — 8

parte Con
de șef de

Ilie

și C.C.E.S., oa- 
artă, un numeros

consilier 
vietice la

La festivitate au luat 
stantin Potîngă, adjunct 
secție la C.C. al P.C.R., acad. 
Murgulescu, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., Ion Pacea, 
secretar al Uniunii artiștilor plastici, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe 
meni de cultură și 
public.

Au fost prezenți 
ambasadorul Uniunii 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

V. I. Drozdenko, 
Sovietice la

în fabricație circa 100 de pro
duse și sortimente noi. Rețin a- 
tenția, printre altele, umbrelele 
pliante pentru femei și bărbați, 
cărucioarele (transformabile și 
demontabile) pentru copii, car- 
tingurile, betonierele, ușile de 
vagon, jaluzelele, transformatoa
rele pentru sudură, electromag- 
neții-comandă — produse asi
milate la fabrica „Electrometal" 
din Arad, diversele. tipuri noi 
de ochelari de soare, articolele 
noi de marochinărie realizate la 
fabrica „Progresul", precum și 
piesele de schimb auto. Multă 
atenție s-a acordat asimilării 
unor produse care să concurela 
ușurarea muncii femeilor. Me
rită a fi menționate aci mași
nile de tăiat legume, tigăile e- 
lectrice, grătarele electrice, a- 
paratele pentru păstrarea mîn- 
cărurilor calde și altele.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scînteii'

Pe stadîonur Republicii^ azi si' miine 

Campionatele
Iubitorii atletismului vor avea 

azi și mîine posibilitatea să-i 
revadă pe cei mai buni atleți 
și pe cele mai bune atlete din 
țara noastră, în cadrul finalelor 
campionatelor naționale pe 1975 
ale seniorilor. întrecerile sînt 
așteptate cu un interes sporit, 
lupta pentru cîștigarea titlurilor 
reunind, la o serie de probe, 
atleți și atlete care au înregis
trat, cu puțin timp în urmă, re
zultate de valoare, victorii de

competiție

ÎN CÎTEVA
® De astăzi și pînă duminică, pe 

lacul Ada Ciganlija, din Belgrad, se 
va desfășura cea de-a 12-a ediție a 
campionatelor mondiale de caiac-ca- 
noe. La întreceri și-au anunțat parti
ciparea peste 400 de sportivi și spor
tive din 30 de 'țări. De remarcat 
prezența la start a unei echipe din 
R. P. Chineză, care participă pentru 
prima oară la această 
sportivă.

® După trei etape, în 
Internațională de polo pe 
tru juniori dotată cu „Cupa Priete
nia", care se desfășoară în localita
tea poloneză Gorzow-Wielkopolski, 
conduce echipa Ungariei — (6 punc
te). urmată de U.R.S.S. — (6 puncte), 
România — (4 p), Cuba — (4 p), 
Polonia (A) — 2 puncte, Cehoslova
cia. Bulgaria și Polonia (B). în e- 
tapa a treia : România — Bulgaria 
8—6 ; Cuba — Polonia (B) • 9—1 ;

competiția 
apă pen-

FESTIVALUL FECIORESC 
DIN TRANSILVANIA

Casa de cultură a studenților 
din Cluj-Napoca a găzduit cea 
de-a 4-a ediție a festivalului fe
cioresc din Transilvania. Pe 
scenă au evoluat formații din 
județele Bistrița-Năsăud, Bihor, 
Covasna, Cluj, Hunedoara, Mu
reș, Maramureș, Satu-Mare, Si
biu, Sălaj. S-au remarcat prin 
originalitatea dansurilor și a 
costumelor formațiile de dansa
tori ai căminelor culturale din 
Monor — județul Bistrița-Nă
săud, Orlat — Sibiu, Bologa — 
Cluj, Corund — Satu-Mare, In- 
torsura Buzăului — Covasna, 
Geoagiu — Hunedoara. Partici
panta la festival au vizitat ex
poziția de etnografie deschisă 
cu acest prilej în holul casei 
de cultură, au participat la o 
gală de filme folclorice și la o 
consfătuire pe tema „Dansul 
bărbătesc din Transilvania". (Al. 
Mureșan).

„REȘIȚA - IERI 
Șl ASTĂZI"

ex-
ur-

La Muzeul de istorie al jude
țului Caraș-Severin a avut loc 
vernisajul unei interesante 
poziții dedicate dezvoltării 
banistice a orașului. Sub gene- 

astăzi" 
fotogra- 
eviden- 
diferite

ricul „Reșița — ieri și 
sînt reunite numeroase 
fii și documente care 
țiază 
etape istorice, a celei mai vechi 
vetre siderurgice din tară. Sînt 
prezentate, printre altele, con
strucții ale anilor noștri, car-

dezvoltarea, în

Telescoală.
Tragerea de amortizare ADAS. 
Curs de limba germană 
(recapitulare).
Telex.
Campionatele naționale de 
natație pentru copii.
Enciclopedie pentru tineret. 
Din țările socialiste.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Universitatea TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Studioul de poezie.
Revista economică TV.
Florile, poezia, marea și dra
gostea.
24 de ore. 
închiderea programului.

Concertul orchestrei Simfoni
ce a Radiotelevlziunii.
Telerama : Al șaptelea con
tinent.

22,30 Închiderea programului.

Realizări c'e prestigiu 
ale constructorilor 

de pe Valea Trotușului
De Ia începutul anului și pină 

acum, colectivele de muncă din 
cadrul Trustului de construcții 
industriale din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej au dat în func
țiune 11 noi capacități de pro
ducție, printre care întreprin
derea de utilaj chimic Borzești 
și Complexul avicol din Bacău, 
în același timp, ei au predat 
„la cheie" aproape 350 de apar
tamente. Valoarea lucrărilor re
alizate peste plan în această pe
rioadă se cifrează la circa 15 
milioane lei. Toate aceste suc
cese se datoresc creșterii gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
pe șantiere, depășirii indicelui 
de utilizare a tuturor utilajelor 
grele — excavatoare, buldozere, 
macarale — folosirii unor_ teh
nologii avansate, 
creșterii productivității 
O atenție deosebită au 
constructorii reducerii 
mului de materiale și, 
mare. reducerii cheltuielilor 
de producție. La capitolul eco
nomii au fost înscrise circa 100 
tone de metal, 120 tone de ci
ment, 120 mc de material lem
nos și aproape 100 000 cărămizi, 
în același timp, cheltuielile de 
producție au fost reduse.

precum și 
muncii, 
acordat 
consu- 
ca ur-

Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

O»

atleților seniori

din 
fost 

au 
nu-

răsunet internațional (la Tori
no, la Budapesta, la Montreal).

Finalele campionatelor de 
atletism ale seniorilor se dispu
tă pe stadionul Republicii 
Capitală, a cărei pistă a 
complet refăcută. Sportivii 
de această dată în față nu 
mai cucerirea medaliilor, ci și 
realizarea unor performanțe 
care să le asigure selecția pen
tru foarte apropiatele Jocuri 
Balcanice (8—10 august) ce vor 
avea loc pe același stadion.

R î N D U R I
U.R.S.S. — Cehoslovacia 6—5 ; Unga
ria — Polonia (A) 8—5.

O în cadrul „Cupei intercontinen
tale" Ia baschet masculin s-a dispu
tat una dintre partidele derbi ale 
competiției, în care s-au întîlnit, la 
Belgrad, selecționatele Iugoslaviei și 
S.U.A. La capătul unui joc echilibrat 
și de un excelent nivel tehnic, cam
pionii eiiropeni au terminat învingă
tori cu scorul de 82—79 (45—36).

o La concursul atletic al finalelor 
celei de-a șasea ediții a Spartachiadei 
popoarelor din U.R.S.S., cursa de 100 
m garduri a revenit Nataliei Lebe- 
deeva, cu un nou record unional : 
12”8/10. Recordmana mondială Faina 
Melnik a cîștigat proba de aruncare 
a discului cu performanța de 67,80 m. 
Cu un rezultat bun s-a încheiat și 
proba masculină de săritură în lun
gime : Podlujnîi — 8,02 m.

tiere de locuințe, edificii de in
teres social-cultural. (Nicolae 
Catană).

PRIETENII ARHIVELOR
Recent, în cadrul filialei Dolj 

a Arhivelor statului s-a consti
tuit cercul „Prietenii arhivelor". 
Numărînd deocamdată 17 mem-

printre 
valori- 
pentru 
filiala

arhivelor" și-a propus, 
altele, să identifice și să 
fice valori documentare 
a fi ulterior cercetate la 
Dolj a Arhivelor statului. (Ni
colae Băbălău).

TROFEUL 
„ARENELE ROMANE"

în amfiteatrul din Parcul Li
bertății din Capitală s-a înche
iat cea de-a cincea ediție a fes- 
tivalului-concurs al formațiilor 
artistice de amatori din Bucu
rești, dotat cu trofeul „Arenele 
romane". Cu acest prilej, în 
prezența a peste 6 000 de spec
tatori, formațiile de amatori ale 
sectorului 7 au prezentat spec
tacolul „Spre comunism in 
zbor", inspirat din realizările

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
tara prof. Angel Munoz Costa, mem
bru al C.C. al Partidului Popular din 
Panama, membru al Consiliului Păcii 
din Panama. **

în timpul vizitei, oaspetele a fost 
primit la secția relații externe a 
C.C. al P.C.R., a avut convorbiri la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, Uni
versitatea București — Facultatea de 
matematică și Centrul de calcul al 
Universității, a vizitat obiective so- 
cial-culturale din Capitală și din ju
dețul Brașov.

48-a anl-Cu prilejul celei de-a 
versări a Zilei armatei populare chi
neze de eliberare, general de armată 
Ion Ioniță. ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia, a tranismis, o telegramă de feli
citare lui Ie Cien-in, ministrul apă
rării naționale al Republicii Populare 
Chineze.

Cu același prilej, miercuri seara, 
la Casa centrală a armatei a avut 
loc o adunare festivă la care au par
ticipat generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au fost prezeriți Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze în România, 
și membri ai ambasadei.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE DIN INSPEG 

TORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Circulația spre litoral 

în zona Urziceni
începînd din 26 iulie, circulația 

pe șoseaua București-Constanța, in 
zona orașului Urziceni, se efectuea
ză în felul următor : automobiliș- 
tii care merg spre Constanța, cînd 
ajung la postul de control al circu
lației de la intrarea în Urziceni 
virează la dreapta, circulă pe strada 
23 August (pe care s-a instituit 
sens unic), pină la intersecția (se
maforizată) cu strada 30 Decem
brie, de unde, virînd din nou la 
dreapta, vor merge pe strada Scîn
teii pînă la ieșirea din oraș ; cei 
care vin de la Constanța spre Bucu
rești intră pe strada Scînteii, iar 
de la intersecția semaforizată mal 
sus 
mul 
selele 
unde, 
putea 
trasee 
cu care se intersectează 
semnalizate corespunzător.

Țu'jji» - -

amintită vor continua dru- 
pînă la intersecția cu șo- 
către Buzău și Ploiești, de 
prin virare la stingă, se va 
merge la București, 
au prioritate față de

Ambele 
arterele 
și sînt

•>sli .

timp (și bine) veri- 
anuală, acțiune o- 
s-a încheiat la 1 
că, după expirarea 
numai o lună de

Verificarea tehnică auto
Intr-una din edițiile buletinului 

rutier atrăgeam atenția asupra ne
cesității ca toate autovehiculele 
proprietate de stat și personală să 
aibă făcută din 
ficarea tehnică 
bligatorie, care 
iunie. Iată însă 
termenului, în 
zile au fost depistate 7 000 de auto
vehicule care circulau fără să fi 
fost supuse verificării tehnice. Din
tre aCestea, 4 500 aparțineau unor 
unități socialiste și 2 500 erau pro
prietate personală. în același timp, 
s-a constatat că alte 
au fost 
nînd in 
Numai 
tehnice 
generat 
de circulație, soldate cu 9 morți și 
27 răniți. Principalele cauze : de
fecțiuni neînlăturate la mecanismul 
de direcție și la sistemul de frînare, 
precum și explozia unor pneuri cu 
grad avansat de uzură. Se impune, 
în continuare, o atenție sporită ve
rificării sistematice și' exigente a 
stării tehnice a autovehiculelor, 
orice neglijență, cît de mică, 
tind avea consecințe tragice.

autovehicule 
verificate superficial, pu- 
pericol siguranța traficului, 
in luna iulie defecțiunile 
ale unor autovehicule au 
mai multe accidente grave

pu-

Adormirea la volan
22 accidente (soldate cu 7 morți 

și 32 de răniți) au avut loc în pri
mul semestru al acestui an din una 
și aceeași cauză : adormirea condu
cătorilor auto la volan. In luna iu
lie, numărul accidentelor generate 
de aceeași cauză a crescut, 8 per
soane pierzîndu-și viața și 25 fiind

deosebite ale oamenilor muncii 
din întreprinderile acestui sec
tor, care au realizat prevederile 
cincinalului actual cu un avans 
de peste 7 luni. De menționat 
că la cele 8 spectacole prezen
tate în cursul lunilor 
iulie de către artiștii 
din toate sectoarele 
au asistat circa 50 000 
reșteni. (D. Tîrcob).

iunie și 
amatori 

Capitalei 
de bucu-

TABĂRA
PLASTICIENILOR

AMATORI
In a doua jumătate a lunii iu

lie, în împrejurimile comunei 
Margi.na, situată în zona colina- 
ră a județului Timiș, a fost or
ganizată tabăra de creație a 
artiștilor plastici amatori din 
această parte a țării. Sub în
drumarea unor membri ai filia
lei U.A.P. Timișoara și a spe
cialiștilor de la Centrul jude
țean de îndrumare a creației 
populare și mișcării artistice de 
masă, 31 de pasionați ai penelu
lui și daltei, oameni ai.muncii 
de cele mai diferite profesii și 
virste au luat contact nemijlo
cit cu activitatea locuitorilor 
din Margina și din satele înve
cinate, cu natura înconjurătoa
re, surse de inspirație pentru 
realizarea unor lucrări de pic
tură și sculptură. Odată cu în
cheierea taberei, la căminul cul
tural din localitate ă-a deschis 
o expozjție cu cele mai repre
zentative creații. O expoziție 
selectivă va fi organizată ulte
rior și în municipiul Timișoara. 
(Cezar Ioana).

Cu prilejul apropiatei Zile națio
nale a Elveției — 1 august — miercuri 
seara în Capitală a avut loc o ma
nifestare organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. La manifestare au fost 
prezenți loan Botar, secretar general 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au participat, de asemenea, Pierre 
Henri Aubareț, ambasadorul Elveției 
la București, alți membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de gene
ral-colonel Sterian Tîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
care a rostit un cuvînt de salut. Des
pre semnificația evenimentului a 
vorbit Li Iun-ci, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Populare 
Chineze la București.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o fotoexpoziție și un film 
artistic puse la dispoziție de amba
sada chineză.

Cu ocazia aceleiași aniversări, ata
șatul militar, aero și naval al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești -s-a întîlnit recent cu militari 
dintr-o unitate a armatei noastre.

rănite. Din cercetările efectuate 
rezultă că 65 la sută dintre cei a- 
dormiți la volan au fost șoferi a- 
matori și că majoritatea accidente
lor s-au săvîrșit între orele 2 noap
tea și 7 dimineața. Aceleași cerce
tări indică și principalii factori care 
înlesnesc sau generează adormirea 
la volan : oboseala ; mersul înde
lungat fără scurte opriri pentru 0- 
dihnă ; plecarea imediată după ser
virea unei mese abundente ; neo- 
prirea la primul semn de somno
lență ; deplasarea fără intermitențe 
pe drumuri monotone, îndeosebi în 
zonele de șes ; conducerea fără 
pauze, pe timp de ploaie sau cu 
soarele în față. Este necesar ca toți 
cei aflați la volan, ca și factorii de 
răspundere din unitățile de trans
porturi (în cazul autovehiculelor 
proprietate socialistă) să evite su
prasolicitarea organismului uman 
în timpul deplasărilor cu auto
vehicule.

Concursul patrulelor 

școlare
< 1 shosutuste aq ? tu
La Piatra Neamț s-a> încheiat cea 

de-a Vl-a ediție a concursului 
„Cea mai bună patrulă școlară de 
circulație", organizat de Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor în colaborare cu Inspectoratul 
General al Miliției. Au participat 
320 de școlari din toată țara, cîști- 
gători ai fazelor județene. Timp de 
o săptămină, „micii milițieni" au 
susținut probe teoretice și practice, 
au participat direct la acțiunile de 
dirijare a circulației pe arterele 
orașului, mînuind cu pricepere si 
dezinvoltură aparatele de radio-e- 
misie și altă aparatură de speciali
tate. Concursul a fost cîștigat, in 
ordine, de patrulele de circulație 
ale Școlii generale nr. 15 București, 
Liceul din Costești (Argeș) și Casei 
pionierilor din Giurgiu (Ilfov). De 
fapt, de pe urma concursului au 
avut (și vor avea) de cîștigat însăși 
circulația, siguranța deplasării co
piilor pe drumurile publice.

naționale afectate

Respectați restricțiile!
După cum am mai anunțat, cir

culația rutieră a fost restabilită pe 
toate drumurile ’ ..."
de inundații. Cu toate acestea, pe 
mai multe porțiuni de drumuri se 
execută încă o serie de lucrări — 
refaceri de poduri, asfaltări, conso
lidări. în zonele respective sînt in
stituite temporar restricții de vite
ză, de tonaj, reglementări de prio
ritate pentru și față de circulația 
din sens opus, interdicții de depă
șire. Conducătorii auto trebuie să 
circule cu atenție și prudență spo
rită, pentru a putea sesiza din 
timp și a se conforma întocmai 
restricțiilor respective, atît ziua, 
cît și noaptea.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se încălzească ușor. ‘ Cerul a fost 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
in jumătatea de nord-vest a țării. 
Au căzut ploi locale și averse înso
țite de descărcări electrice în jumă
tatea de nord a Moldovei, în Crișa- 
na și Banat, iar în cursul după-a- 
miezii averse locale și frecvente 
descărcări electrice s-a.u semnalat în 
Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei 
și Dobrogea. Vîntul a suflat slab, 
pină la potrivit, temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 18 'grade la 
Sebeș, Sibiu, Cîmpulung Moldove
nesc și Piatra Neamț și 30 de grade 
la Băilești. La București : Vremea a 
fost în general frumoasă, cu cer va
riabil, spre seară înnorările s-au 
accentuat și a plouat slab. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, tempe
ratura maximă a fost de 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2, 3 august. în țară : Vreme rela
tiv călduroasă.. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse izolate de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în zonele de deal și de 
munte. Vint potrivit, temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 22 si 32 
grade, local mai ridicate in regiunile 
din sudul țării.

2 931 689

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 30 IULIE 1975 
Fond general de cîștiguri :

Iei.
Extragerea I : 41 43 39 4 
Extragerea a Il-a: 3 20 30 15 16

i
35 12

4



PAGINA 6 SCÎNTEIA - joi 31 iulie 1973

PREȘEDINTELE LORD ÎȘI EXPRIMĂ SATISFACȚIA 
ÎN LLGÂTDRÂ Cil HOTĂRÎREA CONGRESULUI S.U.A.

OL A SLINTRODUCE CLAUZA NAȚIUNII CELEI MAI
FAVORIZATE EH RELAȚIILE

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Casa Albă a dat publicității, la 
Washington și Helsinki, o declarație 
a președintelui Gerald Ford în care 
acesta își exprimă deosebita satis-- 
factie în legătură cu hotărîrea Se
natului și Camerei Reprezentanților 
ale S.U.A. de a aproba acordul co
mercial S.U.A.—România, care cu
prinde prevederea referitoare la a- 
cordarea, în schimburile bilaterale, a 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

ECONOMICE CU ROMANIA
Declarația'afirmă că acțiunea „co

respunde evoluției generale favorabi
le a relațiilor din ultimii ani dintre 
S.U.A. și România și reflectă spri
jinul larg, atît din partea forului le
gislativ, cit și a celui executiv, de 
care se bucură politica președinte
lui Ford de promovare a unor le
gături mai strînse între Statele 
Unite și România".

Programul de transformări social-politice și economice 
in dezbaterea cabinetului argentinean

BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 
La reședința prezidențială de la Oli
vos, din apropierea capitalei argenti- 
nene, a avut loc o reuniune de lu
cru a guvernului prezidată de șeful 
statului, Maria Estela Martinez de 
Peron. Au fost abordate aspecte ale 
acordului realizat de ministrul eco
nomiei, Pedro Jose Bonanni, cu con
ducerea Confederației Generale a 
Muncii (O.G.T.) privind înfăptuirea

obiectivelor programului de trans
formări social-politice și economice, 
inițiat în 1973 de generalul Juan 
Domingo Peron.

Ulterior, miniștrii argentineni ai 
apărării, economiei, de interne, bună
stării sociale și comandanții trupelor 
de uscat, marinei și aviației au ana
lizat aspecte ale evoluției situației 
din țară.

Reuniunea Consiliului 
Economic si Social al O.N.U.

9

Recomandare privind proclamarea Deceniului femeii 
și dezvoltârii (1975-1985)

GENEVA 30 (Agerpres). — Consi
liul Economic și Social al O.N.U. a 
dezbătut raportul conferinței mon
diale privind Anul internațional al 
femeii. Toți participanții la dezba
tere au subliniat importanța politică 
a conferinței pentru afirmarea rolu
lui femeii in societate.

în intervenția sa, reprezentantul 
României a arătat că țara noastră 
dă o înaltă apreciere rezultatelor 
conferinței de la Ciudad de Mexico 
și a pus în .evidență necesitatea 
adoptării de măsuri urgente pentru 
transpunerea lor în practică. Pro
blemele privind condiția și statutul 
femeii în societate și în viata inter
națională, a •arătat el, nu pot fi re
zolvate decît în. strînsă legătură cu 
realitățile economice, politice și so
ciale prezente astăzi în lume. In 
acest context, inegalitatea care afec
tează majoritatea femeilor are la 
bază starea de subdezvoltare în care 
se află întinse regiuni ale lumii.

în continuare, delegatul român s-a

referit la contribuția însemnată a 
femeilor la dezvoltarea economică și 
socială a României socialiste, subli
niind faptul că femeile din țara 
noastră se buctiră de drepturi egale 
cu bărbatul, că reprezintă una din 
forțele principale ale societății.

La inițiativa a 24 de țări în curs 
de dezvoltare, inclusiv România, 
Consiliul Economic și Social al O.N.U. 
a adoptat in unanimitate o rezoluție 
prin care se exprimă sentimente de 
mulțumire guvernului și poporului 
mexican pentru eforturile pe care 
le-au făcut în vedereă asigurării 
succesului conferinței. Rezoluția in
vită sesiunea extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. din septem
brie să acorde atenția necesară re
comandărilor conferinței din Mexic, 
în special celor cu privire la in
tegrarea femeii în procesul dezvol
tării. De asemenea, se recomandă 
Adunării Generale să proclame anii 
1975—1985 ca Deceniu al femeii și 
dezvoltării.

R. D. Vietnam a cerut admiterea 
în grupul țărilor nealiniate

o.s.A. ADOPTAREA UNEI REZOLUȚII PRIVIND AM
MĂSURILOR DISCRIMINATORII ÎMPOTRIVA CUBEI

SAN JOSE 30 (Agerpres). — Re
prezentanții a 21 de state membre 
ale Organizației Statelor Americane 
au adoptat, în cursul celei de-a 
XVI-a Reuniuni ministeriale a O.S.A. 
desfășurată la San Jose, în Costa 
Rica, proiectul de rezoluție ce pre
vede. în esență, ridicarea măsurilor 
discriminatorii impuse Cubei in 
1964. Documentul stipulează respec
tarea dreptului și libertății de ac
țiune a statelor-părți semnatare ale 
Tratatului Interamerican de Asis
tență Reciprocă (T.I.A.R.) privind 
normalizarea sau direcționarea rela
țiilor lor cu Republica Cuba la ni
velul și în forma pe care le consi
deră convenabile.

Apreciind votul exprimat de ma

joritatea celor prezenți Ia lucrări, 
președintele .țării-gazdă, Daniel Odu- 
ber Quiros, a evidențiat că acesta 
consfințește dreptul fiecărui stat 
membru al O.S.A. de a-și alege, în 
mod suveran și independent, siste
mul social-politic și economic pe care 
îl dorește și, de asemenea, dreptul de 
a întreține relații cu orice tară din 
lume.

La rîndul său, reprezentantul 
S.U.A., ambasadorul William S. 
Mailliard, a relevat că rezoluția a- 
doptată respectă realitatea politică 
din zonă, fiind, totodată, în concor
dantă cu prevederile actuale ale 
Tratatului Interamerican de Asis
tentă Reciprocă (T.I.A.R.),0 expresie a realismului politie, a tendințelor spre normalizarearaporturilor internaționale

DL PREjmiNDEHI

P. C. Peruan sprijină 

a sectorului do stat
LIMA 30 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la Lima, 
Partidul Comunist Peruan salută ini
țiativa președintelui Juan Velasco 
Alvarado de expropriere a unor în
treprinderi străine și își exprimă 
sprijinul față de politica de națio
nalizări promovată în direcția apro
fundării programului antimonopolist 
și anțioligarhic elaborat de guvern. 
Relevi nd că . lupta pentru recuperarea 
bogățiilor naționale va continua, ur- 
mărindu-se. între altele, naționaliza-

politica de consolidare 

promovată de guvern 
rea completă a industriei miniere, 
documentul P.C. Peruan cheamă ma
sele largi populare, în special clasa 
muncitoare, să se unească în lupta 
pentru atingerea obiectivelor revolu
ției peruane si respingerea oricărei 
provocări Ia adresa tării.

Comunicatul P.C. Peruan sprijină, 
totodată, politica externă a guver
nului. promovată în direcția lărgirii 
cooperării cu țările socialiste, aceas
ta contribuind ferm la consolidarea 
economică a Republicii Peru.

ALGER 30 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Fam Van Dong, 
nrim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, a adresat 
un mesaj șefului statului algerian, 
Houari Boumediene, președinte în

funcțiune al actualei Conferințe la 
nivel înalt a țărilor nealiniate. în 
care se cere oficial admiterea R.D.V. 
în grupul țărilor nealiniate. Mesa
jul a fost dat publicității integral 
în capitala Algeriei.

După lovitura de stat din Nigeria
® Generalul de brigadă Murtala Rufai Mohamed a fost numit 

șef al statului © Reluarea activității productive

LAGOS 30 (Agerpres); — Genera
lul de brigadă Murtala Rufai Mo
hamed a fost numit șef de stat al 
Nigeriei și comandant șef al forțelor 
armate, în urma înlăturării din a- 
,ceste funcții a generalului . Yakubu 
Gowon — a anunțat, în mod oficial, 
postul de radio Lagos. Cu același 
prilej, s-a anunțat înlocuirea tuturor 
membrilor organismului militar care, 
în frunte cu generalul Gowon, exer
cita puterea supremă în stat, pre
cum și a comandanților, /celor trei 
arme — terestră. 'navală și aeriană 
— și a șefului poliției.

Agențiile de presă transmiteau, 
miercuri după-amiază, că în capitala 
Nigeriei și în celelalte orașe impor
tante, viața a reintrat în normal,

muncitorii și funcționarii reluîn- 
du-și activitatea după întreruperea 
de marți, ordonată de noile autori
tăți. Pe de altă parte, acestea au a- 
nunțat că starea de asediu rămîne 
în vigoare pină la noi ordine.

în sfirșit, generalul Yakubu Go
won, care, miercuri după-amiază, se 
mai afla încă la Kampala, unde ve
nise pentru a participa la lucrările 
reuniunii la nivel inalt a O.U.A., a 
făcut presei o scurtă declarație, spu- 
nînd .că acceptă schimbarea, și își 
proclamă deplina loialitate față de 
națiune, de țară și față de noul gu
vern. EL a făcut apel la toți cei in
teresați să coopereze pe deplin cu 
noul guvern și să asigure menține
rea păcii, unității și stabilității in 
țară.

Poliția din Salisbury (Rhodesia) reprimă o demonstrație pașnică a populației 
de culoare.

Opinia publică din țara noastră, 
alături de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, salută cu 
satisfacție votul intervenit la re
uniunea O.S.A., care pune capăt 
unei ■ situații profund anacronice. 
Așa cum este cunoscut, în urmă cu 
11 ani, printr-un act de flagrant 
amestec în treburile interne ale 
Cubei, stat independent și suveran, 
O.S.A. a adoptat un șir de măsuri 
politico-diplomatice și economice 
discriminatorii împotriva acestei 
țări — care s-au răsfrînt negativ 
asupra ansamblului relațiilor in- 
teramericane și, în general, asupra 
climatului politic internațional. A- 
ceste măsuri au întîmpinat însă 
împotrivirea popoarelor de pe con
tinentul latino-american. Ca expre
sie a dezvoltării proceselor înnoi
toare, a .mutațiilor pozitive interve
nite în ultimii ani în viața acestui 
continent, a afirmării tendințelor 
în favoarea dreptului suveran al 
fiecărei națiuni de a-și alege de sine 
stătător căile dezvoltării — rînd pe 
rînd, 11 state latino-americane și 
din zona Caraibilor au refuzat să 
mai aplice politica discriminatorie 
de izolare a Cubei, normalizînd ra
porturile cu această țară, alăturîn- 
du-se, astfel, Mexicului, care a re
fuzat, de la început, să dea curs 
boicotului împotriva „Insulei Liber
tății".

Creșterea impetuoasă a curentu
lui în favoarea anulării amintitelor 
măsuri discriminatorii și-a găsit o 
elocventă ilustrare la reuniunea de 
anul trecut a O.S.A., unde 12 țări 
s-au pronunțat pentru normalizarea 
relațiilor diplomatice și economice 
cu Republica Cuba. Este binecunos
cut că numai prin recurgerea la 
folosirea unui mecanism procedu

ral artificial, care prevedea că pen
tru anularea unei hotărîri adoptate 
de O.S.A. este nevoie de o majori
tate de două treimi, s-a putut 
perpetua, pentru încă o perioadă de 
timp, situația anacronică existentă 
pină acum. Odată cu modificarea 
acestei reguli de procedură interve
nită marți -(acum fiind suficientă 
majoritatea simplă), s-a deschis 
calea ridicării măsurilor nedrepte 
împotriva Cubei — la interval de 
numai o zi după modificarea res
pectivă majoritatea țărilor membre 
ale O.S.A. votînd in acest sens.

Satisfacția cu care țara noastră 
salută acest pas pozitiv se grefează 
pe sentimentele de profundă și 
constantă prietenie și solidaritate 
frățească, internaționalistă față de 
Cuba socialistă. înlăturarea măsuri
lor discriminatorii constituie o im
portantă victorie politică a poporu
lui cubanez și, în general, q cauzei 
tuturor popoarelor, o expresie a 
faptului că, pină la urmă, nimeni și 
nimic nu poate împiedica un popor 
să-și aleagă orînduirea pe care- o 
dorește, să înainteze pe calea dez
voltării social-politice pe care o 
consideră conformă cu aspirațiile și 
interesele sale. Aceasta constituie, 
totodată, o expresie a cursului nou 
în relațiile interstatale, a prevalării 
spiritului realist și lucidității politi
ce. Adoptarea rezoluției de la' San 
Jose, înlăturînd încă o rămășiță a 
perioadei „războiului rece", contri
buie la dezvoltarea procesului de 
democratizare a raporturilor inter
naționale, în interesul unei largi 
dezvoltări a colaborării între țări și 
popoare, al cauzei destinderii, pro
gresului și păcii.

AL C.

Un nou pas in direcția 
reunificării Laosului 

Desființarea unităților mobile 
de control însărcinate cu su
pravegherea îndeplinirii acor

dului de încetare a focului

VIENTIANE 30 (Agerpres). — De
legația părții de la Vientiane în Co
misia mixtă centrală pentru aplicarea 
acordurilor de pace din Laos a ho
tărît dizolvarea unităților mobile de 
control însărcinate cu supravegherea 
îndeplinirii acordurilor de încetare a 
focului, a anunțat un purtător de 
cuvînt al acestei delegații. . Hotărîrea 
a fost luată în Urma evoluției favo
rabile a situației politice din Laos, 
care nu mai face necesară prezența 
unor asemenea unități mobile, create 
în .anUl 1974, imediat după semnar.ea 
acordurilor între cele două părți lao- 
țiene. Potrivit observatorilor din 
Vientiane această măsură reprezintă 
un nou pas în direcția reunificării 
Laosului.

AZI ÎNCEPE LA VIENA

A treia rundă 
de convorbiri 

intercomunitare 
în problema cipriotă
VIENA 30 (Agerpres). — Azi în

cepe. la Viena. a treia rundă de con
vorbiri intercomunitare în problema 
cipriotă. într-o declarație făcută 
marți, la Nicosia, conducătorul dele
gației cipriote grecești, Glafkos Cle- 
rides, a declarat că va prezenta pro
puneri detaliate privind atribuțiile 
unui viitor guvern central al Cipru
lui. Totodată, el a precizat că nu 
exclude organizarea unei a patra 
runde de convorbiri în problema ci
priotă, care să se desfășoare tot sub 
auspiciile secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, spre sfîrșitul 
lunii august.

înlîlnire ta nivel înalt ta
Sasita Marta. Cu PrileJul aniver
sării a 450 de ani de la întemeierea 
orașului Santa Marta (Columbia), 
președinții Columbiei, Alfonso Lopez 
Michelsen, Venezuelei, Carlos Andres 
Pfirez, și premierul panamez, Omar 
Torrijos, au inițiat, în cadrul unei 
întilniri, o serie de consultări privind 
probleme de interes bilateral, pre
cum și în legătură cu dezvoltarea 
cooperării în cadrul Pactului Andin, 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.) și al altor organisme 
și organizații regionale.

Experîî din Iugoslavia și 
GlOCfU au ’ncePut> la Atena, ne
gocieri in problema construirii unei 
conducte petroliere între cele două 
țări.

Guvernul italian a aProbat 
proiectul de buget pe exercițiul fi
nanciar 1976. care prevede venituri 
de 26 556 miliarde lire și cheltuieli 
de 38 072 miliarde lire. Deficitul pre
conizat, de peste 11 000 miliarde lire,

este cel mai măre, în raport cu pro
dusul național brut, înregistrat vre
odată de o țară occidentală.

Pietarite ta petrol ”vor sporl 
substanțial" în luna octombrie, a de
clarat ministrul venezuelean al mi
nelor și hidrocarburilor, V. Hernan
dez, precizînd că această majorare 
este menită să compenseze în parte 
„deteriorarea puterii de cumpărare a 
petrodolarilor ca urmare a inflației".

Cou de-a doua reuniune 
pe tema limitării armamen- 
telOI *n ce'e ?ase tar* membre ale 
Pactului andin (Bolivia, Chile, Co
lumbia, Ecuador, Peru și Venezuela) 
va avea loc în, septembrie 1975.

Comisia C.E.E. a propus „ce
lor nouă" să aprobe finanțarea a 38 
de proiecte de cercetare în domeniul 
explorării, exploatării, stocării și 
transportului hidrocarburilor. Pentru 
finanțarea acestor proiecte se solicită 
suma de 246 milioane franci francezi.

Primul. mmistra nipon, 
Takeo Miki, a declarat că Japonia 
este dispusă să participe la reuniu
nea monetară la nivel înalt a unor 
țări occidentale, preconizată de pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing.

La Biblioteca română din 
New York, în cadrul manifes
tărilor de evocare a trecutului 
istoric al patriei noastre a fost 
inaugurat serialul „Transilva
nia". A fost prezentată expu
nerea „Pagini de istorie româ
nească — Transilvania", urmată 
de o gală de filme documentare 
românești, care a inclus peli
culele „O zi in viața Transilva- 
niei", „Clujul", „Poiana Bra
șov" și „Maramureș".

Postai președinte al Ita
liei, Giuseppe Saragat, a fost ales 
de Comitetul Central al Partidului 
Socialist-Democratic Italian preșe
dinte al P.S.D.I,

Idunorea Națională a

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI: Franței 3 fost convocată în luna
septembrie pentru o sesiune ex
traordinară consacrată examinării

ALGER

„Barajulprieteniei" de pe rial K'M
Pe rîuls K’Sob, în 

estul Algeriei, se ridi
că un impresionant 
baraj care va permite 
zăgăzuirea apelor și 
dirijarea lor spre o- 
goarele însetate de pe 
o vastă zonă. Alge
rieni și români mun
cesc aici fără preget, 
In trei schimburi, pen
tru a termina această 
grandioasă lucrare 
pină la sfîrșitul anu
lui. In baza contractu
lui încheiat între so
cietatea algeriană „So- 
naghter" și între
prinderea româneas
că de comerț exte
rior „Romenergo", 
100 de specialiști ro
mâni se află aici pen
tru a acorda asis
tență la construc
ția barajului. Practic, 
în procesul muncii 
aici a luat naștere o 
adevărată școală pro
fesională. Circa 1 000 
de algerieni care lu
crează împreună cu 
specialiști români și-au 
însușit meseria turnă
rii betonului armat. 
Unii dintre ei au pre
luat in scurt timp con
ducerea operațiunilor 
de excavații, de foraj,

a fabricării de betoa
ne.

De curind, construc
torii au atacat cota fi
nală. S-au turnat 
pină acum, din cei a- 
proximativ 62 000 me
tri cubi de beton, ciți 
sint necesari pentru 
intreaga lucrare, mai 
bine de 43 000. Se fo
losesc metode dintre 
cele mai moderne, în
tre care procedeul de 
pretensionare al be- 
toanelor, utilizat pină 
acum doar in puține 
țări din lume.

Barajul de la K’Sob 
este unul din princi
palele obiective eco
nomice algeriene în
scris in directivele ac
tualului. plan cvadri- 
enal de dezvoltare a 
țării. Apele lacului de 
qcumulare, format 
prin construcția lui, 
vor avea un debit de 
peste 12 milioane me
tri cubi și urmează să 
irige, chiar din anul 
viitor, nu mai puțin 
de 25 000 de hectare 
terenuri agricole ale 
noului wilăiat M’Sila, 
de la porțile Saharei 
algeriene, unde preci
pitațiile nu depășesc

niciodată 296 mm pe 
an.

Abdesslam Senoussl, 
președintele Comite
tului de direcție al 
grupului mixt algeria- 
no-român, a ținut să 
releve, intr-o convor
bire pe care, am avut-o 
pe șantierul marelui 
baraj, contribuția va
loroasă a specialiștilor 
noștri, calitatea mași
nilor și agregatelor 
românești.

La rîndul său, gu
vernatorul acestei re
giuni, Rachid Aktouf, 
a ținut să felicite pe 
constructori pentru 
munca de calitate pe 
care o efectuează, pen
tru eforturile pe' care 
le depun in vederea 
terminării mai repede 
a lucrării. „Activita
tea înfrățită, spunea 
el. a constructorilor 
algerieni și români 
care înalță barajul de 
la K’Sob este o ilus
trare a caracterului 
rodnic al cooperării 
economice româno-al- 
geriene".

Mircea
S. IONESCU

WASHINGTON

Certetarea științifică—în Atare® 
de doi‘ surse de energie

programului economic guvernamen
tal. a anunțat purtătorul de cuvînt 
al guvernului, Andre Rossi. Progra
mul prevede, în esență, măsuri de 
stimulare a economiei și de stăvi
lire a creșterii preturilor.
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Apreciind că actuala 
criză de energie — 
în condițiile în care 
S.U.A. importă 40 la 
sută din petrolul pe 
care-1 consumă — nu 
este un fenomen vre
melnic, ci o realitate 
care va dăinui pină 
cind se vor pune la 
punct tehnologii adec
vate pentru exploata
rea industrială a unor 
noi surse energetice, 
guvernul american a 
făcut apel la oamenii 
de știință să-și^ inten
sifice cercetările în a- 
ceastă direcție. Apelul 
derivă din concluziile 
unui raport — însu- 
mînd nu mai puțin de 
30 de volume —- asu
pra rezervelor și re
surselor de energie 
ale S.U.A., care a fost 
elaborat de peste 500 
de cercetători. Ca o 
concluzie finală, vasta 
lucrare pune în evi
dență „însemnătatea 
crucială a cercetărilor 
în eforturile de satis
facere, pe termen lung, 
a nevoilor de ener
gie ale Statelor Uni
te".

Pe primul loc al lis
tei priorităților cerce
tărilor se află perfec
ționarea tehnologiilor 
de transformare a șis
turilor bituminoase în 
țiței, printr-un proces 
tehnic de lichefiere a 
acestora. Avînd rezer
ve imense de șisturi 
bituminoase, S.U.A. 
și-ar putea acoperi din 
această sursă o mare 
parte din nevoile de 
carburanți lichizi, sa- 
tisfăcînd, totodată, și 
o parte a necesităților 
industriei petrochimi
ce.

Nevoia de a furniza 
termocentralelor elec
trice combustibili cu 
un conținut redus de 
sulf și fără mari re
ziduuri de cenușă, pen
tru a se preveni agra
varea poluării mediu
lui înconjurător, a dus 
la intensificarea cer
cetărilor de purificare 
a cărbunelui. Pînă în 
prezent au fost puse 
la punct șase proce
dee experimentale.

Energia eoliană, care, 
pînă în prezent, nu

a fost apreciată drept 
o sursă de nădejde, 
formează obiectivul 
unor studii și cerce
tări la Fundația na
țională de științe a 
S.U.A., care a și în
ceput construirea pe 
malul lacului Erie a 
unei turbine experi
mentale acționate de 
vînt, capabilă să pro
ducă 100 kW.

Considerînd atomul 
drept principala sursă 
de energie a viitoru
lui, oamenii de știință 
de la laboratorul na
țional Argonne, de 
lingă Chicago. conti
nuă cercetările pen
tru identificarea pa
rametrilor tehnologici 
ai unui reactor nu
clear ' de tip repro
ducător — care are 
marele avantaj că pe 
lingă energia electri
că produce, in ace
lași timp, o cantitate 
de combustibil nu
clear mai mare decit 
cea pe care o con
sumă.

C.ALEXANDHOAIE

Pdwi ministru al Gre- 
CÎOi, Constantin Karamanlis, l-a pri
mit marți pe Christopher Soames, 
vicepreședinte al Comisiei C.E.E., în
sărcinat cu relațiile externe ale Pie
ței comune. în cursul întrevederii, s-a 
făcut un schimb de vederi asupra si
tuației internaționale.

Megațta militară porta'
gheză, condusă de generalul Otelo
Saraiva de Carvalho, membru al 
Directoratului militar pentru guver
narea tării, comandant-șef al Co
mandamentului Operațional Conti
nental (COPCON), și-a încheiat 
vizita oficială în Cuba. în cursul 
șederii la Havana, au fost purtate 
convorbiri cu oficialități cubaneze, 
privind dezvoltarea cooperării bilate
rale și unele aspecte ale evoluției si
tuației politice internaționale.

Pescarii britaniciau blocat> 
marți, timp de o.oră, accesul la baza 
navală Portland. Ei au anuntat că vor 
relua această acțiune in cazul în care 
oficialitățile navale nu vor renunța 
la efectuarea unor explozii sub apă. 
Pescarii afirmă că- aceste explozii vor 
periclita zonele lor de pescuit din 
Golful Weymouth.

Convorbiri irasutano - 
vest-gsrmans. La Teheran au 
avut loc convorbiri între ministrul 
iranian al finanțelor și economiei,
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Hooshang Ansari, și ministrul vest- 
german al economiei, Hans Fri- 
derichs, aflat în capitala iraniană 
pentru a participa la lucrările Co
misiei economice mixte de coopera
re economică. Anterior, Hans Fri- 
derichs a conferit cu premierul ță- 
rii-gazdă, Amir Abbas Hoveyda. Pe 
agenda ambelor întilniri au figurat 
probleme legate de stadiul actual al 
relațiilor bilaterale și modalitățile 
concrete de extindere și diversificare 
a acestora.

Prințul moștenitor al S- 
rabiei Scuffle, Fahd Ben Abdel 
Aziz. care îndeplinește și funcțiile 
de prim-vicepremier si ministru al 
afacerilor interne, și-a încheiat vi
zita în Franța, unde a avut o serie 
de convorbiri în legătură cu ultimele 
evoluții din Orientul Apropiat și 
principalele probleme de interes re
ciproc.

Etamăral persoanelor care 
și-au pierduî viata în Ulster 
în cursul primelor șase luni ale a- 
cestui an. datorită ciocnirilor dintre 
cele două comunități religioase, se 
ridică la 106 — a anunțat lordul Do
naldson, subsecretar de stat pentru 
Irlanda de Nord. El a arătat că si
tuația în provincie a cunoscut o a- 
meliorare ca urmare a diminuării 
numărului de acțiuni teroriste comi
se de aripa provizorie a organiza
ției extremiste Armata Republicană 
Irlandeză.

Proiectai legii cu privire 
ta naționalizarea industriei 
petroliere din Venezuela a fost 
trimis spre aprobare Senatului, după 
ce a fost avizat favorabil, la a doua 
lectură, de Camera Deputaților. An
terior. Comisia minelor a introdus 
diferite modificări la unele articole 
ale proiectului, urmate de amenda- ■ 
mente propuse de Camera Deputați- * 
lor la prima lectură.

Peste o mie de ziariști 
italieni au semnat un apel prin 
care se cere luarea unor măsuri 
urgente în favoarea celor 900 mili
oane de copii din țările în curs de 
dezvoltare.

Ultimele teste medicale 
efectuate asupra celor trei 
ustronauti americanicare au 
avut de suferit de pe urma gazelor 
toxice din cabina „Apollo" au arătat 
că starea sănătății lor este in pre
zent satisfăcătoare. Astronautii vor 
rămine încă circa 10 zile în Hawaii, 
într-o perioadă de convalescență, 
pentru a se preveni eventualele tul- 

. burări care ar putea să apară. Unul 
din medici a precizat că aceasta este 
numai o măsură suplimentară de 
precauție.

Inundațiile din Emgta- 
dSSll continua sa producă serioase 
pagube materiale. Patru persoane 
și-au pierdut viața în orașul Chitta
gong, puternic afectat de revărsarea 
rîurilor. Singura legătură rutieră 
existentă între capitala țării. Dacca, 
și portul Chittagong a fost tăiată de 
ape, iar un număr de circa 140 de 
sate se află sub apă.

• „HALUCINANTA 
CASCADĂ". în legătură cu 
puternicul cutremur ce a zgu
duit nu de mult partea centrală 
a Birmaniei, presa occidentală 
a revenit cu amănunte în ce 
privește ravagiile cauzate com
plexului de temple din zona nu
mită Pagan, comparabil ca va
loare istorică și arhitectonică 
cu monumentele Veneției sau 
Angkorului. Din cele peste 2 000 
de pagode și mînăstiri ce s-au 
păstrat după 7—9 secole de e- 
xistență, circa 100 au suferit 
distrugeri masive. Un martor 
ocular a descris spectacolul zi
durilor prăbușindu-se unul după 
altul asemeni unei „cascade fără 
sfirșit de cărămizi, pietre, nisip". 
O .statuie uriașă a lui Budha, 
de peste 6 m, a rămas fără par
tea superioară ; pagoda Buphaya 
s-a prăbușit cu totul în rîul 
Irrawaddy și a fost dusă de ape.

0 ACT DE ACUZARE 
ÎMPOTRIVA ÎNTREPRIN
DERILOR POLUANTE. 
Sosit într-o călătorie în Japo
nia, în 1971, fotoreporterul a- 
merican W. Eugene Smith A 
fost puternic impresionat .. .e 
drama locuitorilor localîSȘMi 
Minamața, victime ale faimosu
lui caz de poluare cu mercur, cȘ. 
urmate a neglijenței unor între
prinderi industriale. După o șe
dere mai îndelungată în această 
așezare de pescari, martor ne
mijlocit al cortegiului de sufe
rințe în rîndurile localnicilor — 
oameni infirmi, copii născuți cu 
malformații — el a alcătuit, 
împreună cu soția sa, o carte- 
document, cu fotografii revela
toare — zguduitor „memento" al 
celor întîmplate la Minamata și, 
totodată, implacabil act de acu
zare împotriva acelora ce s-au 
făcut vinovați de această tra
gedie.

• FERME DE ...CRO
CODILI. Exportul pieilor de 
crocodili — cam 30 000 pe an, 
din totalul de 200 000 cît formea
ză comerțul mondial — consti
tuie o importantă sursă de ve
nituri pentru Papua-Noua Gui
nee. Vinarea irațională a aces
tei reptile în ultimii 20 de ani a 
dus însă la împuținarea vertigi
noasă a numărului lor. Pentru 
a salva specia și a menține: to
tuși sursa de venituri, exista o 
singură soluție : fermele de cro
codili — foarte ușor și ieftin de 
amenajat în regiunile mlăști
noase de coastă și di.n interiorul 
țării. Cit despre crocodili, ei par 
a fi făcuți pentru această viață 
— se mișcă puțin, cresc repede 
și nu au nevoie de multă hrană., 
Dacă în stare de libertate 
din cele 40 de ouă depuse 
doar din vreo șase ies crocodili, 
in condițiile „confortului de 
fermă" cota este mult, mai ri
dicată. Există de pe acum in 
Papua-Noua Guinee 23 de astfel 
de ferme în locuri special im- 
prejfrnute.

• SUB AMENINȚAREA 
MAREEI NEGRE. Plajele 
din Florida sînt amenințate' de 
o maree neagră de proporții 
nemaiintîlnite. După cum a 
constatat paza de coastă, un 
„covor" lung de peste 100 km și 
lat de 200 pină la 1600 metri, 
format dintr-un strat dens și 
cleios de păcură, se îndreaptă 
spre țărm, punind în primejdie 
plajele și apele din apropierea 
coastelor. Pină acum nu s-a 
putut constata proveniența țițe
iului.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA CARIILOR? Oameni 
de știință britanici au experi
mentat . cu succes, pe animale, 
un vaccin împotriva cariilor. 
După cum relatează revista de 
specialitate „British Dental Jo •- 
nai", unor maimuțe care .. i 
primit hrană ce favorizează for
marea cariilor li s-a injectat 
un ser preparat pe bază de bac
terii care produc carii. Patru 
ani după primul tratament, au 
fost obținute rezultate pozitive. 
Acum se fac cercetări pentru a 
se stabili dacă serul poate fi fo
losit ou succes și la oameni.

• MUZEUL APICOL 
La Nowa Wies, Polonia, funcțio
nează un muzeu unic în felul 
său : conține cea mai bogată 
colecție de stupi și unelte utili
zate în albinărit din toate zonele 
țării. Mai toți stupii au și loca
tari : roiuri de albine.

• PROBĂ DE DÎRZE- 
NIE. Jack Robertson din Scotts- 
dol — statul Arizona (S.U.A.), 
fost antrenor de basket-ball, 
a rămas paralizat pină 'la brîu 
în urma unui accident de auto
mobil. Hotărît să înfrunte cu 
stoicism infirmitatea, el a con- _ 
tinuat să facă sport, ba chiar 
și-a propus să realizeze o per^ 
formanță : traversarea Canalului 
Minecii. Miercuri dimineața, e- 
chipat în mod adecvat, a început 
cursa de înot. Amicilor, care 
l-au purtat pe brațe pină la 
apă, le-a declarat : „Este ■ o sfi
dare. Recurg la această încer
care spre a încuraja pe toți cel 
care au aceeași problemă ca 
mine".

• CAPRICIILE VREMII.
Marocul cunoaște de mai multe 
zile un neobișnuit val de căl
dură. La Kenitra (localitate si
tuată la 30 km de Rabat) 
mercurul termometrului s-a ur
cat, marți, la 45 de grade Celsius 
Ia umbră — temperatură care 
nu s-a mai înregistrat din 1931 
în această regiune. în aceeași 
zi la Rabat, Casablanca și Mar
rakech termometrele arătau 44 
de grade. Potrivit serviciilor 
meteorologice marocane, acest 
val de căldură se datorește vân
turilor calde care bat dinspre 
Sahara.
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