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Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul
Suleyman Demirel au semnat seri

r

Aport constructiv Ia extinderea și intensificarea conlucrării prietenești
dintre cele două țări și popoare, la cauza păcii, bunei vecinătăți și cooperări 

în Balcani, securității și destinderii în Europa și în lume

rezultatele bune din august, amplificate
și generalizate in septembrie

Desfășurată sub semnul unor e- xigențe deosebite, al unor eforturi energice și stăruitoare, activitatea de construcții și montaj tehnologic din luna august a marcat — pe numeroase șantiere de investiții — un șir de momente de „vîrf" și a cunoscut, în multe cazuri, ritmuri de lucru record. Ca urmare a muncii avîntate, pline de abnegație a colectivelor de pe o serie de șantiere, zeci de noi capacități și instalații, de primă importanță economică, din metalurgie, chimie, industria constructoare de mașini, e- conomia forestieră, industria materialelor de construcții ș.a. au început producția. Cu bune rezultate s-a lucrat la construcția unor obiective din cadrul Combinatului de celuloză și hirtie din Drobeta Turnu- Severin, noului laminor degroslsor de la Reșița, Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgoviște, întreprinderii de piese turnate din Cim- pina și pe alte șantiere.Ritmul susținut în care s-a lucrat în această lună pe multe șantiere dovedește înțelegerea profundă de către constructori și montori, de ceilalți factori angajați în procesul de realizare a investițiilor a sarcinii subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 21—22 iulie a.c., de a se acționa cu 
energie și răspundere și in strînsă 
colaborare pentru accelerarea exe
cuției lucrărilor, pentru respectarea 
termenelor, pentru îndeplinirea in
tegrală și la timp a tuturor preve
derilor planului de investiții din a- 
cest an, ca o condiție esențială a 
unei cit mai bune joncțiuni cu noul 
cincinal. La unele obiective, o bună parte din rămînerile în urmă, semnalate la un moment dat, au fost recuperate ; Ia alte lucrări s-a desfășurat o luptă insistentă pentru sporirea avansului de timp cîștigat.Indiscutabil, rezultatele obținute 
tn luna august pe numeroase șan
tiere dovedesc că se poate realiza 
mai mult și mai bine, dacă munca este bine organizată, dacă sînt asigurate toate condițiile tehnice și materiale pentru a se lucra zi de zi în ritmul prevăzut de graficele de execuție. Ele au demonstrat, totodată, capacitatea de mobilizare a organizațiilor de partid, care au constituit — pe drept cuvînt — catalizatorul energiilor și inițiativelor pe șantiere.

în continuare, In septembrie, sarcinile ca revin tuturor factorilor cu 
răspunderi în acest domeniu — beneficiari, constructori, montorl și furnizori de utilaje — sînt mult mai mari, mai complexe. în primul rind, pentru că este vorba de o 
lună în care trebuie Integrate in 
circuitul productiv un mare număr 
de noi capacități și obiective, dintre care unele restante ; în al doilea rind, pentru că de nivelul reali
zărilor ce vor fi obținute în zilele 
și săptămînile viitoare depinde suc
cesul deplin al eforturilor depuse, 
în acest an, pe toate șantierele pen
tru îndeplinirea integrală a placu
lui de investiții.Pentru finalizarea investițiilor, esențiale sînt urgentarea ritmului 
de execuție pentru lărgirea frontu
rilor de montaj, intensificarea mon
tării tuturor mașinilor și utilajelor 
aflate pe șantiere, livrarea ritmică 
și eșalonată, în strînsă concordanță 
cu graficele de execuție, a tuturor 
echipamentelor și agregatelor care 
condiționează intrarea în funcțiune. Situația existentă pe un număr de șantiere atestă cit de importante și de maximă actualitate sînt aceste cerințe. Din analizele efectuate o- perativ pe șantiere reiese că, la citeva zeci de noi obiective și capacități, în special din industria chimică, industria constructoare de mașini și metalurgie, mersul crărilor nu oferă suficient* ranții că termenele de punere funcțiune planificate vor fi pectate. în ce direcții trebuie acționat cu prioritate, cu toate forțele. fără întîrziere ?Măsuri ferme și imediate slnt absolut necesare pentru revitaliza- 
rea activității de pe unele șantiere, cum ar fi cele ale Combinatului de îngrășăminte chimice din _Arad, Combinatului i jen, instalației electrolitică din capacități de la fibre artificiale binatului de lianți și de la Hoghiz, prelucrare a lemnului din Neamț. Aici, de mai multă vreme, persistă anumite deficiente — lipsa unor importante efective de lucrători, o organizare defectuoasă a muncii, cu consecințe asupra utilizării timpului de lucru si a utila
jelor de construcții — ceea ce a

lu- ga- ln res-

chimice din petrochimic Telea- de sodă caustică Borzești, noilor Combinatul de din Brăila, Com- azbociment Combinatului de Piatra

Impietat serios asupra stadiilor fi* rice atinse,Pe fiecare șantier ce cer aplicata măsuri hotărîte pentru atingerea 
imediată a unor ritmuri înalte da 
muncă. Nu mai este vreme de pier* dut cu ședințele, cu analizele — a- cum fiecare ceas este deosebit de prețios. Importante sînt. în pre* zent, organizarea judicioasă și con- ducerea operativă a lucrărilor, la fața locului, acolo unde este greul, acolo unde trebuie rezolvate probleme hotăritoare pentru realizarea investițiilor, pentru darea lor cît mai rapidă în funcțiune. Acest stil 
de muncă practic, eficient, spre a se asigura — împreună cu conducerile șantierelor, cu organele și organizațiile de partid — rezolvarea 
promptă a tuturor problemelor în suspensie, trebuie să caracterizeze activitatea delegaților și reprezentanților ministerelor, centralelor Și trusturilor de construcții aflați in aceste zile pe șantiere. Firește, in activitatea fiecărui șantier se ridică un mare număr de probleme. Dintre acestea, o atenție specială necesită crearea fronturilor de lucru, mai ales acolo unde utilajele au sosit și așteaptă să fie montate. De asemenea, lu
crul în două schimburi sau In program prelungit trebuie extins la toate utilajele de construcții d» mare capacitate. In sfinșit. Insta
urarea unui climat de ordine șl 
disciplină desăvîrșite reprezintă un comandament esențial al activității de zi cu zi a constructorilor. Tocmai de aceea, conducerile de șantiere, organizațiile de partid sînt chemate să acționeze permanent in mijlocul oamenilor, pentru a determina o mobilizare activă a tuturor în vederea grăbirii ritmului lucrărilor.In cadrul acelorași exigențe sînt cuprinși, deopotrivă, montorii șl 
beneficiarii do investiții, care tre
buie să asigure, împreună, monta
jul rapid al utilajelor, lichidarea 
stocului destul de mare acumulat 
pe un șir de șantiere. Printr-o neslăbită și eficientă colaborare cu constructorii, montorii au datoria să înlăture grabnic rămînerile în urmă la montaj, să se încadreze cu strictețe în graficele elaborate

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, au semnat vineri dimineața Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și Republicii Turcia.Declarația solemnă comună a fost semnată, de asemenea, de miniștrii afacerilor externe ai celor două state.în cadrul aceleiași solemnități, primii miniștri Manea Mănescu și Suleyman Demirel au semnat „Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică, pe termen lung, în-

tre Guvernul Republicii Socialiste R,omânia și Guvernul Republicii Turcia", iar miniștrii afacerilor externe, George Macoveșcu. . și Ihsan Sabri Caglayangil, au semnat protocolul cuprinzînd măsuri pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.După semnarea acestor documente importante pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Turcia, președintele Nicolae Ceaușescu șl premierul Suleyman Demirel și-au exprimat sa-

tisfacția pentru caracterul deosebit de fructuos al convorbirilor purtate la București.Președintele Republicii Socialiste România și primul ministru al Republicii Turcia au rostit apoi alocuțiuni.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bobu, Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan,

Ion Ioniță, Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului, miniștri, ambasadorul României la Ankara, alte persoană oficiale române.Au fost de față Osman Derinsu, Ogiiz. Gokmen, Semih Akbil, Yalcin Kurtbay, Necdet Tezei și celelalte persoane oficiale turce.în încheierea ceremoniei, cei pre- zenți au ciocnit o cupă de șampanie pentru prietenia și prosperitatea celor două țări și popoare, pentru dezvoltarea colaborării lor viitoare, pentru pace și înțelegere internațională.

Succes® 
ale constructorilor 

de nave din Drobeta 
'Turnu-Severin

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru,Domnilor,
I $eni și tovarăși,' ‘^r'ea documentelor cu privire , v'oltarea relațiilor economice și iii ,țflte domenii dintre România și Turcia, precum și a Declarației comune constituie un moment important în evoluția raporturilor dintre România și Turcia, care întrețin legături de prietenie și colaborare ce au cunoscut un puternic progres în ultimii ani.în Protocolul și Acordul de lungă durată sînt consemnate înțelegerile și dorințele comune ale celor două guverne, ale celor două țări de a așeza pe o bază trainică relațiile de colaborare economică, tehnico-științi- fică și culturală dintre România și Turcia, de a asigura o dezvoltare multilaterală a acestei colaborări, spre binele celor două popoare ; totodată, aceasta se înscrie în preocuparea generală de a făuri relații bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe respect reciproc, constituind astfel o contribuție la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, a noii ordini economice internaționale.în Declarația comună sînt înscrise principiile generale de relații dintre țările noastre, angajamentul celor două state de a acționa, în spiritul înțelegerilor semnate la Helsinki, pentru promovarea unor relații de colaborare multilaterală, de a duce o politică de pace și prietenie atît între ele, cit și cu alte state. Aș putea spune că. de fapt, prin această Declarație țările noastre pășesc la concretizarea și la traducerea în viață a angajamentelor pe care și le-au asumat la Helsinki. Desigur trebuie să menționez însă, că relațiile noastre nu încep cu semnarea documentelor la Helsinki ; această Declarație a devenit posibilă datorită progreselor' înregistrate — mai cu seamă în ultimii zece ani — în relațiile dintre statele noastre. De fapt tocmai progresele realizate în cooperarea dintre statele noastre, dintre alte state ale continentului european, destinderea care s-a manifestat pe plan internațional, ca rezultat al marilor schimbări ce s-au produs în lume, au făcut posibilă Conferința pentru securitate europeană.Cu semnarea acestor documente se poate spune că vizita domnului prim- ministru Suleyman Demirel în România capătă o importanță deosebită ; ea va constitui, fără îndoială, un

nou moment de seamă în dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie dintre România și Turcia.în vizita scurtă pe care ati făcut-o ati putut cunoaște cîte ceva din realizările României pe calea dezvoltării sale economico-sociale. Am făcut un schimb larg de păreri asupra problemelor bilaterale, precum și a- supra multor probleme internaționale care preocupă cele două .tari. De aceea, am convingerea că vizita, convorbirile pe care le-am avut au contribuit mult la o mai bună cunoaștere. că vor exercita o puternică fluentă In dezvoltarea colaborării toare.Aș dori să dau expresie celor calde sentimente de prietenie poporului român pentru poporul prieten turc. Vă rog să duceți cu dumneavoastră. domnule prim-ministru, aceste, sentimente de prietenie și u- rarea noastră de progres și prosperitate pentru poporul turc prieten. Fie ca prietenia româno-turcă să se întărească necontenit I (Aplauze).

in- vii-mai ale

Comunicatul comun
asupra vizitei
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Cuvintul primului maistru

Domnule președinte,Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați spus la adresa prieteniei dintre popoarele turc și român.Documentele pe care le-am semnat cu puțin timp înainte sînt rezultatul negocierilor și schimburilor de .vederi pe care le-am avut într-o atmosferă de deosebită prietenie și cordialitate. Sînt convins că aceste documente vor contribui la pacea generală, la instaurarea unei ordini mai echitabile în întreaga lume și în regiunea noastră. Sînt convins, totodată, că aceste documente constituie o etapă importantă în dezvoltarea relațiilor dintre Turcia și România. Ele sînt corespunzătoare cu realitatea și au o bază solidă. Din acest motiv am convingerea, de asemenea, că documentele vor contribui la prosperitatea și progresul celor două țări, ale popoarelor turc și român prietene. Sînt în același timp convins că documentele constituie un element foarte important pentru a promova și mal departe prietenia

dintre Turcia și România, pentru o colaborare și mai largă intre ambele țări. Doresc să remarc că în cadrul relațiilor turco-române sint încă foarte multe domenii in care putem dezvolta și mai mult colaborarea.Urez din inimă ca documentele pe care le-am semnat să contribuie la prosperitatea și fericirea poporului român și poporului turc, să fie începutul unei mai strînse colaborări pașnice în regiunea noastră.Cu aceste gînduri, exprlmînd urările mele de progres pentru poporul român prieten, urez în același timp ca succesele obținute pînă acum să continue și în viitor sub conducerea domniilor voastre.De asemenea, prezint mulțumirile mele pentru calda ospitalitate și pentru prietenia manifestate atît fată de mine, cit și față de membrii delegației Turciei.Vă doresc succese și în viitor, urînd In același timp progres și fericire poporului român prieten. (Aplauze)

a

Constructorii de nave Drobeta Turnu-Severin au lansat cea de-a 3-a șalandă de 500 mc prevăzută pentru a- cest an, ultima de tipul respectiv din planul cincinal al întreprinderii. Tot aici a fost lansat cel de-al 6-lea tanc petrolier de 5 000 tone înscris în planul de export și a fost expediat, pentru probele funcționale finale, cargoul de 2 300 tdw. cu nr. 5, realizat, de asemenea, pentru export. (Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Republica Socialistă România și Republica 
Turcia,

ținînd seama de relațiile de prietenie bazate pe 
stimă reciprocă și legături tradiționale, de bună 
vecinătate și cooperare existente între cele două 
țări și popoare, reflectate în trecut și în Tratatul 
de amiciție, neagresiune, arbitraj și conciliațiune 
între România și Turcia din 1933, care proclama 
că între cele două țări și popoare va fi pace in
violabilă și prietenie sinceră și perpetuă,

animate do dorința comună de a dezvolta în 
diferite domenii raporturile de cooperare dintre 
cele două state, pe baza justiției și a respectului 
principiilor și normelor de drept internațional, 

constatînd cu satisfacție că relațiile de bună ve
cinătate, care in mod fericit s-au dezvoltat între 
România și Turcia, au constituit o contribuție 
utilă la menținerea înțelegerii mutuale și secu
rității în regiunea lor,

apreciind că în condițiile politice ale destinderii 
in Europa, lărgirea relațiilor lor în cadrul unei 
cooperări prietenești constituie o necesitate a 
bunei vecinătăți pentru țările din aceeași re
giune.

convinse că intensificarea cooperării prietenești 
între cele două țări trebuie să aibă drept conse
cință întărirea înțelegerii mutuale și securității 
în regiune și prin urmare să constituie o contri
buție eficace la consolidarea destinderi! în Eu
ropa, a păcii și securității în lume,

hotărîte de a-și armoniza eforturile pentru dez
voltarea de relații de colaborare și cooperare în
tre toate statele lumii,

rcafirmîndu-și dorința, exprimată prin sem
narea Actului fina! al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, de a-și aduce de
plina contribuție la consolidarea și accentuarea 
procesului destinderii, la promovarea unei politici 
internaționale noi, în care toate națiunile să-si 
poată consacra forțele materiale și umane dezvol
tării economico-sociale, independenței, bunăstării 
și fericirii,

rcafirmînd atașamentul lor față de scopurile și 
principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite 
și hotărirea lor de a contribui activ la întărirea 
rolului O.N.U.,

conștiente de răspunderea care revine tuturor 
statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de

Pentru Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe

Livrări suplimentare 
la exportChimiștii de la „Azomureș" din Tg. Mureș au ridicat la 11 milioane lei valută producția suplimentară de îngrășăminte chimice destinate exportului. La rindul lor, făurarii de mobilă de la I.P.L. „23 August" și cei de viori și ambarcațiuni nautice și-au depășit sarcinile la export cu peste 3 milioane lei valută. Realizări de seamă în sporirea continuă a producției de export au fost consemnate și de colectivele de la întreprinderea de sticlă și faianță din Sighișoara. „Elec- tromureș" și din alte unități mureșene. Pină în prezent, planul de export a fost depășit de colectivele industriale din județul Mureș cu 25 milioane iei valută. (Agerpres)

COMUNĂ
Republicii Turcia

gradul lor de dezvoltare sau sistemul politic, eco
nomic ori social și cultural, pentru cauza păcii și 
securității în lume,

reafirmînd voința lor de a acționa șl în viitor 
pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, cooperării și bunei vecinătăți,

reafirmînd dreptul tuturor statelor Ia o dezvol
tare economică, socială și culturală independentă, 
la accesul liber la cuceririle științei și tehnicii 
moderne, Ia deplina lor participare la cooperarea 
în diverse domenii ale relațiilor internaționale, 

conștiente că trebuie realizate eforturi mai 
mari, atit pe plan național, cit și internațional 
pentru a se asigura o evoluție mai rapidă a eco
nomiilor țărilor în curs de dezvoltare și a se 
duce și elimina decalajul care le desparte de 
rile dezvoltate,

subliniind importanța sprijinirii luptei duse
țările care nu sînt încă independente pentru a-și 
dobîndl independența,

re- 
tă-

de

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru Republica Turcia

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Republicii Turcia

IHSAN SABRI CAGLAYANGIL
Ministrul afacerilor externa

Se contureazâ un nou centru civic la Baia Mare
Foto l I. Herțeg

■

priviExistă o tehnică simplă a evaluării : comparația. O așteptîndu-1 trul Arghir Am în față _______ „__fie mai veche a Dejului, de prin 1937—1938. Un orășel' sufocat între coline și săraturi, „bogat în piatră, friguri vulcanice, balas- tru și sare". Cu medievale străzi pustii, ateliere și prăvălii întunecoase, cîrciumi din trei în trei case și oameni morocănosi, tăcuți. Un orășel prin care treci, mirîndu-te că există, totuși, că numele sonor din orarul căilor ferate sau din calendarele tîrgu- rilor anuale nu mai are nici o rezonantă în contact cu realitatea... Dacă n-as fi urmărit, în ultimii 20 de ani. lansarea Dejului in vîrstele înnoirii, racordarea sa la circuitul social-economic al țării, explozia vocației sale industriale aș putea crede că fotografia a fost trucată, că imortalizează o imagine de mai înainte de a se fi inventat fotografiatul.Las „documentul de epocă" si privesc Dejul anului 1975. Sincer vorbind, nu văd decit o porțiune a străzii principale. Dar prin geamul memoriei, de la înălțimea unui a- vion, cuprind tot Dejul în topocron... Timpul și spațiul reporterului. In 1963, da în '63, am fost prezent la intrarea în funcțiune a fabricii de mobilă. (Peste trei ani, pe ace-

redescopăr pe mais- Mnreșan. 
o fotogra-

lași teren, numit „ritul bivolilor", avea să-și înceapă producția și marele combinat de celuloză și hirtie). Dar în '63, în februarie, după 1 000 de kilometri pe o locomotivă Diesel, am poposit in „triunghiul feroviar", unde se fabricau trenuri pe sistemul „centralizării electrodina- rnice"... Am fost apoi de față, în Dealul Florilor, atunci cind s-au
Insemnări de
Ion ARCAȘ

dat în folosință primele blocuri de locuințe...Dar iată-1 pe Arghir Mureșan. Nu l-am văzut din primăvara lui 1970. Au trecut cinci ani. E tot înalt, tot optimist, tot „din Zalha- Sălaj". Mă ispitește cu o țigară și-mi aruncă priviri întrebătoare. Chiar așa : nu mă recunoaște.— Am întîrziat — zice. Un transport pentru Franța...— Cum e cu inovația ? — întreb direct.— Aaa — zice — un fleac. Nici nu merită să mai scormoniți.— Mă rog, dacă la dumneata 84 lei sînt egali cu 36, desigur e un „fleac". Asta-i diferența manoperei, parcă. Și, dacă nu mă înșel, ați trimis documentația din 1972.— Vine el și rezultatul. Știți, cînd te- apuci de lucruri mari,

co- re- „toți gar- vom

uiți chiar șl amănuntele importante. Anul trecut, am înlocuit furnirele cu folii p.v.c. la peste 20 la sută din producție. Acum, noua tehnologie se aplică în procent de 65 la sută...Mă prinde, ca-ntot- deauna, in vlrtej. Modelele cu furnir de mahon și lacuri po- liesterice pentru Franța ; dar „viitorul este al mobilei de artă și vom fabrica 30 la sută din producție in 1976". Oamenii ? Nu-i nici o problemă. Fac cursuri de 6 luni, pe sectoare și pe meserii : un lectiv maleabil și ceptiv la nou, s-au obișnuit cu nitura Oxana șiproduce acest sortiment pentru R.D.G., Cehoslovacia și pentru piața internă". Au — zice — specificul lor : înnoirea totală a producției în fiecare an. $i gindurile lor : înlocuirea lemnului cu alte materii prime și a muncii manuale cu mașinile. Pînă și la mobila stil : „Am avut cazul concret al tehnicianului Iuliu Siitor. La un element decorativ lucra un 42 ore ; prin sa, același produce 600 în 8 ore"... Și dacă-ar avea și un colectiv de creație, lucrurile s-ar schimba, „însă de estetică se ocupă numai tehnicianul Vasile

muncitor inovația muncitor elemente

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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| „Sărbătoritul |

REZERVA DE CADRE
A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
impune exigență și răspundere, cunoaștere directă 
a oamenilor, spirit de perspectivă și activitate

d® pe Mu

împotriva... poluării
sugerată de tovarășul Nicolae ,lntr-un articol din «Scin-

| săptămînii"

ILa intrarea in întreprinderea ,,Hidromecanica" din Brașov se află un frumos panou. In coltul (din stingă, sus, la fiecare Început de săptămînă este pusă fotografia celui mai bun dintre Icei mai buni lucrători ai întreprinderii. Tot aici și-au văzut chipul in poză cei sărbătoriți cu prilejul împlinirii unui număr I,.rotund" de ani — ca virstă sau la același loc de muncă, pentru realizarea unor lucrări de Imare importantă. Printre ultimii sărbătoriți, ale căror fotografii au apărut Ia panoul „Sărbătoritul săptămînii" : strungarul Mi- Ihai Alexandru, macaragista Magda Szilagy, frezorul Liviu Costinaș. maistrul Karol Molnar, (inginerul Ștefan Dumitru. în a- ceastă săptămînă, la locul de inaltă cinstire se află fotografia maistrului Mircea Ivașcu. Cine-1 I urmează ?

permanentă de educare revoluționară

| Calea Lactee 
| la... Bistrița

I
 Iscusitii meșteri horticultori de 

la sera Consiliului popular al o- 
rașului Bistrița s-au gindit să a-

I
ducă și pe pămint un... strop din
Calea Lactee. Cu o rară fantezie 
și migală, la care au adăugat ri
gorile geometriei, ei au conturat, 

Idin flori și plante ornamentale
(sădite in pămint și zbucnind 
acum intr-un splendid evantai 

(cromatic), o porțiune din Ca
lea Lactee, chiar în piața cen
trală „Petru Rareș" din Bistrița. 
Peste această fantezistă repro- I ducere terestră a briului cosmic
a fost arcuit un frumos pod alb 
din lemn de mesteacăn. Pe cînd 

Iși coborirea Carului Mare ? Cit
despre cel mic, se pare că flo
rarii bistrițeni s-au și gindit 

. înaintea noastră.

I Ca Eremia...' în frumoasa stațiune Mamaia I există o arteră de circulație mare și lată. Tocmai pe această „cea mai mare și mai lată" ar- Iteră a încercat să traverseze și Dumitru Constantin din Constanța, printr-un punct din dreptul restaurantului Caraiman.
I Precizarea cu restaurantul este absolut necesară, pentru a se Înțelege urmarea. în timp ce tra-
I versa (sau mai bine zis încerca să traverseze) prin punctul a- mintit, D.C. s-a izbit violent de un autobuz, iar în cădere și-a
I fracturat un picior. Culmea e că autobuzul... staționa. Dar D.C. nu-1 vedea. Ba nu : l-o fi văzut■ dublu, pentru că mergea pe trei 
I cărări...

înfăptuirea neabătută a hotărîrl- lor Comitetului Central cu privire la rezerva de cadre, perfecționarea continuă a muncii de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor a fost pregnant subliniată de secretarul general al partidului la Plenara comună din iulie a C.C. al_ P.C.R. și Consiliului Suprem al ~ Economice și Sociale. în s-a arătat, între altele, că scurt timp organizațiile trebuie să-și constituie o cadre care să creeze posibilitatea ca în fiecare funcție din munca de partid, de stat și economică să poată fi oricînd promovați 2—3 tovarăși, în concordanță cu pregătirea, capacitatea lor profesională și politică, apreciați după modul cum se dăruiesc cu pasiune și spirit revoluționar îndeplinirii sarcinilor ce le sînt încredințate. Cum se acționează pentru îndeplinirea acestei importanta sarcini în județul Brăila ?Ca pretutindeni în țară, succesele organizației județene de partid Brăila sînt legate nemijlocit de munca miilor de cadre care înfăptuiesc neabătut politica partidului, iși îndeplinesc cu cinste sarcinile încredințate, demonstrând prin activitatea lor practică, prin preocuparea de a-și perfecționa continuu stilul și metodele de muncă posibilitatea de a răspunde unor exigențe mereu sporite. Biroul comitetului județean a îndrumat comitetele partid subordonate, organizațiile masă, organizațiile de partid unitățile economice și instituțiile județ să-și constituie rezerve cadre pe baza cunoașterii temeinice a muncii și perspectivelor tovarăș. Astfel, numai îr comitetelor județean, municipal, orășenesc și comunale au fost cuprinse aproape 3 200 de cadre din activul de partid — oameni cu o gătire politico-ideologică sională, cu experiență în un profil moralDeparte de a muncă de birou, rate șl tabele, o activiștilor care lucrează in acest domeniu — constituirea rezervei de cadre reprezintă o activitate complexă, de cea mai mare răspundere. In cadrul acesteia, are o însemnătate deosebită cunoașterea multilaterală, îndeosebi la locul de muncă, de către membrii birourilor comitetelor de partid a calităților politice, profesionale și morale pe care Ie întrunește fiecare comunist inclus în rezerva de cadre.

Dezvoltării acest sens în cel mai de partid rezervă de

de de din dinde: fiecăruinumai în rezerva
bună pre- și profe- muncă șiînaintat.însemna după dosare, refe- atribuție numai adoar o

de fapt membrii și ra- birou-

| „Descurcă-
| rețul“

a încurcat-o |
Despre Ion Bercea, șofer pe ■ 

autoturismul 1—MH—1245, pro
prietatea cooperativei „Cerna" | 
din Orșova, se spunea că este un 
om descurcăreț. Pînă deunăzi. 
Mai precis, pină in ziua in care I 
miliția l-a surprins pe Bercea cu * 
autoturismul cooperativei in pro- ■ 
pria ogradă. „De ce nu l-ai dus I 
la garaj, la Orșova?". „îmi vine | 
mai la indemînă acasă".

De la Orșova pină acasă, in I 
comuna Jiana, dus și întors — I 
egal 230 kilometri. Nu știm cit * 
de „la indemînă" l-a fost par- 1 
carea acasă, dar a trebuit să vire 
mina in buzunar șl să achite a- I 
menda. .

Ac de cojoc jMihai Octavian Hurducaș din municipiul Dej se ocupa, clan- j destin, cu tăbăcitul pieilor și confecționarea de cojoace. Lucra pe ascuns. Pe față, se lăuda : I „Eu dau cu lingurița, și iau cu I polonicul". Altfel spus, ciștiga I bănet, nu glumă. Prins de mill- . ție și trimis în fața instanței de judecată, M.O.H. a fost condam- | nat pentru speculă și exercitarea fără drept legal a profesiei de I cojocar.
| Nici poleiți I
| cu aur...

L

Nicolae Manolescu era (că nu 
mai este) șeful secției de bijute
rii din cadrul cooperativei „Uni- 
rea"-Tulcea. Profitind de încre
derea de care se bucura la con
ducerea cooperativei, de neaten
ția contabilității și de nebăgarea 
de seamă a altora, prin falsifi
carea de chitanțe și bonuri de 
materiale, prin înregistrarea ero
nată și sustragerea de bijuterii, 
mai ales din aur, N.M. a adus 
un prejudiciu de 226 000 lei. 
Delapidatorul a fost deferit jus
tiției. Dar nu singur. Pe banca 
acuzării sint invitați și revizorii 
contabili Toma Costică și Baba 
Teodor, spre a-i ține companie 
(așa cum ii țineau isonul și la 
mesele copioase din restaurante
le cele mai luxoase, că doar era 
bijutier, nu ?). Drept care nu 
mai scapă acum de răspundere, 
nici dacă ar fi poleiți cu aur.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scînteil" J

Aceasta a fost țiunea pentru care lui comitetului județean de partid, celelalte organe de partid subordonate și-au intensificat preocuparea pentru a atrage la efectuarea de studii și analize pe cei ce fac parte din rezerva de cadre, reușind în felul acesta să cunoască pe mulți dintre ei mai direct, mai îndeaproape, nu doar din dosare sau treacă prin școala muncii de partid, ultimele luni a dețean de partid Brăila oferă meroase exemple in această vință. Ea a infirmat acele păreri după care activitatea consacrată cu-
„din auzite", și, totodată, să-i a din ju- nu- pri-

practică Activitatea Comitetului

lltative și numerice corespunzătoare a rezervei.Privind unele liste, această activitate poate părea fără cusur : din rezerva de cadre a organelor din județ, peste 900 au studii superioare, 773 sînt absolvenți ai liceelor, 614 au frecventat diferite cursuri sau scoli de partid, iar peste 3 000 au un stagiu în partid mai mare de patru ani. 2 470 din aceste cadre sînt alese și desfășoară o activitate permanentă în conducerea organizațiilor de partid, de masă și obștești, sînt deputați, propagandiști sau lectori. Asemenea cifre globale nu pot da însă gine absolut fidelă asupra nenței rezervei de cadre.Cu puțin timp în urmă, un
Însemnări din județul Brăila

noașterii oamenilor, vrînd-nevrînd, „se suspendă" în împrejurări deosebite, de pildă in campaniile agricole, cind nimeni nu mai are răgaz să se ocupe de caracterizări și referate. Tocmai în momentele cînd în Insula Mare a Brăilei, in mijlocul a mii de oameni, cadrele de partid au asigurat in primele rinduri veghea la diguri — 24 de ore din 24 — sau cind ia Surdila-Găiseanca pentru a scoate de sub apă 1 600 de hectare cultivate au mobilizat 6 500 de oameni din comună și împrejurimi, în momentele in care campania de recoltare s-a desfășurat în ritm de ceasornic, dosarul multor cadre s-a completat cu cele mai dice (uneori nescrise, cunoscute oamenilor) aceste împrejurări, în au fost verificate cel ritul revoluționar, calitățile organizatorice. dirzenia și abnegația, virtuțile și competența cadrelor.Evident, nu trebuie așteptate împrejurări deosebite pentru a cunoaște îndeaproape calitățile și defectele oamenilor — munca de educare și formare a cadrelor avînd un caracter permanent. Participarea membrilor organelor de partid din județul Brăila la selecționarea cadrelor, discutarea și aprobarea nominală a fiecărui tovarăș propus în rezerva de cadre de către organele de partid se dovedește de o deosebită Importanță pentru respectarea criteriilor stabilite de Comitetul Central, pentru asigurarea unei compoziții ca

precise și veri- dar foarte bine aprecieri ; în plină acțiune mai bine spi-

Din neînsemnata fărîmă
de piine...

o ima- compo-colectiv

de activiști a ajutat organele de partid din județul Brăila să examineze minuțios componenta rezervei de cadre, om cu om. Aceasta a relevat din nou cît de utilă și necesară este orientarea spre problemele de conținut ale muncii de cadre. Se cunoaște, de pildă, că pregătirea pentru fiecare funcție a 2—3 tovarăși are o importanță deosebită, atît pentru formarea și educarea unui fond valoros de cadre, cit și pentru combaterea eficientă a oricăror manifestări de superficialitate, formalism sau subiectivism in promovare —manifestări care contravin flagrant prevederilor statutare, normelor eticii și echității socialiste. Cu toate acestea, la Comitetul municipal de partid Brăila, la Comitetul orășenesc de partid Făurei, Ia comitetele comunale din Tudor Vladimirescu, Romanu, Bărăganu și în alte locuri n-a fost asigurată rezerva corespunzătoare paratul nomie. trustul trime cadre liul popular județean, direcția comercială, centrala Industrială de celuloză și hîrtie. întreprinderea „Laminorul". pentru unele funcții nu e- xista nici măcar o propunere. Au fost întîlnite și situații care denotă cît se poate de- evident și lipsă de grijă tățile moral-politice nale, pentru perspectiva diferitelor

pentru unele funcții din de partid, de stat și din eco- De asemenea, la U.J.C.C., S.M.A. doar pentru o pă- din funcții sînt stabilite de rezervă, iar la consi-
superficialitate pentru căliși profesio-

cadre. In unități cum sînt uzina „Progresul", centrala industrială de celuloză și hîrtie, combinatul de prelucrare a lemnului, direcția sanitară, întreprinderea de industrializarea laptelui ș.a. unii dintre cei propuși în rezervă aveau o vîrstă destul de înaintată și o pregătire necorespunzătoare pentru îndeplinirea anumitor sarcini. în rezerva de cadre a comitetelor județean și municipal de partid tinerii pînă la 30 de ani reprezintă numai 12 și, respectiv, 15 la sută. Este, de asemenea, absolut nefiresc .ta din cele 200 de cadre cuprinse în rezerva comitetului județean de partid pentru funcții din domeniul economic nici unul să nu provină din rindul muncitorilor. Consemnînd a- semenea stări de fapt ai impresia că unii tovarăși au considerat, poate, că și-au îndeplinit sarcina încredințată din moment ce s-a bătut la mașină o listă cu nume de oameni.Spațiul limitat al articolului de ziar nu ne îngăduie să ne referim pe larg la toate aspectele pe care le implică Îmbunătățirea activității și lichidarea grabnică a neajunsurilor în munca organelor de partid din județul Brăila cu rezerva de cadre. Totuși, măcar enunțarea cîtorva din acestea se impune : este vorba de completarea rezervei de cadre, preocupării pentru continuă a pregătirii fesionale a cadrelor, drelor de bază necesare pentru unele obiective economice noi, ca. și pentru funcția de președinți ai cooperativelor agricole de producție, reîmprospătarea fondului de cadre cu elemente tinere, provenite îndeosebi din rîndul muncitorilor, atragerea în rezervă a mai multor femei, înlocuirea cu cele mai' bune cadre a acelora care în procesul muncii, în comportarea lor nu se ridică Ia nivelul lor actuale.Dezvoltarea puternică a Brăila, exigențele crescute dului nostru în toate domeniile vieții politice, economice și sociale impun o preocupare statornică, perseverentă pentru formarea de cadre competente. militanți comuniști animați de ambiția perfecționării continue, capabili să asigure mobilizare.a oamenilor în mijlocul cărora trăiesc și muncesc la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din Programul partidului. Ca și în întreaga țară, numeroase asemenea cadre există și in județul Brăila.

intensificarea perfecționarea politice si pro- asigurarea ca-

exigcnțe-județului ale parti-

Constantin MORARU

Ideea anchetei de fată ne-a fost . . „ .Iacobescu, primarul municipiului Tg. Jiu. „lntr-un articol din «Scin- teia» — ne spunea primarul — s-a scris că orașul nostru crește ca Făt-Frumos din poveste. Comparația e și frumoasă, și adevărată. Mai avem, ce-i drept, multe treburi de făcut pentru dezvoltarea orașului ; oamenii știu și au încredere că se vor face. Firește, cu contribuția lor directă, nemijlocită. Dacă- l-ați Întreba însă ce problemă ar dori să fie rezolvată, mal întîi și mal întîi, în municipiul Tg. Jiu. ar răspunde — sînt sigur — că eliminarea din atmosferă a prafului evacuat de fabrica de ciment. Și iată de ce : odată cu dezvoltarea combinatului, raza sa de poluare s-a extins, practic, asupra întregului oraș. în primii ani. combinatul a avut doar 4 linii tehnologice ; astăzi are 9 și este cel mai mare producător de ciment al tării. în al doilea rînd, pentru că s-a vorbit mult — și nu de ieri, de alaltăieri pre aplicarea unor măsuri preventive pentru limitarea poluării, ba chiar despre măsuri pentru desprăfuirea totală a combinatului. în realitate însă, după cum se poate constata, asistam la continuarea procesului de poluare a orașului"....Organizăm la comitetul de partid el combinatului de lianți (1 azbociment o „masă rotundă" „adhoc" în legătură cu aceasta problemă. Transcriem opiniile exprimate aici :
o Ing. Ion Mi ja, director tehnic 1 „în ce ne privește, am luat pe parcurs o serie de măsuri de perfecționare a tehnologiei pentru diminuarea gradului de poluare. Astăzi, emisiile de pulberi în atmosferă au cobo- rit pină la maximum 200 tone pe zi. Cu toate acestea, sîntem încă departe de a ne încadra în limita admisă de normele legale" (0.15 mg/mc normă admisă ; 1974 — n.n.). 1,89 mg/mc realizat inHaranaciu, director 1 cît trimitem zilnic în

— într-un articol publicat în „Scînteia" — ne spunea zilele trecute Gheorghe Florea, secretarul comitetului comunal de partid Gli- na, din sectorul 4 al Capitalei — se lua a- titudine pe bună dreptate împotriva acelor „mînă-spartă", total dezinteresați de soarta piinii pe care o cumpără zilnic pentru consum. Să mai spun că sînt întru totul de acord cu concluzia ce se desprindea din articolul amintit — necesitatea cultivării în fiecare familie a acelui „cult al pîinil" moștenit din străbuni? Cu toate acestea, nu este mai puțin adevărat că, oricit de bine am drămui pîinea pe care fiecare dintre noi o așezăm, zilnic pe masă, aproape niciodată nu vom reuși să evităm ca din ea să nu cadă și cîteva fă- rîme pe care nu le vom mai consuma. Vrem, nu vrem, din piine, din tot ceea ce consumăm la fiecare masă, rămîn mite resturi și anu- pe care,

de obicei, le aruncăm. Mare greșeală aceste resturi tuie hrană de bună calitate animale. Cooperatorii din comuna noastră cresc 250 de porci numai cu resturile de mincare pe care le a- duc de la cantinele ci- torva grupuri școlare și cantine-restaurant din cartierul Titan. Din- tr-un calcul sumar rezultă un venit de circa 1 000 lei de la fiecare porc crescut în acest fel. Dar cite asemenea reziduuri nu se duc pe apa Dîmboviței !. Evident, o asemenea demonstrație, care se impune aproape de la sine, nu suportă con- traargumente. Reziduurile menajere de la unele cantine, cum ar fi cele de la întreprinderea „Dîmbovița" sau de la întreprinderea de nutrețuri combinate „Sabarul", sînt colectate și folosite în gospodării anexe, create în afara orașului. Dar cum multe alte cantine și unități de alimentație publică nu

! Toate consti- cea mai pentru
dispun de asemenea posibilități, și nici sint solicitate de meni să le pună dispoziție resturile menajere, toate aceste e- xemple nu sint, camdată. decît... atitea argumente pledează pentru rea unor soluții valorificare a tot ce se aruncă în zent din orice bucătărie. Si soluții ar fi destule. în acest scop, s-ar putea înființa, bunăoară, mari crescătorii specializate de a- nimale in afara orașelor. Pînă atunci, o altă cale ar fi ca organele agricole să treacă la măsuri practice. eficiente, de valorificare a reziduurilor respective în unitățile din subordine, situate în preajma marilor aglomerări urbane. în asemenea condiții, neînsemnata fărîmă, aruncată acum la lada cu gunoi sau pe gura de canal, ar deveni folositoare producției zootehnice.

„Vine lumina„Mline sau toată lumea __ _ casă. Vine lumina".Pe un petic de hlr- tie, acest anunț poate fi citit la fiecare trei luni pe ușa oricărui bloc. Este anunțul prin care taxatorii de la IDEB își vestesc sosirea. Iar cetățenii — pot nu pot, au n-au timp liber — trebuie să se conformeze a- nunțului. (Situația este valabilă atît în Capitală, cît și în oricare localitate din țară).Pentru a vă imagina cît volum de muncă încorporează în actuala organizare această operație aparent simplă (și care ar trebui să fie într-adevăr simplă și operativă), ce se numește „plata luminii", precizăm că numai în Capitală a- leargă zilnic de dimineața pînă seara, din apartament în apartament — pentru a citi contoarele — aproape 100 de încasatori, iar alți 60 de funcționari de la centrele IDEB centralizează datele a- duse din teren de încasatori. La aceasta se

poimîine să fie a- adaugă orele irosite de cetățeni cu așteptatul.Nu s-ar putea proceda și altfel ?— O posibilitate ar fi ca locatarii blocurilor să plătească lumina prin asociația de locatari, odată cu plata întreținerii — ne spunea Ștefan Gher- gan, împuternicitul a- sociației nr. 1 din cartierul Titan. Așa cum se plătește apa, gazul sau căldura, tot la fel s-ar putea achita și lumina — stabili n- du-se o taxă medie lunară sau trimestrială pe fiecare apartament, în funcție de media consumului pe ultimii ani. Citirea contoarelor ar urma să se facă o singură dată, la sfir- șitul anului, cînd s-ar face corectarea eventualelor diferente față de media stabilită.Care este punctul de vedere al conducerii IDEB-ului ?— într-adevăr, actualul sistem de plată a luminii este extrem de greoi (numai întocmirea chitanțierelor pentru toți abonații Capitalei solicită efectuarea a circa 64 milioane

• Ing. N. „Atîta vreme atmosferă zeci de tone de pulberi, nu putem considera nici pe departe problema rezolvată. în urma intervențiilor noastre. Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții a autorizat proiectantul să elaboreze un studiu pentru desprăfui- rea combinatului, care ne-a fost apoi trimis și nouă spre avizare. Intrucît proiectantul nu ne-a dat garanții că soluțiile propuse asigură o desprăfuire totală, nu ne-am dat avizul pentru soluții parțiale, care nu rezolvă problema în ansamblul său".
e Ion Ungurici, secretarul comitetului de partid : „Atît s-a așteptat : ca noi să facem obiecții la studiu si. astfel, fondurile alocate C.L.A. Tg. Jiu pentru desprăfuirea combinatului au fost transferate de la începutul cincinalului (în 1976 trebuiau să înceapă lucrările primei trepte) tocmai către sfîrșitul acestuia. Iar noi. în a- ceastă perioadă, urmează să continuăm să poluăm atmosfera, să cheltuim noi fonduri pentru îmbunătățiri și perfecționări, practic lucrări de provizorat (pină acum s-au cheltuit cu astfel de lucrări peste 15 milioane lei — n.n.) care sînt aproape lipsite de eficiență"....Acestea sînt, pe scurt, explicațiile și circumstanțele atenuante pe care le are și pe care și le acordă poluantul. Evident, multe sînt obiective și reale, atîta vreme cît nu s-a acționat eficient asupra sistemului general de desprăfuire. Mai puțin ne-au vorbit însă factorii răspunzători de propriile carențe in organizarea producției și tehnologiei, care amplifică și ele — în suficientă măsură — procesul de poluare. Cităm — spre edificare —■ din raportul la sesiunea consiliului

găsi-

D. TÎRCOBa
operațiuni anual) — ne-a declarat Grigore Herbei, contabilul șef al întreprinderii — și de aceea simplificarea sistemului practicat ne preocupă în mod deosebit. Incepînd cu luna iulie a.c. am trecut la experimentarea facturilor emise mecanizat (deocamdată la circa 18 000 abonați), fiind acum în măsură să trecem la următorul pas ; încasarea acestor facturi prin asociațiile de locatari. Propunerea asociației nr. 1 din Titan ni se pare mai mult decît binevenită și — cu ajutorul ei — vom trece de urgență la experimentarea noului mod de plată. Inițial, vom încerca citirea contoarelor doar o dată la 6 luni, în loc de o dată la 3 luni (cum se procedează în prezent), și, dacă rezultatele vor fi cele scontate, vom cere aprobările necesare pentru a trece la citirea contoarelor o dată pe an.Să așteptăm rezultatele experimentului.
Mihai IONESCU

Drumul către neomenie este, în primul rînd, un drum al autoconcesiilor morale. Și nu o dată — ba poate cel mai adesea — el începe cu autoîngă- duința individului față do „nevinovatul" păcat al u- nui pahar în plus.„Muncesc cum trebuie, își spune omul, îmi văd de treabă, sînt cinstit în raporturile cu tovarășii de muncă, cu societatea, îmi văd de familie, respect morala sănătoasă a lumii noastre, sînt la rîndu-mi prețuit și respectat de cei din jur. Am ajuns la deplină maturitate respec- tînd cu sfințenie aceste principii, luptînd cu tot felul de tentații, «privîn- du-mă», prin efort de voință, prin permanent autocontrol, de micile «plăceri omenești», care, desigur, au la bază ușurătatea și o certă nuanță de amoralitate, dar pe care atîția și atîția șl le îngăduie fără să se facă gaură-n cer pentru asta... Incit, își continuă respectivul monologul interior, n-o să se dărîme lumea dacă o să-mi îngădui și eu, cu bună știință, niște mici scăpări, niște «distracții». Ca un fel de recompensă, la vîrsta maturității. pentru comportarea fără reproș de pînă acum..."Recompensă ? Este bi- •necunoscut personajul din anecdotă, care, du-se să se lase de băutură, după ce a prin fața a trei circiumi și a rezistat „eroic" tentației de a intra, a socotit firesc să se... autorăs- plătească, intrînd în cea

de-a patra — de unde n-a mai ieșit decît pe trei cărări... Din păcate, uneori în viată se-ntîmplă întocmai ca-n anecdote — minus motivul de ris.Căci insul hotărit să-și ofere o răsplată, o „primă de bună purtare" după o

de nerecunoscut. Acum, după cîte-a făcut — și la serviciu, și în public — trebuie să-i desfacem contractul de muncă. Tocmai lui. Cine-ar fl crezut !...“ Bineînțeles, nici omul în cauză „n-ar fi crezut" cînd a făcut pri-

hotărî n-trecut

popular județean din iulie 1974: „Studiul întocmit (de comisia județeană de protecție a mediului înconjurător — n.n.) a scos în evidență că în combinat există circa 300 de puncte de poluare ; debitele cele mai importante de praf emanat în atmosferă — circa 75 la sută — sînt provenite de Ia arderea materiilor prime în cuptoare. Dar nici pentru celelalte surse de poluare nu există suficientă preocupare din partea conducerii u- nității, a cadrelor de specialitate, atîta vreme cît in unele perioade au loc reduceri substanțiale ale poluării". Deci, cauzele obiective se îmbină cu cele subiective și poluarea continuă. Or, după cum se știe, conform Legii nr. 9/1973, în toate județele au fost create comisii județene de protecție a mediului înconjurător, care sînt învestite să analizeze cauzele și să determine forurile în drept să acționeze prompt, ori de cite ori apar fenomene de poluare. Cum și-a exercitat atribuțiile acest organism în cazul combinatului de ciment ?„Comisia județeană pentru protecția mediului înconjurător și-a făcut și-și face datoria — ne spune tovarășul Ion Nicola, președintele acesteia și prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean. A efectuat și efectuează semestrial controale și analize la unitățile care dețin surse de poluare. Asemenea analize și controale s-au făcut și la combinatul de ciment, dar — de fiecare dată — constatările au fost negative. Pe baza acestor constatări, in hotărirea sesiunii consiliului popular din iulie 1974 s-a prevăzut ca «ministerul de resort și Consiliul național pentru protecția mediului înconjurător să studieze posibilitatea desprăfuirii totale a combinatului de la Tg. Jiu». în urma sesiunii am primit și confirmări scrise că — înce- pînd din 1976 — se va acționa în acest sens. Aflu și eu acum — cu surprindere — că la respectivele măsuri s-a renunțat, și că ele urmează să fie reluate spre sfîrșitul cincinalului. Nu înțeleg ce raționamente de eficientă economică și socială au determinat amînarea acțiunii de desprăfuire, atîta vreme cit combinatul de la Tg. Jiu aruncă în decurs de 24 de ore în aer pulberi de ciment în valoare de peste 200 000 lei și, bineînțeles, poluează peste prevederile normativelor aerul orașului 7“Răspunsul l-am primit tovarășului inginer Ion directorul Centralei București : „Nu puteam rimentări la trei fabrici deodată. Am ales pe cea din Turda, care are un grad mai mare de prăfuire decît combinatul de la Tg. Jiu, și în plus, este situată în centrul orașului. De asemenea, întrucit unele din dispozitivele de reținere a prafului sînt noi și in curs de omologare, posibilitățile de experimentare sînt mai avantajoase în cazul fabricii din Turda, care dispune. de o experiență mai obținute face, se profilul celelalte fabrică la care se va acționa pe linia depoluării totale va fi cea de la Tg. Jiu"....Cunoaștem șl noi, cunoaște toată lumea, că soluțiile pentru combaterea poluării de către industria cimentului nu se găsesc, cum se 'nine, pe toate... drumurile. Ar. ’<s dorit însă — mai ales că polua en. de către fabricile de ciment ridică probleme și în alte localități — o revedere a planului de realizare a experimentărilor de la Turda, pentru a fi executate mai devreme decît s-a planificat (1977). precum și definitivarea cît mai grabnică a programului de desprăfuire totală a celorlalte fabrici, inclusiv a celei de Ia Tg. Jiu.
ConstanUn PRIESCU

respectiv nu 1 s-ar fi în- tîmplat multe. De pildă, nu s-ar fi oprit la jumătate pe scara devenirii profesionale, pornind-o în sens invers. Nu și-ar fi • destrămat căminul, construit cu dragoste șt grijă. Nu și-ar fi măcinat sănă-

coran

încotro duc

din partea Marinescu, cimentului face expe-

mare. Pe baza rezultatelor șl a omologărilor ce se vor va definitiva programul și de desprăfuire pentru toate fabrici de ciment. A doua

etapă a vieții lui, trăită cumpătat și moral, face, cel mai adesea, un prim pas pe drumul către neomenie. Un drum care, deși despicat în... trei cărări, se dovedește a duce cel mai repede la nedorita, dar fatidica țintă. „Era un om exemplar, auzim adesea, și, dintr-o dată — ce i-o fi venit ? — s-a a- pucat de băutură. S-a înhăitat cu unii, cu alții, o făcea pe grozavul... La început am luat lucrurile în glumă și le-am trecut cu vederea. Pe urmă, de la o zi la alta a devenit

mul pas pe drumul autoconcesiilor. De aceea, a- tunci cînd e luat în discuția tovarășilor de muncă ori cînd — lucrurile ajunse la limita cea mai tristă — caută să-și explice faptele cu caracter penal, în fața organelor competente, individul' în cauză ajunge mai totdeauna să exclame : „Ehei, ce om am fost eu ! Am fost cineva. Dacă nu mă apucam de băutură !...“Dacă nu se apuca de băutură 1 Dacă n-ar fi făcut-o — într-un moment de „distracție" — omului

tatea. N-ar fi ajuns, din om de omenie, în rîndul infractorilor — și cîte altele... Transcriem dintr-o foarte lucidă mărturie a- flată în dosarul penal al unui asemenea om (numele îl trecem sub tăcere spre a nu amărî în plus o familie și așa destul de greu încercată) un paragraf definitoriu : „Am început cu mici petreceri, mai întîi plătite de alții, care, chipurile, «mă respectau» pentru poziția mea profesională și socială. Pe urmă m-am simțit dator să plătesc și eu, ca

să-mi «țin rangul». Dar pentru asta îmi trebuiau bani peste cît cîștigam. Ca să-i obțin, am trecut la incorectitudini, am făcut favoruri — pe plată, bineînțeles. Apoi am băgat mîinile în banul public... Au Început remuș- cările,' complexul de vinovăție, scirba de mine, teama. Ca urmare, am simțit nevoia «să-mi înec a- marul în băutură». De-aici pînă la toate celelalte — minciună față de forurile superioare, neprincipiali- tate față de colectiv, în- hăitarea cu cîțiva afaceriști, «încurcarea» cu femei ușoare, plecarea de la familie, banii cheltuiți cu ghiotura — n-a fost decît un pas. Iar pînă la deznodămînt — ancheta, procesul, condamnarea — o jumătate de pas... Dacă m-aș fi oprit la timp l...“Iată, deci, o autoanaliză lapidară, neiertătoare, limpede. Din păcate, făcută prea tlrziu. „De ce nu ți-ai făcut o asemenea a- naliză clară mai de mult, atunci cînd făceai tot ce-ai făcut ?" a fost întrebat respectivul. A răspuns cu... claritate, prin- tr-o axiomă : „Ca să faci o analiză limpede, îți trebuie o minte limpede. Or, în toată această perioadă mintea mea era încețoșată de băutură. Drumul pe care o apucasem îmi era haotic, nedefinit..?'
Ca orice drum pe trei 

cărări !

Petre DBAGU
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1. LA METAL
Industria noastră socialistă se afirmă tot mai puternic prin numeroase produse care și-au ciștigat un remarcabil prestigiu, atit în rindul beneficiarilor interni, cit și la export. Concomitent cu ridicarea performantelor tehnice și calitative ale acestora, este deosebit de important pentru economia națională ca fabricația lor Bă se realizeze cu costuri de producție și. în special, cu cheltuieli materiale cit mai reduse. Accentuînd din nou necesitatea intensificării eforturilor in acest domeniu, la plenara din 21—22 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că trebuie acționat cu toată fermitatea pentru reducerea substanțială a consumurilor specifice de materii prime și materiale și, totodată, pentru economisirea riguroasă a energiei și combustibilului.Ce rezultate au fost obținute plnă acum și care sint rezervele ce trebuie valorificate in continuare, cum se respectă disciplina consumurilor de energie și combustibil pe unitatea de produs ? Pe această temă, deschidem astăzi o nouă rubrică a ziarului nostru, abordind — pentru început — unele probleme ale gospodăririi energiei electrice la fabricarea metalului.Este un lucru cunoscut că unitățile siderurgice sînt mari consumatoare de energie electrică și combustibil ; de aceea, interesează în cel mai înalt grad cu ce consumuri energetice se realizează tona de fontă, de oțel ș.a. La Combinatul siderurgic Hunedoara, unde am căutat un răspuns la aceste probleme, am aflat că, in șapte luni din acest an, s-au înregistrat economii de peste 10,3 milioane kilowați-oră energie electrică și 41 506 tone combustibil convențional, în condițiile obținerii unor importante cantități de produse siderurgice peste plan. La secția oțelă- rie electrică, însă, de la începutul anului și pînă în prezent s-au consumat suplimentar, față de normele prevăzute, 2,8 milioane kWh energie electrică.— Pină acum, această secție a consemnat sistematic mari economii, ne spunea ing. Constantin Nagy. directorul uzinei de producție, transport și distribuție a energiei din cadrul combinatului. Astfel, de la un consum de 742,6 kWh pe tona de oțel în anul 1970. colectivul secției a ajuns în 1974 să realizeze fiecare tonă cu 699 kWh. De altfel, aici a fost aplicată cu bune rezultate inițiativa : „Fiecare cuptor să producă pe lună o șarjă de oțel cu energie

electrică economisită". In acest an, norma de consum este de 660 kWh pe tona de oțel elaborat. în șapte luni s-a înregistrat un consum mediu de 682 kWh pe tona de oțel. Deci cu 17 kWh mai mic decit realizările din anul trecut, dar mai mare cu 22 kWh față de norma stabilită pentru ultimul an al cincinalului.înainte de a analiza mai în adîn- cime lucrurile, se cuvine să vedem ce înseamnă, practic, kilowatul-oră ? După cum arată calculele, cu această cantitate de energie electrică se pot obține : 1.5 kg oțel în cuptoare electrice sau 25 kg fontă brută de furnal. Sînt două comparații care ilustrează convingător necesitatea u- tilizării cu maximă economie a energiei electrice.— Cunoaștem bine această cerință, ne-a răspuns ing. Constantin Nagy. Socotim insă că norma stabilită pentru anul acesta — de 660 kWh — nu este fundamentată. Nivelul ei a fost determinat în ideea punerii în funcțiune a unor investiții suplimentare. ca. de pildă, realizarea unei instalații pentru utilizarea oxigenului într-o proporție sporită. Dar instalația va fi livrată doar în ultimul trimestru al acestui an.Cît de Întemeiată este această a- 

preclere ? S-au epuizat, oare, In cadrul otelăriei electrice, rezervele de diminuare a consumului de energie electrică ? Acționează fiecare muncitor, Ia locul său de muncă, pentru prevenirea risipei 7 Oameni cum sînt Florea Laurian, Alexandru Bucur, loan Boțian, Silviu Negru ș.a., prin rezultatele obținute în acest an, fac dovada că muncesc cu înalt simț de răspundere pentru a da cît mai mult oțel cu consumuri minime de energie. Asistăm la elaborarea unei șarje de oțel Ia cuptorul nr. 3. Fiecare oțelar din echipa tovarășului
Oțelăria electrică de la Hunedoara: unele 
economii, dar și mari rezerve Revalorificate
Florea Laurian Iși cunoaște preda sarcinile și le îndeplinește riguros. „Ajustarea, topirea, oxidarea — ne spunea șeful echipei — sint procese în care omul poate., să influențeze direct consumul de energie electrică. Fiecare minut ciștigat la elaborarea unei șarje înseamnă aproximativ o economie de 100 kWh de energie electrică. Cele 825 tone de oțel date peste plan de la începutul anului și pînă in prezent arată că oțelarii din echipa mea au fost zgîr- ciți cu timpul, implicit cu consumul de energie electrică". Din păcate, nu toți lucrătorii secției manifestă aceeași exigență pentru economisirea fiecărui kilowat-oră. Bunăoară, echipa condusă de tovarășul Teodor Neda a produs în luna iulie o cantitate de oțel mai mică cu 17 tone față de sarcina prevăzută în plan ; în același răstimp, datorită mersului uneori „în gol" al cuptorului. echipa a irosit zeci și sute de kilowați-oră de energie electrică.Să vedem, în mod concret. în ce măsură se cunoaște și se urmărește diminuarea consumului de energie. Discutăm cu tovarășul loan Vasiu, 

oțelar manevrant Ia panoul de comandă al cuptorului nr. 1.— Cîtă energie electrică se conșu- mă pentru elaborarea unei tone de oțel sau pentru o șarjă ?— Nu cunosc...— Cel puțin aproximativ...'N-am primit răspuns la întrebare. Ne adresăm și tovarășului Eugen Preda, oțelar manevrant la panoul de comandă al cuptorului nr. 2, dar nu am primit răspunsul așteptat. De altfel, în registrele de evidență . — care ar trebui să fie oglinda fidelă, un „barometru" al consumurilor — 

nu se trece consumul de energia electrică pentru elaborarea unei șarje de oțel.— Sînt sufprinB de această situație — remarca tovarășul inginer Ilie Marinescu, șeful secției oțelărie electrică. Nu credeam că pot exista astfel de carențe, că lucrători care, în primul rînd, ar trebui să cunoască aceste consumuri nu știu cîtă energie electrică se utilizează la elaborarea unei-șarje de oțel. Va trebui ca, în cel mai scurt timp, să organizăm analize individuale cu privire la pregătirea profesională a tuturor oțelurilor manevranți (elec- tricieni-operațori).Evident, este o măsură bună, care credem că va influența economisirea energiei electrice în secția amintită. Din discuțiile cu oțelari, maiștri și ingineri din această secție s-au desprins si alte probleme pe care le supunem atenției colectivului otelăriei electrice și altor factori de răspundere. La cuptoarele electrice de 50 de tone, scurtarea duratei de elaborare a șarjei cu un minut este echivalentă cu o economie de 109 kWh de energie electrică. O zi cîștigată în realizarea instalației pentru utilizarea oxigenului într-o proporție spo

rită înseamnă zeci și sute de kilo- Wați-oră de energie electrică economisiți. Zilnic, s-au înregistrat staționări de 40—50 minute la nivelul secției datorită calității necorespunzătoare a electrozilor de grafit livrați de întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina. întreprinderea „Silica" din Turda are datoria de a trimite la Hunedoara cărămizi refractare de bună calitate. întrucît fiecare oprire accidentală a cuptoarelor. determinată de înlocuirea cărămizilor necorespunzătoare, generează creșterea consumului de energie electrică.— Oțelarii noștri — aprecia maistrul principal Florian Giurcă, secretarul comitetului de partid de la oțelăria electrică — vor găsi resursele pentru a înregistra un reviriment in domeniul consumurilor de energie. Bunăoară, vom preveni opririle accidentale la cuptoare, vom îmbunătăți tehnologiile do elaborare a mărcilor de oțel, vom generaliza utilizarea lingotierelor de 2 tone — experiență care a dovedit că. lunar, se pot recupera 200—300 tone de oțel. Totodată, vom urmări riguros consumul de energie electrică realizat de către fiecare echipă de oțelari.Un lucru se impune cu deosebită stringență : măsurile amintite trebuie să fie transpuse cit mai curînd in practică, pentru ca astfel să se poată obține importante economii de energie electrică și fiecare kilowat-oră să fie utilizat cu chibzuință. Colectivul otelăriei electrice de la Combinatul siderurgic din Hunedoara, prin eforturile sale proprii, dar și printr-un sprijin mai substanțial din partea forurilor de resort, este in măsură să se încadreze neîntirjyat în normele stabilite. Este pe deplin posibil ca acești harnici oțelari, care au realizat peste sarcinile de plan 7 000 tone de oțel electric, să se situeze din nou printre fruntașii combinatului. în ampla acțiune de economisire a energiei, de gospodărire cu maximă grijă a fiecărui kilowat-oră, a fiecărui gram de combustibil.
Ion LAZAR

fMilă de Ieși — modernă, frumoasăColectivul de muncă de la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Iași a reușit să Îndeplinească sarcinile pe Întreg cincinalul actual încă de la 31 martie. în cadrul combinatului, fabrica de mobilă are o pondere importantă! Aici au fost realizate, în ultimul timp, noi garnituri și piese de mobilă, moderne, trainice, funcționale. Dintre acestea, după cum ne informează inginerul șef al întreprinderii, Valeria Răileanu, se remarcă garnitura denumită „Floarea-soarelui", realizată în culori albe și galbene, destinată tineretului. Ea se compune din trei corpuri de bibliotecă înalte pină către tavan, din care unul devine Ia nevoie pat rabatabil. Garnitura mai are un dulap cu două uși
- .............. - ------------ --------- -------

Noutate industrială la BicazBICAZ (corespondentul „Scîn- teii", Ion Manea). Colectivul combinatului de lianți și azbociment din Bicaz a obținut un important succes în muncă : punerea in funcțiune, cu peste o lună mai devreme, a unui cuptor care funcționca- | ză după procedeul regenerativ. I Noul cuptor este rodul eforturilor ' întregului colectiv de cimentiști din BicaZ care, împreună cu spe

și un birou cu măsuță pentru mașina da scris. O altă piesă este denumită „Dupat", adică dulap și pat. Patul este folosit numai noaptea. Ziua sau cind nu se folosește, patul devine dulap pentru haine și lenjerie. La rindul său, garnitura „Mul- timax" seamănă cu un perete furniruit pus in mijlocul camerei. La nevoie însă( Intr-o parte poate deveni pat, iar in cealaltă parte, o sufragerie cu masă extensibilă și mai multe scaune pliante. De curînd, colectivul de muncă da la atelierul de prototipuri a realizat o nouă garnitură de mobilă stil.
Manole CORCACI 
corespondentul „Scintell"

cialiștii Institutului de cercetări pentru materiale de construcții, au conceput nu numai realizarea a- cestui important obiectiv, ci și tehnologia de lucru. Prin realizarea a- cestei importante premiere industriale s-au creat condiții pentru dublarea producției de var a combinatului, iar consumul de combustibil va fi mai redus față de procedeul tehnologic clasic.
........
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TOT SATUL LA
In fiecare unitate agricolă - programe 
concrete de lucru, sarcini precise pentru 

fiecare formale de muncăSub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, în toate județele se desfășoară ample acțiuni pentru aplicarea măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.K. privind Organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă. în multe )L->-<ri s-au și constituit comandamente comunale. Primele măsuri in- .. prinse se referă la buna organizare a muncii — cu programe pe tțecarc cultură, sarcini precise pe formații de lucru — la folosirea tuturor mașinilor, a forței de muncă, in vederea strîngerii neintirziate și depozitării cu grijă a recoltei, încheierea pregătirilor pentru însă- mințăriie de toamnă. Iată cum se acționează în acest sens in județul Ialomița.în lumina hotăririlor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., biroul comitetului județean de partid a analizat și a- doptat planul pentru buna organizare și desfășurare a campaniei agricole de toamnă. Din acest plan am reținut : porumbul de pe cele 152 800 ha va fi recoltat în 50 de zile ; floarea-soarelui. de pe 49 900 ha — in 10—12 zile ; sfecla de zahăr, de pe 14130 hectare — potrivit graficelor întocmite cu fabricile de zahăr : soia, de pe 23 400 ha — în 10 zile în cooperativele agricole și în 15 zile înI.A.S.  Măsurile cuprinse în program prevăd ca, în fiecare unitate agricolă, îri fiecare comună, să se acționeze ferm pentru buna organizare a muncii, pentru participarea generală la lucrări, asigurindu-se peste tot ordine și disciplină. Concret, cum se aplică in unități și în comune măsurile prevăzute in acest program ?La cooperativa agricolă „Scînteia", în ziua de 28 august a fost strînsă recolta de pe 80 ha floarea-soarelui. 24 ha tutun. 25 ha porumb, iar din grădina de legume s-au recoltat și livrat 30 tone roșii. 25 tone cartofi și 40 tone pepeni. Un volum mare de muncă, realizat cu participarea a 1 050 cooperatori. în plus, potrivit planului adoptat de comandamentul comunal, toată forța aptă de muncă participă la lucru : lucrătorii cooperației de consum, din aparatul primăriei comunale, contabilii cooperatțvei agricole și elevii. La tarlaua din punctul „Livada'*, unde, cu trei combine „Gloria", se recolta floarea-soarelui, îl întilnim pe tov. Marinache Petrescu, secretarul comitetului comunal de partid. împreună cu in&inerul-șef al cooperativei agricole, Ion Rădoi : „La noi — ne spune secretarul comitetului comunal de partid — toată lumea participă la strînsul recoltei. Consiliul popular comunal a emis o decizie prin care a stabilit sarcini precise pentru fiecare locuitor al comunei și, după cum vedeți. toți cei apți de muncă sînt la cimp. Astfel, toată comuna e prezentă la strînsul recoltei". La I.A.S. Ograda. ferma nr. 15, munca este bine organizată la recoltatul florii-soarelui. Din cele șase combine „Gloria", producția era descărcată din mers in 

mijloacele de transport care o duceau direct Ia bază. Nici o clipă de staționare. Pe teren se administrau îngrășăminte fosfatice, discurile mărunțeau tulpinile, iar apoi tractoarele arau. Tov. Constantin Gib, directorul I.A.S. Ograda, ne-a informat că sarcinile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au fost dezbătute cu toți lucrătorii din ferme. S-au luat măsuri pentru folosirea cu capacitate maximă a tractoarelor și mașinilor, prin organizarea muncii în două schimburi la arat și în schimburi prelungite la recoltat. Se apreciază că luni se va încheia recoltarea florii-soarelui pe cele 600 hectare, toate forțele urmînd să fie concentrate la recoltarea porumbului, lucrare care a început în toate fermele.Am întîlnit și situații care contrastează cu aspectele pozitive relatate mai sus. La Bucu, intr-un lan cu floarea-soarelui se aflau două combine „Gloria" conduse de mecanizatorii Constantin Deciu și Ion Ia- brașu. Ce făceau e greu însă de precizat, deoarece mai mult risipeau semințele de floarea-soarelui decit adunau. Tot lanul pe unde trecuseră combinele era plin de capitule mari, pline de rod, împrăștiate pe pămint. Este clar că nu se făcuse reglajul mașinilor. „Situația se cunoaște — ne-a confirmat chiar secretarul comitetului comunal de partid, tov. Gheorghe Teașcă, pe care l-am găsit la o ședință. Noi am analizat-o, am stabilit chiar și măsuri, am dat dispoziții..." Dar, după cum se vede, un singur lucru a scăpat din vedere : controlul.Ora 15. Pe terenurile de floarea- soarelui ale cooperativei agricole Valea Ciorii, la recoltare lucra o singură combină din cele 3 cile are secția de mecanizare. Motivul ? „Avem timp, de ce să ne grăbim" — spune inginerul șef. Marin Popescu. Mecanizatorul C. Ghinea este insă de altă părere : „Se poate stringe foarte bine, au început chiar să se scuture semințele". Evident, sint necesare măsuri mai hotărite din partea comandamentului comunal pentru grăbirea recoltării.Din constatările pe teren am desprins citeva probleme pe care le supunem atenției organelor de resort și la care așteptăm răspuns.

1. Direcția agricolă Județeană : în program nu s-a prevăzut folosirea tuturor utilajelor existente în S.M.A. pentru recoltarea mecanizată a porumbului. Există încă utilaje cu care se pot recolta mecanizat 23 000 hectare. Ce măsuri vor fi luate pentru utilizarea lor ?2. Direcția generală a aprovizionării tehiîieo-materiale a agriculturii : Lipsesc o serie de piese de schimb de stringentă necesitate pentru utilajele din campania de recoltare. Pentru tractoare — 100 arbori- motor, 20 blocuri motor, 50 chiulase, precum și diferite piese pentru motoarele a 30 de combine. Cind vor primi unitățile agricole din județ a- ceste piese ?3. Consiliul popular județean Ialomița : într-o serie de unități, după cum s-a văzut, nu se acordă atenția cuvenită evitării risipei șl intensificării ritmului de recoltare acolo unde se poate lucra. Cind vor 'intra în acțiune comandamentele comunale pentru ca, și in aceste unități, conducerile și specialiștii să asigure buna organizare și desfășurare a lucrărilor ?
Aurel PAPADJUC 
Lucian CIUBOTARU

Ps șantierele
7

(Urmare din pag. I)in comun la obiectivele cu termene de punere în funcțiune în viitorul apropiat. în aceeași măsură, beneficiarii sînt chemați să participe activ, cu formații de lucru proprii, la montarea rapidă a utilajelor existente acum pe șantiere.Nu mai puțin importantă este activitatea furnizorilor de utilaje, în vederea livrării neintirziate a mașinilor și echipamentelor solicitate pe șantiere. Punerea în funcțiune a multor investiții depinde într-o mare măsură de efortul susținut al colectivelor dintr-un șir de unități constructoare de mașini pentru a onora cu punctualitate și în întregime contractele încheiate. în prezent, un șir de in-, tîrzieri pe șantiere sint legate de restanțele unor întreprinderi ca „1 Mai" din Ploiești, „Vulcan" și „23 August" din București, „Progresul" din Brăila, întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, întreprinderea metalurgică din Aiud, „înfrățirea" din Oradea, întreprinderea de utilaj chimic Ploiești și altele.: Faptul că acestea a.u întirziat livrările de utilaje pentru obiective; pe care economia națională contează in mod deosebit, ca, de pildă, laminorul

Din buncherela combinelor, 
care lucrează pe Isrenurilo 
I.A.S. Ograda, floarea-soarelui 
este preluată de mijloacele do 
transport șl, în scurtă vreme, 
a|unge la baza de recepție. Pe 
lingă lucrările de stringers a 
recoltei de porumb, membrii 
cooperativei agricole „Scîntela"- 
lalomița acordă toată atenția 

livrării legumelorFoto : E. Dichlseanu

7slebing de la Galați (etapa a Il-a), noile instalații ale combinatelor chimice din Craiova și'Turnu-Mă- gurele, Fabricii de hirtie Letea din Bacău, obligă conducerile acestor mari unități producătoare, organizațiile de partid, pe fiecare muncitor să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura lichidarea rapidă a restanțelor.Pentru economia națională, respectarea termenelor stabilite prin plan sau ciștigul de timp la intrarea în producție a noilor capacități contează foarte mult, echivalează cu realizarea unor importante bunuri materiale, cu satisfacerea anumitor solicitări ale consumului intern șl exportului. De aceea, perspectiva fiecărei zile de lucru se cere bine precizată, procesul de execuție tce- bî'.ie judicios organizat pe întregul său flux, potențialul constructorilor, mentorilor și henMiciarilor trebuie puternic mobilizat de organele și organizațiile de partid și pus in slujba obiectivului major urmărit : încheierea tuturor lucrărilor de construcții și montaj tehnologic. începerea neintirziată a probelor tehnologice și crearea tuturor condițiilor pentru intrarea in circuitul productiv a fiecăruia dintre noile obiective de investiții planificate pe acest ultim an al cincinalului.

VINURI UȘOARE,
cil însușiri superioare, specifice fiecărei podgoriiNu peste multă vreme vor începe culesul strugurilor și vinificația. Problemele legate de organizarea și desfășurarea acestor lucrări au fost dezbătute pe larg în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat specialiști din domeniul vinificației. Pornindu-se de la analiza critică și exigentă a neajunsurilor care s-au manifestat în acest sector, în cadrul acestei ședințe a fost adoptat un program care pune pe baze noi întreaga activitate din domeniul prelucrării strugurilor. în stabilirea acestui program s-a pornit de la considerentul esențial că vinul trebuie să corespundă întru totul, din punct de vedere calitativ, cerințelor și exigentelor consumatorilor, inclusiv cerințelor exportului.Primul aspect legat de îmbunătățirea activității în sectorul de vini- ficație se referă la asigurarea unor partizi de vin în cantități mari, cu însușiri bine conturate, specifice fiecărei podgorii. în multe cazuri, in anii precedent! nu a fost respectată această cerință și, ca atare, unitățile de vinificație produceau mai ales acele sortimente care nu' dădeau prea mare bătaie de cap specialiștilor respectivi. La această situație s-a ajuns — fără a absolvi de răspundere pe specialiștii in cauză — și datorită faptului că nu a existat un program care să oblige unitățile dintr-o podgorie să realizeze sortimente de vinuri cu însușiri bine precizate. Ca atare, în magazinele de desfacere sau in restaurante se găsesc astăzi numeroase tipuri de vin care nu corespund specificului podgoriilor din care provin.Măsurile prevăzute în programul adoptat și care trebuie aplicate ferm, Încă din această toamnă,' constau în prelucrarea, în cadrul unei concepții unitare, a producției de struguri, astfel incit să rezulte partizi mari de vin. cu însușiri specifice fiecă

rei podgorii și centru viticol, con

stante de Ia un an Ia altul. în acest scop, unitățile de vinificație urmează să se specializeze în producerea unui anumit tip de vin, vor introduce tehnologii corespunzătoare sortimentului ce va fi produs — care se vor aplica in mod obligatoriu în toate sectoarele : întreprinderile viei și vinului, întreprinderile agricole de stat și stațiunile de cercetări — tehnologii unice pe podgorii și tipuri de vin, elaborate de Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație de la Valea Călugărească, împreună cu specialiști din cadrul Centralei viei și vinului și din Departamentul I.A.S. în felul a- cesta se va ajunge la vinuri cu însușiri specifice fiecărei podgorii, incit vinul de Dealu-Mare să fie absolut distinct de cel de Drăgășani. de Odo- bești sau de Dealurile Bujorului.în al doilea rînd, se va urmări ca din actuala producție de struguri să se obțină vinuri ușoare, cu un conținut scăzut in alcool. Este o orientare deosebit de importantă, tntrucit atit pe piața internă, cit și la export se cer vinuri ușoare, in care să se simtă prospețimea și care să păstreze aroma de struguri. Nu alcoolul, ci însușirile gustative sînt hotărîtoare pentru definirea calității vinului. Or, în ultimii ani, specialiștii din vinificație și-au îndreptat atenția mai mult spre vinurile dulci și semidulci, cu un conținut ridicat în alcool. Cum s-a ajuns la acest lucru ? Simplu : s-a intervenit cu zahăr sau cu must concentrat.începînd cu campania de vinificație din acest an se vor aplica cu cea mai mare rigurozitate prevederile Legii viei și vinului, în sensul că nu va mai fi permisă sub nici un motiv folosirea zahărului ,1a prepararea vinului. Vinurile dulci, de exemplu, vor fi produse în podgoriile Cotnari. Mur- fatlar. Pietroasele. Tîrnave. unde strugurii acumulează pe cale naturală mult zahăr. Desigur, producerea de vinuri ușoare, cu un conținut scăzut 

de alcool, cere specialiștilor si conducătorilor unităților producătoare și prelucrătoare să dovedească o înaltă răspundere pentru recoltarea la timpul optim a strugurilor, exigentă și competență în organizarea procesului de vinificație.La ședința amintită, conducerilor din întreprinderile județene ale viei și vinului, trusturilor I.A.S. și stațiunilor experimentale le-au fost inmi- nate fișe în care sînt precizate — pe sortimente — cantitățile de vin ce trebuie obținute și însușirile calitative ce trebuie asigurate. Respectarea întocmai a acestor prevederi impune o marc responsabilitate din partea specialiștilor pentru organizarea și desfășurarea întregului proces de pregătire a culesului și a vinificației. Așa cum s-a subliniat în cadrul_ ședinței, este necesar, în primul rînd, să se facă evaluarea cît mai exactă a producției pe soiuri și, apoi, in funcție de materia primă existentă — strugurii — să se stabilească sarcinile de vinificație pe unități, astfel incit să se știe ce cantități de vin vor fi produse și care vor fi însușirile lor calitative. Toate acestea presupun o temeinică organizare a muncii și o severă disciplină tehnologică în fiecare unitate.Obținerea unor vinuri de bună calitate care să reprezinte specificul fiecărei podgorii impune o răspundere maximă pentru stabilirea momentului optim Ia culesul strugurilor, ținindu-se seama de evoluția acumulării zahărului în boabe. în această direcție, este necesară mai mult decit oricînd o colaborare strînsă între specialiștii din unitățile de cercetare și cele de producție. Strugurii vor trebui culeși atunci cind conținutul de zahăr din boabe corespunde tipului de vin care urmează a fi obținut. Aceasta va faca ca atit recoltatul, cît și vinificația să șe desfășoare intr-un timp mai scurt
Ion IIERȚEG
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Programul ideologic al partidului, relevînd rolul școlii ca princi
pal factor de educare a tinerei generalii, subliniază importantele sar
cini ce-i revin și în formarea convingerilor ateisi-știintifice. Este me
nirea școlii dc a acționa prin întreaga sa activitate instructiv-educativă 
pentru înarmarea elevilor cu concepția științifică, matcriallsi-dlaleetică 
despre lume și societate. Educația ateist-științifică trebuie să se afle, 
de asemenea, în atenția orelor de dirigenție, a activității organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri desfășurate atît în școală, cit și în afara ei, în 
timpul liber al elevilor ; să formeze obiectul unei strînse conlucrări în
tre școală și familie. Este incontestabil că, în ansamblu, școala s-a 
străduit să răspundă acestor cerințe, să aducă la îndeplinire indicațiile 
ce i-au fost adresate de secretarul general al partidului, tova/rășul 
Nicolae Ceaușescu. Fără a se propune o analiză cu caracter general, 
considerăm ca utile cunoașterea unor experiențe pe plan local, atît în 
ce privește rezultatele pozitive, cît și unele cerințe ce ar trebui aduse 
la îndeplinire.

Aceste aspecte au făcut obiectul convorbirii purtate cu tovarășul 
GHEORGHE DĂNILA, inspector general al Inspectoratului 
detean Buzău.

drelor didactice din județul nostru. S-a subliniat atunci necesitatea rea
lizării pe plan central a unor mate
riale metodologice care să sprijine 
activitatea de formare și dezvoltare 
a convingerilor ateist-știintifice în 
rindul elevilor. Aceasta ar ajuta la depășirea acelor situații în care educația ateist-știintifică se mărginește numai la criticarea, adeseori formală, a tezelor religioase, fără ca aceste critici să aibă un suport temeinic in sistemul de cunoștințe ale elevului.

elevii lor se află sau nu sub influenta .religiei, multumindu-se cu faptul că aceștia învață și se comportă bine. Or. activitatea educativă trebuie privită ca o activitate complexă, multilaterală, implicînd cunoașterea modului de gîndire ă elevilor, a preocupărilor lor și în afara școlii.
— Personal ați discutat cu vre

unul din acei elevi care partici
pă la ritualuri religioase ? Ce 
gindesc ei despre aceste lucruri?

școlar ju-

La București s-au încheiat, vineri după-amiază. lucră
rile celui de-al III-lea Congres international de ciber
netică și sisteme care s-a desfășurat sub înaltul 
patronaj al președintelui Republicii Socialiste România,

tovarășul NICOLAE CEAUSESCU. Prestigioasa mani
festare găzduită de Capitala tării noastre a reunit oameni 
de ștîintă, cadre din învătămintul superior, specialiști din 
peste 30 de țări ale lumii.

— Ce s-a întreprins practic 
în unitățile școlare din județul 
Buzău pentru a transpune în 
viață sarcinile stabilite de pro
gramul ideologic al partidului 
in privința educării ateist-știin- 
țifice a tinerei generații 1

altele, or- elevi pe
— Cel aproape patru an! care au trecut de la adoptarea programului ideologic marchează o înviorare a activității în acest domeniu. Cu deosebire ne-a preocupat ideea îmbinării organice a eforturilor consacrate îmbogățirii cunoștințelor elevilor cu cele vizlnd sprijinul în Însușirea principiilor fundamentale ale materialismului avem temeiul să apreciem că a fost depășită vit căreia numai profesorii de ști- ' inte sociale sînt chemați să formeze concepția științifică despre lume la elevi. întelegîndu-se mai bine că un asemenea obiectiv esențial trebuie să constituie o preocupare majoră pen

tru toate cadrele didactice. Totodată, am căutat să înrădăcinăm în rîndu- rile corpului profesoral din județ ideea 
că formarea concepției materialist
dialectice nu poate fi doar produsul . 
instruirii livrești, ci rezultatul îmbi
nării cunoștințelor teoretice cu ex
periența de viată a copiilor. Tocmai în lumina acestei idei s-a urmărit permanent ca lucrările de laborator, lucrările practice în ateliere, pe loturile experimentale. în întreprinderi, excursiile, vizitele de documentare să constituie autentice momente de convingere a elevilor asupra justeții tezelor materialist-știinti- fice, asupra posibilităților omului de a modifica lumea, asupra falsității unor concepții idealiste, religioase.Se poate vorbi despre o preocupare mai susținută din partea cadrelor didactice din județ și în ce privește 
desfășurarea activităților de educare 
ateistă in timpul liber al elevilor ; a crescut atît volumul acestei activități, cît mai ales calitatea ei sub raportul diversității si atractivitătii formelor

utilizate. Aș aminti. între ganizarea de seri pentru tema ..Minunile la îndemîna oricui11, șezători de întrebări și răspunsuri pe teme științifice, vizite la muzeele de științe naturale și de istorie, cît și în întreprinderile din județul nostru sau din alte județe, simpozioane pe teme științifice de certă actualitate.

— Este un fapt bine cunoscut 
că școala are datoria să colabo
reze strins cu familia in întreg 
procesul de educare a elevilor 
și cu deosebire în formarea 
convingerilor materialist-științi
fice. Ce s-a întreprins pentru 
dezvoltarea legăturii dintre 
acești doi factori educaționali 7

— Mărturisesc că nu am avut o discuție specială pe o asemenea temă.
— Cunoașteți vreo școală în 

oare asemenea practici religioa
se să fi făcut obiectul unei ana
lize 7

dialectic. Cred cămentalitatea potri-

— Trebuie să recunosc că întrebarea privește un punct nevralgic al activității noastre. Sub acest aspect, situația este departe de a fi satisfăcătoare în sfera noastră de activitate.
Convingerile ateiste - componentă 

esențială a educației comuniste

— Nu-mi amintesc să se fi luat, în ultimul timp, la vreo școală, o asemenea măsură. Nu-i un secret, de altfel, că în unele situații o influență negativă asupra muncii educative o are tocmai lipsa de combativitate a conducerilor de școli și cadrelor didactice care, deși cunosc faptul că unii elevi mai participă clteodată la manifestări religioase, nu iau poziție fermă, nu întreprind măsuri pentru desfășurarea unei munci educative stăruitoare, diferențiate.

în cuvîntul de închidere, Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii economice, în numele comitetului român de organizare, a subliniat faptul că în cadrul lucrărilor congresului au fost dezbătute probleme științifice de un deosebit interes. Inventivitatea creatoare a fost îmbinată cu rigoarea științifică, și amîn- două cu aspirația generoasă de a da omenirii noi instrumente pentru optimizarea deciziilor, pentru a găsi răspunsuri cit mai adecvate la probleme care confruntă societatea, o- menirea.Luînd cuvîntul. John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, a mulțumit președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu,

pentru sprijinul reuniunii.guvernului român, acordat în organizarea care se înscrie ca un eveniment important in istoria acestei științe. Importanta congresului rezidă nu numai în numărul mare al participanților și al lucrărilor susținute, ci și în acțiunile adiacente organizate — este cazul expoziției de calculatoare, ca șl a celei de carte. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă președintele Nicolae Ceaușescu și guvernul român nu ne-ar fi încurajat, nu ne-ar fi ajutat. Un număr impresionant de lucrări, prin noutățile aduse, a spus vorbitorul, aii contribuit la ridicarea ciberneticii șl teoriei sistemelor la un nivel considerabil. Totodată, congresul de Ia București a fost un exemplu pentru ceea

ce înseamnă cooperare între oamenii de știință din. toată lumea, demonstrat de însuși numărul de par- ticipanți, de numărul de țări reprezentate. In încheiere, John Rose a mulțumit participanților, anuntîndu-i că următoarea revedere este în 1978, la Amsterdam.
★Pe agenda de lucru a celor șapte secțiuni ale congresului au fost înscrise, în ultima zi. numeroase probleme privind abordarea sistemică a întreprinderii, studiul complexității problemelor, optimizarea planurilor de producție, sistemele informatice pentru conducere, aplicațiile ciberneticii in medicină etc. (Agerpres)

— Cum apreciați convingerile 
ateiste ale educatorilor înșiși 7

Vineri, tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul Talis Dunieres, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C. din Guadelupa, care 8-a aflat la odihnă în tara noastră.întrevederea avută cu acest prilej s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

A apărut

REVISTA ECONOMICĂ44

La rlndul ei. familia, prin intermediul lectoratelor cu părinții, a fost mai mult atrasă în sfera de acțiune 
a școlii pe linia educației ateiste.

— V-afi referit mal înainte la 
progresele înregistrate in preda
rea științelor exacte, in sensul 
racordării lor mai strînse la fi
lozofia materialist-dialectică și 
istorică. Investigațiile făcute în 
citeva școli ale județului ■ 
Ziduri, Glodeanu-Sărat. 
Teghii — au dezvăluit însă 
sistența pe această linie a 
neimpliniri; in esență este 
ba de faptul că nu a fost 
lichidată complet tendința 
profesori — de fizică, 
biologie, anatomie etc. 
limita la simpla expunere a unor 
cunoștințe, fără a formula lim
pede, explicit, concluziile care 
decurg pentru educația ateistă 
a elevilor. Socotiți că ar fi uti
lă o analiză asupra acestui fe
nomen ?

— la
Gura 
per- 
unor 
vor- 
incă 
unor 

chimie, 
de a se

— Evident, da. O vom face cît mal curind posibil. De altfel, asemenea lacune au fost semnalate și anul trecut, cu prilejul unor întîlnirl ale ca-

Persistă, din păcate, la unele cadre didactice din școli ale județului ideea că școala realizează mai ales o acțiune cu efecte pe plan intelectual, iar familia o acțiune cu efecte pe plan afectiv. Tocmai o asemenea concepție trebuie combătută cu toată tăria, pentru că școala este chemată 
să acționeze pe multiple planuri pen
tru formarea convingerilor ateiste, 
să aibă în vedere atit latura ideolo
gică, cit și cea afectivă, aceeași sarcină revenind și familiei. De aceea s-au prevăzut, în ultima vreme. în planurile de măsuri ale organizațiilor de partid din școli, acțiuni pe 
linia educației ateiste atît pentru 
orele de dirigenție, cît și în cadrul 
lectoratelor pentru părinți. Astfel, la sfîrșitu-l trimestrului III din anul școlar recent încheiat, conducerea liceului „B.P. Hasdeu" a avut o întil- nire cu părinții elevilor, prezentind cu acest prilej referatul „Rolul familiei în formarea concepției științifice despre lume a copilului11.Dar trebuie arătat că în acest domeniu se mai manifestă nu o dată superficialitate, formalism, rutină. Sînt în județul nostru cadre didactice care nici nu-și pun problema dacă

— Indiscutabil, covîrșitoarea majoritate a cadrelor didactice împărtășesc. așa cum este și firesc, convingeri materialiste. Din păcate, pe a- locuri. s-au ivit și excepții. Ori de cite ori am constatat asemenea anomalii. am intervenit prompt. Pentru că nimic nu poate dăuna mai mult muncii de educare ateist-știintifică a elevilor decît un exemplu negativ oferit chiar de cadre didactice.
★Punem aici punct convorbirii noastre. a cărei concluzie ni se pare limpede : activitatea de educare ateistă desfășurată în multe școli din județul vizat se află încă în urma înaltelor comandamente formulate de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, mai păstrează un caracter general, nu este urmărită cu consecventa necesară. Evident, în multe școli este necesar să se muncească serios pentru a asigura o conlucrare activă cu organizațiile de tineret, cu ceilalți factori educaționali, în scopul formării și înrădăcinării convingerilor ateist-științifice în conștiința tuturor elevilor.

Convorbire realizată de 
Ioan ERHAIV

Vineri după-amiază a părăsit Capitala delegația ghaneză, condusă de Robert E.A. .Kotei, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministrul locuințelor și lucrărilor publice, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie in țara noastră. La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii loan Florescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. a! P.C.R., de activiști de partid.A fost de față, de asemenea. Kwa- me Yeboah Boafo, ambasadorul Republicii Ghana la București.în cadrul vizitei pe care a efectuat-o în țara noastră, delegația ghaneză a avut întîlniri cu conducerile unor ministere economice și a vizitat unități industriale și obiective so- cial-culturale din municipiul București.

Tovarășii Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care au reprezentat Partidul Comunist Român la lucrările congreselor Partidului Congresului Național al Poporului din Guyana și, respectiv, Partidului Comunist din Sri Lanka, s-au reîntors în Capitală. La sosire au fost de față tovarășii Pavel Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., și Vasile Șan- dru. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
★29 august a avut loc reuniunea de lucru aîntre 25 și la București unor specialiști români și străini in probleme ale hepatitei virale, organizată de Biroul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, în colaborare cu Ministerul Sănătății.Manifestarea a prilejuit schimb de opinii privind virală si lupta împotriva ei na celor mai noi cercetări,videntiat posibilitățile actuale de tratament. necesitatea intensificării forturilor în vederea descoperirii și perfecționării unor vaccinuri. Totodată. s-a arătat că se conturează perspective promițătoare în ceea ce privește imunizarea activă contra hepatitei de tip B.

un larg hepatita în lumi- S-au e-

nr. 35 din 29 VIII 1975

0 situație mai puțin satisfăcătoare in cartiere și la bibliotecile școlare
9

cen- fost citi- au
O statistică minuțioasă, întocmită pe mai multe luni din acest an, arată că biblioteca județeană, al cărei sediu se află chiar în trul municipiului Constanta, a frecventată zilnic de 648 de tori care au împrumutat saucitit în sălile respective 1 555 cărți și au consultat 160 de publicații. Sub acest aspect, biblioteca se dovedește a fi cea mai solicitată instituție culturală a orașului. Numărul de 67 264 de cititori echivalează cu o treime din populația municipiului, ceea ce demonstrează marele interes de care se bucură cartea în rindul maselor, ca instrument de îmbogățire a cunoștințelor, de educare și formare a conștiinței socialiste.— Dacă socotim că de multe ori, la secția de împrumut, cititorii stau la rînd și că întotdeauna un loc in cele 3 săli de lectură e așteptat cu nerăbdare, am putea să ne declarăm mulțumiți — ne spune directorul bibliotecii Dumitru Constantin-Zamfir. Dacă însă raportăm numărul cititorilor înscriși la bibliotecă la totalul populației municipiului, rezultă că totalul beneficiarilor noștri poate fi mult mai mare, iar biblioteca are încă suficient front de cuprindere cu posibilitățile materiale (număr de volume, spațiu) de care dispune in prezent.în sprijinul acestei afirmații, interlocutorul nostru ne prezintă radiografia categoriilor de cititori ai bibliotecii. Din 12 381 înscriși, 1 205 sînt muncitori, 990 intelectuali, 449 stu- denți, iar 7 091 sînt elevi. Rezultă că majoritatea cititorilor o alcătuiesc elevii, lucru normal din moment ce principala lor preocupare este studiul, învățătura, completarea cunoștințelor prin lecturile recomandate de profesori. De la inspectoratul județean de invățămint aflăm insă că anual bibliotecile școlare sînt dotate cu cărți în valoare de aproape 400 000 lei și că toate instituțiile de Invățămint ale municipiului Constap- ț.a beneficiază de această zestre ; în plus, școlile generale au biblioteci și bibliotecari din rindul cadrelor didactice, cu indemnizație, iar liceele sînt încadrate chiar cu posturi de bibliotecari. Cu toate acestea, cu puține excepții, bibliotecile școlare nu se bucură de solicitarea dorită din partea elevilor. De ce ? O vizită la biblioteca școlii generale nr. 12, cu sediul în fața bibliotecii județene.

ne edifică. Sediul bibliotecii școlare se află intr-o dezordine totală : încă de la intrare, un butoi de tablă ține loc de suport de hărți, iar in interior nu funcționează lumina electrică. Intre cele 7 000 de volume cu greu il poți găsi pe cel solicitat. Bibliotecara, învățătoarea Elena Gavrizi, deși îndeplinește această funcție cu indemnizație de 2 ani, n-a participat la nici un instructaj și nici n-a fost controlată de cineva. Așa se și explică faptul că nici jumătate din numărul elevilor școlii n-au împrumutat vreo carte de la biblioteca lor.Mai puțin de jumătate din numărul elevilor liceului „Mircea cel Bă- trin" se numără printre solicitanții bibliotecii, deși aici condițiile și po-
LA CONSTANȚA

sibilitățile create sînt incomparabil mai bune ca la școala vizitată anterior : un fond de 16 000 volume din toate domeniile, încadrarea cu o bibliotecară cu studii superioare, existenta unei săli de lectură etc. Din păcate, manifestările de popularizare a cărții sînt sporadice și au în vedere numai beletristica, nu există un colț al noutăților sau alte modalități de informare operativă etc.Am amintit toate acestea pentru a demonstra că o mai bună valorificare a fondului de cărți din bibliotecile școlare i-ar scuti pe elevi de drumul pină la biblioteca județeană, de așteptarea la rînd la sălile de împrumut sau de lectură. în aceste împrejurări, biblioteca județeană ar putea să satisfacă în mai bune condiții alte categorii .de cititori, al căror timp prețios în producție nu le permite să aștepte.A doua soluție în vederea sporirii capacității de cuprindere a cititorilor ar fi aceea ca însăși biblioteca județeană să ajungă mai aproape de cititor prin înființarea unor filiale în noile cartiere de locuințe ale orașului, care au căpătat dimensiunile unor adevărate microcentre urbane, dar sînt încă lipsite de astfel de instituții. O asemenea filială, înființată la începutul anului în cartierul Poporului, a înregistrat o medie trimestrială de peste 400 de cititori, care au împrumutat 7 535 cărți, ceea ce dovedește necesitatea și eficiența

sistemului prin care biblioteca județeană și-ar putea rula mai bine fondul de carte, folosind mai eficient schema existentă de încadrare.în sfîrșit, o ultimă posibilitate, a cărei aplicare revine direct comitetului municipal pentru cultură și educație socialistă, este redistribuirea armonioasă a actualei rețele de biblioteci existente în oraș. Dacă centrul este favorizat din acest punct de vedere, alături de biblioteca județeană ființind numeroase alte biblioteci ale cluburilor marilor întreprinderi, noile cartiere, din nord și din sud, n-au intrat încă, sub acest aspect, în vederile organizatorilor culturali. De exemplu, biblioteca Șantierului naval Constanța funcționează în două cămăruțe, care au devenit practic depozite de cărți, cu 20 000 de volume, în cadrul clubului, aflat în centrul orașului, în timp ce aproape toți cititorii — citeva sute — locuiesc în căminele și in noul cartier de locuințe „km 4—5", fiind serviți de trei puncte de împrumut cu difuzorî de carte voluntari. Oare n-ar fi mai- nimerit ca însăși biblioteca să-și mute sediul într-una din cele 3 săli cultural-educative existente în cele 3 cămine, pentru a fi mai la îndemîna cititorilor ei. iar spațiul „depozitului11 de la club să fie afectat altor activități culturale care-1 solicită? Și pentru că în această activitate complexă este necesară colaborarea tuturor factorilor — comitetul municipal de cultură și educație socialistă, comitetele sindicatelor etc. — nu este lipsit de interes exemplul oferit de biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu11 București care, în colaborare cu organizația de tineret a municipiului, a înființat o bibliotecă volantă pe un autobuz recuperat de la casare prin contribuție voluntar-patriotică.După cum se vede, există numeroase posibilități pentru valorificarea optimă a fondului de carte existent în bibliotecile constănțene. Aplicarea în viață a diferitelor propuneri, soluții, inițiative ar duce la satisfacerea nevoilor de lectură a miilor de tineri de pe numeroasele șantiere de construcții și hidroameliorații din județul Constanța, a zecilor de mii de oameni ai muncii din municipiul de pe litoral.
George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii'

(Urmare din pag. I)Marchiș, csea ce nu înseamnă că nu se ocupă bine11. Că nu oricum se obțin premiile internaționale ; la expoziția de la Leningrad, un premiu I, și la Koln — o mențiune și un premiu... probabil, nici garnitura „Rafole". compusă din 18 piese, toată din stejar. nu va trece neobservată. Fabrica de mobilă și-a ciștigat un prestigiu, „o spun cu toată modestia si mîndria omului care lucrează acolo. Ne-am luptat pentru ritmicitate și calitate". Autoritatea de- jenilor în creația de mobilă — sugerează secretarul de partid Arghir Mu-

reșan — poate fi ușor apreciată : spatiile lor de depozitare sînt aproape tot timpul libere.Oricit m-am străduit, discuția n-a mal revenit la inovație. Ieșim împreună. Pe străzi — atmosferă calmă, luminoasă. Tinerii, aproape o treime din populația Dejului, se plimbă pe „corso". rid, discută. Arghir Mureșan dispare în mulțime. Eu grăbesc la întîlnirea Florea Dănilă, directorul fabricii „11 Iunie11. îmi place la omul acesta aspectul comun, tenacitatea și priceperea montele fabricii, și-a pus

mă cu
de-a presimți mo- grele din viața Un zimbet bonom pecetea pe fata

iui matură de bărbat în jurul a 50 de ani. Specialiștii cred că în J974 a „să- vîrșit un miracol11 dînd o producție suplimentară de
ceput îndiguirea Someșului....Spre seară intru în cenaclul plastic. E liniște, a- liantă între discuții oareca-

în „vechituraEl se apără : I S-a ambalat17 milioane de pe mal11. „Ce miracol colectivul11.— Si ați tura ?— Evident. Acolo a inpărăsit vechi-
re și seriozitate. Participan- ții au vîrste și profesii diferite. Virgil Turcu, Lajko Francisc și Spiridon Gîtu- Lecu au avut expoziții personale : cenaclul a organizat șapte expoziții de grup.

viața mea. Mu-

dumneavoastră 
și preferințele

obstacole fixe. Transmisiune 
de la Burghely — Anglia.

10,50 Virstele peliculei.
17.45 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informare și ac
tualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică șl a activității artis
tice de amatori.

18,05 Tragerea de amortizare 
ADAS.
Club T. Emisiune realizată în 
colaborare cu U.A.S.C.R.
Ceas de baladă. Versuri In 
lectura autorilor.
1001 de seri.

e-
(Agerpres)

18,15

19,05 vremea

ii, 00 Ora copiilor. 
12,00 Telecinemateca.
13,40 Telex.
13,45 Timpul meu, 

zică ușoară.
14,00 Studio '75.
14,30 Telerama. 
15,00 Preferințele 

muzicale sînt 
noastre.

15,50 Magazin sportiv ..Marele
Premiu al Austriei11 la auto
mobilism. Cursă pentru Cam
pionatul mondial al pilotllor 
de formula unu. Transmisiu
ne de la Zeitweg o Campio
natul mondial de călărie. Pro
ba de cros în teren variat cu

19,20
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,40 Film serial : „Un șerif la New 

York". Episodul „La revedere, 
Broadway !“.

21,50 24 de ore.
22,00 Intiinlrea de la ora 10... „De 

la umbră, la soare — cu un 
cîntec șl o floare11.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 29 AUGUST 1975 :

Extragerea 1 : 39 37 10 62 90 74 34 32 71
Extragerea a Il-a : 55 49 42 4 6 24 26 27 46

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 970 712 lei, din care 295 481 lei REPORT.

Ieri în țară : vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, exceptind Banatul, Crișana și vestul Transilvaniei, unde s-au produs înnorări accentuate și local a plouat slab. Vîntul a suflat slab, pină la potrivit, cu intensificări locale în Bărăgan, sudul Banatului și zona de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 18 grade la Oravița și 30 grade la Hirșova și Călărași. In București : vremea a fost frumoasă, cu cerul schimbător. Vintul a suflat moderat. Temperatura maximă a fost de 30 grade.

Din sumar menționăm articolele : „Procesul dispariției treptate a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală" de L. Pop ; „Direcții de acționare pentru întărirea continuă a monedei naționale" de acad. V. Malinschi ; „Creșterea eficienței economice — factor accelerator al dezvoltării României in ritm intens" de G. La- zaride ; Ancheta în 32 de întreprinderi și centrale industriale pe tema : „în ce stadiu vă a- flati cu încheierea contractelor de aprovizionare tehnico-mate- rială pe 1976“ de V. Boescu, L. Țintea : „Utilitatea metodelor economico-matematice in repartizarea producției agricole" de dr. ing. V. Hălmăjan : „Particularități ale creșterii eficientei procesului de integrare relevate de un studiu comparativ realizat la universitățile din Craiova și Timișoara11 de L. Turcu ; „Forumul internațional al ciberneticii" de ing. C. Bil- ciu ; „Tehnici cibernetice de proiectare și analiză a activității unităților economice" de dr. ing. St. Birlea ; „Semnificația operei lui List in gindirea economică" de A. Spiridon ; „Cooperarea pe plan european pentru protejarea mediului înconjurător" de prof. V. Ianovici ; „Lichidarea subdezvoltării, cerință primordială pentru progresul întregii omeniri" de L. Stroja.
Timpul probabil pentru zilele de 

31 august, 1 și 2 septembrie. In tară : vreme în general frumoasă în jumătatea de est a țării, mai ales în prima parte a intervalului, și în general instabilă în vest, unde cerul va prezenta înnorări mai accentuate și vor cădea ploi locale cu caracter de averse, însoțite de descărcări electrice. Vint moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 20 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar maximele între 20 și 28 grade, local mai ridicate. în București : vreme relativ frumoasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil ploii de scurtă durată, sfirșitul intervalului. Vint slab, la moderat. Temperatura ușor riabilă. - «.
spre pină va-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
TENIS: Forest HillsTurneul internațional de tenis de la Forest Hills a continuat cu partidele din primul tur al probei de simplu bărbați. Toți favoriții au obținut victorii. Jucătorul român Ilie Năstase a ciștigat cu 6—1, 6—2. în fata americanului Bob Lutz ; Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—3, 6—3 pe australianul Geoff Masters ; suedezul Bjiîrti Borg l-a învins cu 6—2. 6—2 pe Sandy Mayer (S.U.A.), în timp ce argenti- neanul Guillermo Vilas l-a întrecut cu 6—2. 6—2 pe Gildemeister (Chile).Rezultate din turul doi al probei de simplu bărbați : Connors (S.U.A.) — Taylor (Anglia) 6—2, 6—0 ; Fillol (Chile) — Roche (Australia) 6—0, 6—2 ; Pattison (Rhodesia) — Alexander (Australia) — 6—1, 7—6 ; Dibbs (S.U.A.) — Richey (S.U.A.) 6—1, 6-0; Solomon (S.U.A.) — Molina (Columbia) 6—2, 6—3 ; Jauffret (Franța) — Gsruiaităs (S.U.A.) 7—6, 7—5 ; Ashe (S.U.A.) — V. Amritraj (India) 6—3, 6—1 ; O. Parun (Noua Zeelandă) — Warwick (Australia) 7—5, 6—3.

Concursul feminin 
ele gimnastică de la TokioRomânca Teodora Ungureanu și sovietica Larisa Komarova «-au clasat pe primul loc, la egalitate, cu cîte 38,4 puncte. în ooncursul femi-

nin de gimnastică desfășurat la Tokio. Pe locurile următoare s-au situat în ordine : Margit Toth (Ungaria) 38 puncte. Tania Ilina (U.R.S.S.) 37,60 puncte. Donna Turnbow (S.U.A.) 37,55 puncte. Satoko Okazaki (Japonia) 37,50 puncte. La concurs au participat 23 de gimnaste din șapte țări.
Turneul Internațional 

de handbal din CapitalăPartidele din ziua a doua a turneului international de handbal (juniori) care se desfășoară la arena Progresul din Capitală s-au încheiat cu următoarele rezultate : masculin : Budapesta — Varșovia 17—14 ; București II — Praga 22—17 ; Sofia — Moscova 19—12 : București — Școala sportivă II 20—29 ; feminin : Moscova — Sofia 19—17 ; București — Progresul 28—15 ; Praga — Varșovia 22—13 ; București II — Budapesta 12—9.
Campionatele mondiale 

de canotaj academicCampionatele mondiale de canotaj academic au continuat ieri la Nottingham (Anglia) cu întrecerile semifinale. în proba de schif 4 fără cirmaci, echipajul României (Simion. Gall. Georgescu, Nistoroiu) a ocupat locul doi în prima semifinală, cu

timpul de 6’35”28/100, obținind calificarea in finală alături de echipajele R. D. Germane, Cehoslovaciei, U.R.S.S., Angliei și R. F. Germania. S-a calificat, de asemenea, în finală echipajul român de doi fără cirmaci (Ilie Oanță, Dumitru Grumezescu), situat pe locul trei în semifinala a doua, în urma echipajelor Poloniei și Olandei. Celelalte trei finaliste in această probă sînt formațiile R. D. Germane, Finlandei și Bulgariei. La finale, programate sîmbătă, va participa și echipajul României la 4 plus 1, calificat direct din serii. A ratat calificarea in finală echipajul de schif doi plus 1 (Tudor, Ceapura și Lovrenschi), clasat pe locul 5 In semifinale.

de volei ale Canadei și României. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—1, (15—8, 16—14, 14—16, 15—3) în favoarea voleibalistelor românce.

feminin : Mos- VOLEI: România — Bulgaria
3—1în turneul masculin de volei de la Berlin, selecționata României a întrecut cu scorul de 3—1 (15—6. 14—16, 15—5. 15—6) reprezentativa Bulgariei. Iată și alte rezultate : R. D. Germană — Ungaria 3—1 (15—10, 15—12, 5—15. 15—6) ; Finlanda — R. D. Germană (echipa secundă) 3—1 (15—10, 7—15, 15—7, 15—7).

★Aseară in sala sporturilor Floreas- ca din Capitală s-a disputat al doilea meci amical între echipele feminine

Cartoiștii și caiaciștii români 
la concursul preolimpicMONTREAL 29 (Agerpres). — în prima zi a concursului preolimpic de caiac-canoe de la Montreal, Ivan Patzaichin (România) a cîștigat seria a 2-a a eliminatoriilor probei de canoe simplu cu timpul de 2T6”47/100. Pe locurile următoare s-au clasat Edwards (Canada) și Gronowicz (Polonia). Pe primul loc în serii s-au clasat. de asemenea, echipajele românești de caiac dublu și canoe dublu. La caiac simplu, Vasile- Diba a sosit pe locul doi în seria a 2-a. fiind întrecut de italianul Oreste Perri. Tot pe locul doi s-a clasat Maria Mi- horeanu în eliminatoriile probei feminine de caiac.

Ideea cea mai valoroasă a cenaclului mi se pare a fi „șevaletul colectiv", care și-a propus să creeze lucrări de grup pe
artistic*. Dacă inițiativa nu este prea nouă, sperăm să fie eficace și pentru plas- ticieni și pentru publicul dejean.

teme din istoria Dejului. Directorul galeriei de artă îmi spunea : Vrem ca „șevaletul colectiv" să devină o școală a educației patriotice și un mijloc de perfecționare a măiestriei
...Plec din Dej cu un sentiment contradictoriu ; a- liaj ciudat de (1) satisfacție și (2) insatisfacție. 1. Că blocurile, mult peste 3 000 de apartamente, aduc un nou stil Dejului ; că

arhitectura Industrială șl cultural-socială a acoperit un peisaj deprimant ; că am numărat 52 de unități școlare ; că într-o zi se vind mărfuri în valoare de 816 342 lei ; că 1 200 de copii își petrec după- amiezile la casa pionierilor ; că toți oamenii cărora le-am dat „bună ziua11 au avut ceva de spus despre orașul lor, despre munca lor, despre azi și miine. 2. Că nu i-am vizitat pe cei 3 000 de ceferiști; că n-am descifrat secretul avansului în cincinal al dejenilor ; că n-am îndrăznit să-1 iau pe primarul municipiului să-mi arate concret locul unde vor fi plasate întreprinderea mecanică de re-

parat material rulant, fabrica textilă, spitalul nou, autogara, modernul ho- tel-restaurant, depoul de locomotive diesel......îneît rîndurile rămîne simple pe un ecran gust. Inclusiv fia din 1937—1938. termen de comparație dintre vechiul tirg provincial și orașul de azi, cu vocație industrială. între placiditatea unei existențe cu ochii în pămînt și pulsul acela teribil care l-a cuprins pe muncitorul- stăpîn-creator ajuns la linia unui orizont deschis și căutînd alt orizont....Și privesc din Dealul Florilor luminile Dejului.

mele vor proiecții de au- fotogra- Ca

FOTBAL : Precizări cu priviri 
la campionatul mondialZURICH 29 (Agerpres). — Ren4 Courte. purtător de cuvint al F.I.F.A., a reafirmat hotărîrea forului fotbalistic mondial de a acorda sprijinul necesar federației argentinene. organizatoarea campionatului mondial din anul 1978. Expunînd ziariștilor diversele proiecte de reamenajare și modernizare a stadioanelor din Argentina Rend Courte a precizat că va fi mărită capacitatea arenelor River Plata și Velez Sarsfield din Buenos Aires și se vor construi două stadioane noi la Cordoba și Mendoza. Primul meci al turneului final al C.M. de fotbal, ediția a Xl-a. se va disputa la 1 iunie 1978. la Buenos Aires. Termenul de înscriere la campionatul mondial expiră la 31 august 1975. Grupele preliminare pe zone geografice vor fi stabilite prin tragere la sorfi, la sfirșitul anului, iar meciurile fazei eliminatorii vor avea loc între 1 ianuarie 1976 și 31 decembrie 1977.

★La Oslo s-a disputat. în preliminariile turneului olimpic de fotbal, meciul dintre echipele U.R.S.S. șl Norvegiei. Au ciștigat oaspeții cu scorul de 3—1 (2—1) prin golurile marcate de Fedorov (2) și Saharov. Pentru gazde a inscris Skuseth.
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încheierea vizitei primului ministru 
al Republicii Turcia, Suleyman Demirel

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

exprimind necesitatea sporirii eforturilor în ve
derea instaurării unei mai bune ordini economice 
șl politice internaționale,

I
Proclamă voința lor comună de a-și fundamenta 

relațiile lor bilaterale și internaționale pe urmă
toarele principii :

1. dreptul Inalienabil al tuturor statelor la exis
tență, la libertate, Ia independență și suveranitate 
națională, politică șl economică, ia egalitate, la 
respect reciproc, la pace și la justiție socială ;

2. dreptul fundamental al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul său politic, eoonomio și social, co
respunzător voinței și intereselor sale proprii, 
fără nici un amestec, presiune sau constringere 
din afară ;

3. dreptul suveran al fiecărui stat de a exploata 
osursele sale naturale și toate celelalte resurse

sale conform intereselor naționale ;
4. obligația statelor de a respecta și proteja 

mediul inconjurător și a colabora in mod eficient 
pentru elaborarea unor norme internaționale pri
vind conservarea și exploatarea resurselor natu
rale utilizate în comun de două sau mai multe 
țări;

5. dreptul tuturor statelor de a beneficia de cu
ceririle științei și tehnologiei moderne, precum și 
de avantajele reciproce ale colaborării bilaterale, 
cit și ale cooperării internaționale, in toate do
meniile ;

6. dreptul și Îndatorirea tuturor statelor, inde
pendent de sistemul politic, economic și social, 
de a coopera între ele în diferite domenii de ac
tivitate în scopul menținerii și consolidării păcii 
și securității internaționale, al favorizării pro
gresului pe toate planurile al tuturor națiunilor 
și în special al țărilor în curs de dezvoltare ;

7. obligația statelor de a nu interveni direct sau 
indirect sub nici o formă și sub nici un pretext 
în afacerile interne sau externe alo oricărui alt 
stat ;

8. obligația tuturor statelor de a se abține în 
relațiile lor reciproce de la orice presiune șl con-

sirlngere de ordin militar, politic, economic sau 
de orice altă natură ;

9. obligația tuturor statelor de a nu recurge la 
forță ori Ia amenințarea cu forța împotriva altui 
stat ;

10. obligația tuturor statelor de a respecta in
violabilitatea frontierelor și Integritatea terito
rială a altui stat ;

11. obligația tuturor statelor de a nu recunoaște 
cuceririle teritoriilor sau orice alte avantaje ob
ținute prin utilizarea forței sau amenințarea cu 
forța contrar dreptului internațional și acorduri
lor internaționale in vigoare ;

12. dreptul fiecărui stat la autoapărare indivi
duală sau colectivă în conformitate cu Carta Na
țiunilor Unite ;

13. obligația statelor de a soluționa toate dife
rendele lor pe cale pașnică în conformitate cu 
principiile fundamentale ale dreptului interna
țional ;

14. dreptul șl datoria statelor de a îndeplini cu 
bună credință obligațiile asumate în conformitate 
cu Carta Națiunilor Unite, a celor ce decurg din 
principiile și normele dreptului internațional una
nim acceptate sau a celor ce decurg din acordu
rile internaționale în vigoare ;

15. în interpretarea și aplicarea lor; aceste prin
cipii fundamentale ale dreptului internațional nu 
contravin sub nici o formă obligațiilor decurgînd 
pentru fiecare țară din acordurile internaționale 
multilaterale și bilaterale la care sînt părți, sînt 
legate între ele și fiecare principiu trebuie inter
pretat în contextul celorlalte principii.

n
Proclamă voința lor comună :
— de a dezvolta șl aprofunda relațiile de prie

tenie și cooperare în toate domeniile de interes 
comun ;

— de a intensifica șl extinde cooperarea eco
nomică șl tehnică reciproc avantajoasă dintre cele 
două state în toate domeniile de interes comun 
și de a căuta de comun acord mijloacele de îm
bunătățire a acestei colaborări ;

— de a adînci și diversifica schimburile și coo

perarea reciproc avantajoasă în domeniile cultu
rii, științei, turismului, sportului și altele.

III
Proclamă voința lor comună :
— de a acționa pentru transpunerea în viață a 

Actului final al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, a întreprinde noi pași con- 
creți în toate domeniile vieții internaționale, pen
tru dezvoltarea continuă n procesului edificării 
securității și cooperării în Europa, de natură să 
contribuie Ia consolidarea păcii și securității în 
întreaga lume ;

— de a coopera în vederea adoptării de măsuri 
eficiente în domeniul dezarmării generale, inclu
siv al dezarmării nucleare sub control internațio
nal eficace ;

— de a acționa împreună, precum și cu cele
lalte state din Balcani, pentru întreprinderea 
unor măsuri concrete menite să transforme a- 
ceastă regiune într-o zonă a păcii, cooperării și 
bunei vecinătăți ;

— de a acționa pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în menținerea și conso
lidarea păcii și securității internaționale, dezvol
tarea cooperării între toate națiunile și în promo
varea respectării dreptului internațional în ra
porturile dintre state ;•

— de a acționa pentru dezvoltarea comerțului 
internațional și a cooperării economice între state 
și pentru instaurarea unei mai bune ordini eco
nomice și politice internaționale ;

— de a coopera cu țările care au accedat Ia in
dependență în scopul promovării progresului și 
cooperării comune.

IV
în scopul aplicării dispozițiilor prezentei De

clarații, Republica Socialistă România și Repu
blica Turcia declară voința lor comună de a lărgi 
și a aprofunda schimburile de vederi dintre ele 
pe căi diplomatice, prin schimburi de vizite și 
intilniri ale reprezentanților lor, la toate nivelu
rile.

Făcută la București, la 29 august 1975, în două 
exemplare originale, fiecare în limba română și 
în limba turcă, cele două texte fiind deopotrivă 
valabile.

Ea Invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, a efectuat o vizită oficială in Republica Socialistă România între 27 și 29 august 1975.Primul ministru al Turciei a depus o coroană la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în cursul șederii sale în România, primul ministru al Turciei și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social-cultu- rale din Capitală. Pe tot parcursul vizitei, oaspeților li s-a făcut o primire călduroasă, expresie a relațiilor tradiționale, de bună vecinătate dintre România și Turcia și a sentimentelor de prietenie de care sînt animate cele două popoare.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, cu care a avut convorbiri oficiale.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu.Au asistat, de asemenea, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, și alte personalități române’ și turce.Constatînd cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de prietenie româno-turce și în dorința de a conferi noi dimensiuni legăturilor tradiționale de bună vecinătate și cooperare dintre cele două țări ș. -mefjare, președintele Nicolae Cf auțescu și primul ministru Suleyman Demirel au semnat o Declarație solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Turcia.Această declarație dă expresia voinței comune de a dezvolta raporturile de cooperare dintre cele două state, fundamentate pe respectarea principiilor și normelor de drept și justiție internaționale, de a-și intensifica eforturile pentru dezvoltarea unor relații de colaborare în regiunea Balcanilor, în Europa și în întreaga lume.în cadrul convorbirilor au fost a- nalizate stadiul actual al relațiilor bilaterale, perspectivele lor de dezvoltare și s-a procedat la un amplu schimb de păreri cu privire Ia problemele internaționale de interes comun.La convorbiri a fost subliniată însemnătatea deosebită pe care au avut-o pentru adîncirea raporturilor dintre cele două țări vizita oficială efectuată de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, in martie 1969, În Turcia, și vizita efectuată de președintele Republicii Turcia, în aprilie 1970, în România.Părțile au relevat cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia și faptul că lărgirea și aprofundarea relațiilor lor bilaterale sînt în interesul celor două popoare, al destinderii și cooperării în Europa, în Balcani și în întreaga lume. In Hceastă privință, ele au convenit să lărgească schimburile de vederi la toate nivelurile și să încurajeze schimburile de vizite în diferite domenii între cele două țări.Părțile s-au Informat reciproc a- șupra eforturilor pe care Ie depun pentru dezvoltarea economică și so

COMUNICAT COMUNcială a țărilor lor, constatînd cu interes și satisfacție că poporul român și poporpl turc au înregistrat progrese însemnate in realizarea programelor lor de dezvoltare.Constatînd cu satisfacție evoluția ascendentă a colaborării economice reciproc avantajoase, dorința celor două popoare de a dezvolta o astfel de colaborare, părțile au subliniat importanța intensificării și aprofundării relațiilor economice și au evidențiat posibilitățile ample existente in acest domeniu și programele de dezvoltare în perspectivă a economiilor Republicii Socialiste România și Republicii Turcia.Ele au căzut de acord să depună toate eforturile în vederea creșterii și diversificării schimburilor comerciale pe o bază echilibrată și au recomandat factorilor competenți din cele două țări să-și intensifice consultările și contactele în scopul finalizării acțiunilor de cooperare a- flate în curs de negociere și pentru identificarea unor noi posibilități de cooperare, în special în industria extractivă, industria constructoare de mașini și electrotehnică, industria chimică și petrochimică, industria ușoară, agricultură și industria alimentară, transporturi și alte domenii care prezintă interes economic pentru fiecare din cele două țări.în acest scop, Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. și Suleyman Demirel, primul ministru al Republicii Turcia, au semnat Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung, care va constitui baza unei cooperări industriale și tehnice durabile și reciproc avantajoase. Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil, au semnat un protocol cuprin- zînd măsuri pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.Ținînd cont de importanța mereu cresclndă a transporturilor internaționale rutiere, feroviare și maritime, cele două părți au convenit să coopereze în acest domeniu, în măsura posibilului, și să faciliteze tranzitul de bunuri și mărfuri pe teritoriile lor respective.în acest șgop, ele au căzut de a- cord să convoace în cel mal scurt timp Comisia mixtă de transporturi rutiere.De asemenea, în scopul lărgirii șl diversificării cadrului juridic al colaborării lor bilaterale, cele două părți au căzut de acord să continue negocierile pentru încheierea unor noi acorduri și înțelegeri cum ar fi : Acord de navigație ; Acord privind colaborarea în domeniile serviciilor de poștă și telecomunicațiilor ; înțelegere privind colaborarea între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România și Uniunea Camerelor de Comerț, Industrie și Bursă din Republica Turcia : Aranjament de colaborare intre Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie din Republica Socialistă România (C.N.S.T.) și Institutul turc pentru cercetări științifice și tehnice din Republica Turcia (TUBITAK). Convorbirile vor avea loc în cel mai scurt timp, astfel îneît o parte din aceste documente să fie semnate cu ocazia celei de-a Ilî-a sesiuni a Comisiei mixte economice româno-turce.Această sesiune va avea loc la București în toamna acestui an.S-a hotărît, totodată, să se acționeze pentru convocarea în cursul lunii septembrie a. c., a Comisiei mixte de cooperare în domeniul turismului.

în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor lor culturale, cele două părți au exprimat dorința de a dezvolta și intensifica cooperarea și contactele in acest domeniu, în cadrul activităților prevăzute in Acordul cultural în vigoare între cele două state și conform programelor de schimburi culturale și științifice dintre cele două țări.Examinînd principalele probleme internaționale actuale, cele două părți au subliniat cu satisfacție evoluția pozitivă care are loc în lume, ca rezultat al .afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi libere, de a asigura și promova interesele și aspirațiile lor legitime de dezvoltare.Salutînd încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cele două părți au apreciat semnarea Actului final de la Helsinki ca repre- zentind un moment de însemnătate istorică în viața politică pe continentul european.Părțile au afirmat voința lor comună de a acționa pentru transpunerea in viață a Actului final al conferinței și de a întreprinde noi pași pentru dezvoltarea continuă a procesului edificării securității și cooperării în Europa. Ele au subliniat că înfăptuirea unei reale securități și păci pe continentul european este indisolubil legată de adoptarea unor măsuri ferme de dezarmare generală, inclusiv de dezarmare nucleară, sub un control internațional eficace. Cele două părți și-au exprimat speranța că o parte importantă a resurselor care ar rămîne disponibile, ca urmare a aplicării măsurilor de dezarmare, ar putea fi a- locate pentru rezolvarea problemelor subdezvoltării și înlăturarea decalajului economic existent între țări.Cele două părți au reafirmat voința lor de a depune toate eforturile pentru dezvoltarea și adîncirea unei colaborări trainice cu toate țările din Balcani, convinse că statornicirea unui climat de pace și securitate în Balcani este în interesul statelor din această regiune, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Apreciind în ansamblu eforturile pentru înfăptuirea și întărirea securității în Europa, cele două părți s-au declarat de acord să acționeze în modul cel mai ferm posibil pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți.Ele au fost de acord asupra necesității de a se acorda o atenție deosebită dezvoltării cooperării economice și schimburilor comerciale și au considerat că întreprinderea de acțiuni în acest scop este de natură să faciliteze progresul și dezvoltarea fiecărei țări și să contribuie la crearea unui climat de încredere și cooperare rodnică, reciproc avantajoasă, între toate popoarele care trăiesc în această zonă. Părțile consideră că înființarea unei camere de comerț interbalcanice ar fi de natură să contribuie la crearea unui cadru propice acestei cooperări.Cele două părți au dat o apreciere pozitivă activității desfășurate de către organismele interbalcanice în domeniile medicinii, matematicii, sportului și turismului și au afirmat voința lor de a încuraja crearea și a altor organisme de colaborare inter- balcanică.Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia se pronunță cu hotărîre pentru asigurarea respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale și a nealinierii Republicii Cipru, pentru crearea condițiilor propice 

conviețuirii și conlucrării pașnice, democratice între cele două comunități.■ Cele două părți au apreciat în mod pozitiv eforturile pe care le depun în prezent reprezentanții comunităților greacă și turcă din Cipru pentru a găsi, într-un termen scurt, o soluție pentru problema cipriotă și au exprimat speranța că reglementarea formei de stat a Ciprului, inclusiv sistemul federal, să fie soluționată prin aceste negocieri dintre comunități.Examinind situația din Orientul Mijlociu, cele două părți au exprimat preocuparea lor față de starea de tensiune care persistă în această regiune a lumii și au subliniat că absența unor progrese reale și substanțiale în direcția reglementării politice a conflictului menține pericolul de conflict, cu consecințe grave asupra vieții internaționale. Cele două părți au fost de acord că, în prezent, este necesar, mai mult ca oricind, ca toate părțile să depună noi eforturi pentru a se ajunge la rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu pe cale pașnică, politică, pentru realizarea unei păci juste și durabile în această parte a lumii. Totodată, ele au reafirmat necesitatea retragerii forțelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a respectării independenței și suveranității tuturor statelor din zonă și a realizării aspirațiilor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv dreptul său de a-și organiza viața în cadrul unui stat independent.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de creșterea decalajului care există între țările dezvoltate. și țările în curs de dezvoltare și au insistat asupra importantei adoptării de măsuri care să ducă la soluționarea problemelor complexe ale
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul României, am onoarea de a exprima Excelenței 

Voastre profunda mea gratitudine pentru ospitalitatea cordială și pri
mirea călduroasă pe care mi-ați acordat-o, mie și celor care m-au înso
țit, în timpul vizitei noastre oficiale în frumoasa dumneavoastră țară.

Sînt convins că această vizită va constitui o importantă contribuție 
la întărirea relațiilor de colaborare dintre cele două țări ale noastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de sănătate personală și fericire, de prosperitate și 
bunăstare poporului român.

Primiți vă rofe, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.
SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Părăsind minunata dumneavoastră țară, doresc să transmit Exce

lenței Voastre sincerele mele mulțumiri și, prin dumneavoastră, tuturor 
persoanelor oficiale române pentru deosebita ospitalitate și primire de 
care m-am bucurat eu și membrii delegației turce.

Duc acasă cu mine amintiri minunate din România, pe care le voi 
prețui la fel de mult ca și pe cele anterioare.

Folosind acest prilej, doresc să exprim profunda mea satisfacție 
pentru rezultatele la care am ajuns în urma discuțiilor purtate într-o 
atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.

Sînt încredințat că dezvoltarea relațiilor prietenești și a cooperării 
strînse dintre Turcia și România vor contribui la menținerea păcii în 
Balcani și în lume și vor servi intereselor celor două țări ale noastre.

Cu această ocazie, este o deosebită plăcere pentru mine de a trans
mite Excelenței Voastre urările mele cele mai bune de fericire personală, 
precum și pentru viitorul prosper al țării dumneavoastră.

SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

Plecarea 
din CapitalăDupă vizita oficială de trei zile întreprinsă în tara noastră la Invitația președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Mânea Mănescu. primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel. a părăsit Bucureștiul.Premierul turc a fost însoțit în a- ceastă vizită de Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Osman Derinsu. ambasadorul Republicii Turcia la București, Oguz Gok- men, ambasador, director general al Direcției generale a problemelor economice și sociale din M.A.E.. Semih Akbil, ambasador, director general al Direcției generale a informațiilor, Yalcin Kurtbay, ambasador, director al protocolului din M.A.E.. Necdet Tezei, ambasador, director general al Direcției generale a afacerilor politice din M.A.E., de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, premierul turc a fost condus de primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu. Ion Pătan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice Internationale. George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Emil Nicolcioiu. ministrul justiției. Radu Păun, ministrul sănătății. Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, generali si alte persoane oficiale.Era prezent George Marin, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față membri al Ambasadei Republicii Turcia la București.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România. O gardă militară a prezentat onorul. (Agerpres)

vieții economice Internationale actuale, în vederea asigurării unei mai bune ordini economice internaționale.în această privință, părțile au subliniat semnificația deosebită pe care o are cea de-a VII-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. și au convenit să sprijine inițiativele menite să asigure atingerea obiectivelor stabilite.Cele două părți au reafirmat hotă- rîrea lor de a contribui la întărirea rolului O.N.U. estimînd că această organizație trebuie să joace un rol tot mai important în solutionarea problemelor internaționale și să asigure o participare largă a tuturor popoarelor la edificarea securității și păcii.Cele două părți au fost de acord de a declara că vizita la București a premierului Suleyman Demirel deschide noi și ample posibilități de conlucrare fructuoasă între Republica Socialistă România și Republica Turcia, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii șl colaborării în regiunea Balcanilor, în Europa și în lume.Primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, a reînnoit, din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri Korutiirk, invitația care a fost deja adresată președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. de a face o vizită oficială în Turcia. Mulțumind pentru reînnoirea invitației. președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că așteaptă cu plăcere vizita oficială în Turcia.De asemenea, primul ministru Suleyman Demirel a adresat o invitație primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, de a face o vizită oficială în Turcia. Primul ministru al guvernului român a acceptat această invitație cu plăcere. Data vizitei va fi fixată pe cale diplomatică.

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂM

A PROCLAMĂRII R. D. VIETNAM

0 delegație de partid și guvernamentală 
română a plecat la HanoiVineri a plecat spre Hanoi o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Iile Verdet. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam șl a Guvernului R.D. Vietnam, va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Vietnam.Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Ministerului

REPUBLICA DEMOCRATĂ VIETNAM

Șantiere ale eroismului 
în muncăVietnamul traversează acum „toamna tropicelor". scurtă perioadă dintre anotimpul ploios și cel secetos. Este perioada unei frenetice revărsări vegetale, cînd plantele, stimulate de precipitațiile musonice, cresc vâzînd cu ochii, iar natura întreagă Iși primenește somptuosul decor.Este o sărbătoare a firii, dar aceasta este dublată de o sărbătoare și mai mare, a o- mului. a poporului liber și stăpîn pe destinele sale. A poporului care. în urmă cu trei decenii, a repurtat istorica izbîndă a proclamării Republicii Democrate Vietnam _ și care în acest an sărbătorește jubileul în condițiile păcii, libertății și independenței întregului teritoriu al Vietnamului. Iar oamenii acestui pămint, care au știut să reziste și să infringă forțele atît de puternice ale imperialismului șj reactiunii. celebrează Ziua republicii prin muncă pentru lecuirea rănilor pricinuite de război, pentru refacerea industriei și agriculturii, pentru edificarea temeliilor trainice ale socialismului.Fiecare zi din calendarul anului jubiliar 1975 marchează pași noi pe această cale, întreaga tară a devenit un front al activității constructive, un șantier pe care muncesc laolaltă tineri și bătrîni. bărbați si femei. muncitori, țărani, intelectuali. Prin munca și spiritul lor de abnegație sînt refăcute clădirile distruse, sînt reașezate punți de metal peste ape și viaducte de beton între munți, revin în circuitul economic noi și noi unități productive.Definitorie pentru actuala etapă a acestor eforturi este reconstrucția ne o treaptă superioară. redimen- sionarea și modernizarea economiei, adaptarea ei la exigentele construcției socialiste, în acest context o deosebită atentie este a- cordată lărgirii capacităților productive, sporirii înzestrării tehnice a întreprinderilor, extinderii vechilor orașe și ridicării unor noi a- șezări.în multe locuri se pornește aproape de la zero. De pildă, orașul Vinh. care a fost bombardat timp de 1500 de zile, și-a salvat o singură clădire. Uzinele. construcțiile edili

tare, locuințele au fost distruse în întregime, iar vatra sa a devenit un morman de moloz. Cînd flăcările războiului s-au stins, localnicii reîntorși din refugiu au improvizat mai întîi „un oraș al tulpinilor de bambus", după care au trecut la reclădirea întregii localități. Au început cu a- telierele meșteșugărești, fabrica de cărămizi, unitățile furnizoare de materiale de construcții. Planul refacerii. născut chiar în zilele în care asupra orașului se abătea ploaia de foc. a fost întocmit de un tînăr arhitect din partea locului. Depășind cu mult limitele vechii a- șezări, planul conturează un oraș modern, cu un perimetru de trei ori mai mare, cu o puternică zonă industrială, căi de comunicații rutiere și feroviare, un port comercial și altul pescăresc. Printre așezămin- tele de cultură figurează o universitate, muzee, săli de spectacole. școli. Acum, munca este în toi. într-o primă etapă, pînă în 1976. vor fi date în funcțiune centrala e- lectrică. rețeaua de a- limentatie cu apă potabilă precum și un cartier central însu- mînd o suprafață locuibilă de 80 000 mp și prevăzut cu toate atributele urbanizării : magazine, hotel, cinematograf, spitale etc. Vinh-ul este conceput să devină un important centru economic, politic și cultural al R. D. Vietnam, al treilea oraș al tării, după Hanoi și Haifon.Și capitala își înnoiește fața. La marginea Hanoiului se înalță în prezent o pădure de schele. străbătută de străzi și bulevarde deja trasate. Peste cîtiva ani. în sudul și mai ales în nordul orașului vor fi date în folosință mai multe cartiere. în perimetrul cărora au șl apărut primele edificii. Se prevede deschiderea — prin centru — a unei largi artere de circulație pînă la malul fluviului Song Nhi Ha, peste care se va arcui un nou pod. supraetajat — pentru calea ferată șl pentru circulația rutieră. Tot în centru se vor înălța sediile moderne ale Ministerului de Externe. radioteleviziunil, bibliotecii municipale si ale altor instituții.
Manifestări culturale

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, Consiliul Culturii șl ' Educației Socialiste a organizat, vineri seara, un spectacol de gală cu filmul „Primăvara în Vietnam".La spectacol au asistat Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției. Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alte persoane oficiale.în asistență se aflau, de asemenea, Nguyen Thanh Ha, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in România, membri ai corpului diplomatic.în deschidere, Corneliu Leu, directorul Casei de filme nr. 4, a vorbit despre succesele repurtate de poporul vietnamez în făurirea vieții 
sale noi.

★
Cu ocazia celei de-a XXX-a ani- 

Apărării Naționale, și Vasile Sandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, Dumitru Turcuș, membru al Colegiului central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general Marin Nicolescu. adjunct al ministrului apărării naționale. de activiști de partid.Au fost prezenți Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R.D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.

Pe malul opus al fluviului, la poalele munților Tam Dao. urmează să se construiască noul Hanoi.Prin munca plină de entuziasm a oamenilor, desfășurată sub conducerea Partidului celor ce muncesc, regiuni întregi renasc la viată. își înnoiesc înfățișarea. Provincia Quang Ninh este unul din exemplele grăitoare în această privință. Reclădite și modernizate, termocentrala Uong Bi, exploatările miniere Hong Gal, portul, rețelele de transport, uzina mecanică si o- rașele Hong Gai șl Cam Pha reprezintă o zonă economică de primă importantă.Exploatările miniere sînt sus, în munte, iar „inima" lor — uzina mecanică ce le asigură întreaga asistentă tehnică, începînd cu utilajele miniere și terminînd cu mijloacele de transport și instalațiile portuare — se află în vale. Este o unitate cu un apreciabil grad de mecanizare, cu mașini de mare capacitate capabile să fasoneze roti dintate cu diametrul de peste trei metri, cu prese hidraulice de peste 600 de tone și aparate de control pe bază de ultrasunete. Intrată în funcțiune încă înainte de încheierea lucrărilor de construcție, uzina Cam Pha a dat anul trecut tării peste 200 tipuri diferite de produse. Animați de același înalt spirit patriotic, energeticienii. muncitorii forestieri, geologii. lucrătorii ogoarelor Quang Ninh-ului raportează în aceste zile succesele lor în muncă închinate prosperității patriei.La Hanoi si Hal- fong. la Vinh și Quang Ninh. pretutindeni în tara socialistă prietenă, pe toate șantierele activității constructive, poporul vietnamez a făcut în aceste zile premergătoare sărbătorii sale naționale bilanțul realizărilor obținute pînă acum în lupta dîrză pentru reconstrucția R. D. Vietnam. pentru edificarea societății socialiste. Sînt realizări remarcabile. Închinate patriei, progresului el. făuririi unei vieți demne și înfloritoare.
Gabriela BONDOC

versări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, vineri, o manifestare culturală.Ziariști români au vorbit despre realizările și succesele poporului vietnamez în construcția socialismului, au evocat impresii de călătorie din această țară. S-au citit traduceri din literatura vietnameză, iar apoi a fost prezentat un film documentar despre Vietnam.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Larisa Munteanu, vicepreședintă a Comitetului român de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educație^ Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost de fată Nguyen Thanh Ha, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, membri ai celor două ambasade.(Agerpres)
cinema

a Omul din Londra : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
© Alo, taxi : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
<S> A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.45; 14,30;
17,15; 20,15.
o Evadarea : SCALA — 9.15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. CAPITOL — 
9.30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,45, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. VOL-

GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 19,30.
© Epilog la graniță : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16.15; 18,30;
20.30, DACIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. MOȘILOR — 15,30; 
18.
© Hello, Dolly : MOȘILOR — 9;
12.30, la grădină — 19,30.
© Scufundare la mare adîncime : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 16; 
13,30; 20,30, la grădină — 19,45, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30, STADIONUL 
STEAUA — 19,45.
© Primăvară tristă : UNIREA — 
16; 18, la grădină — 20.

• înfrîngerea lui L. Wilkison ; 
VICTORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Tăcerea doctorului Evans : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15. 
O Emigrantul : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5190) — 17,15, 
(5197) — 20,15. FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,45. la gră
dină — 19,30, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30; 18: 20,15, PATINOARUL ,.23 
AUGUST" — 19,45.
O Nu te voi iubi : VIITORUL — 
15,30; 18: 20,15.
o Piaf : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30. FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Program pentru copil : DOINA 
— 9,45.

S Franzeluța : DOINA — 11,15;
13,15; 15.30.
o Extravagantul domn Deeds : 
DOINA — 17,45; 20.
• Nu Iese fum fără foc : TOMIS
— 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15. 
la grădină — 19,30.
• Șapte mirese M pentru șapte 
frați : MUNCA — 16; 18.
o Omul din Laramie : EXCEL
SIOR — 9: 11.15; 13.30: 16: 18,15; 
20.30, MELODIA — 9; 11.15: 13.30: 
16: 18.15; 20.30.
• Balul de simbătă seara s COS
MOS — 15,30; 18; 20.15.
O Ziua cea mal lungă : GRIVIȚA
— 9; 12,30; 16; 19.30. GRĂDINA
MODERN — 19,30.

© Sperietoarea : BUCEGI — 13.45;
18, la grădină — 20.
O Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : LIRA — 15,30;
18, la grădină — 20.
© Piedone — comisarul fără 
armă : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15, VITAN — 15,30; 18. la gră
dină — 20.
© Toamna bobocilor : FEREN
TARI — 20,15.
e Articolul 420 : FERENTARI — 
14; 17,15.
O Ultima zăpadă de primăvară : 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
© Actorul sl «ftlbaticii : CRÎN- 
GAȘI — 16.
9 Toamna cheyennilor i PACEA 
— 15,30; 19.

® AI patrulea mire i RAHOVA — 
16; 18.
e Lanțuri : AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, la grădină — 
20,30.
O întoarcerea lui Colț Alb : STA
DIONUL DINAMO — 19.30.
o Pe aici nu se trece : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
© Strălucirea soarelui : ARTA — 
15.30: 17,45, la grădină — 20. MIO
RIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• CintecUl Norvegiei : POPULAR 
— 15,30; 19.
» Legea preriei : FLACARA — 
15.30; 18; 20.
o PÎIne șl ciocolată : GRADINA 
TITAN — 19,45.

teatre

© Teatru! Național București (sala 
mare) : Soldatul Svejk — 19,30,
(sala mică) : îmbiînzirea scorpiei 
— 19,30.
O Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Arenele romane) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab — 
19, (rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină de
dicat Iui George Enescu» urmat 
de un concert Bach — 20, 
© Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.

© Teatrul Mic (rotonda scriitori
lor din Clșmlglu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.
© Teatrul evreiesc de stat ; Dibuit 
— 19.30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30. (grădina Boe
ma) : In grădina bucuriilor — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară din parcul Herăs
trău) : Nota zero Ia purtare — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
0 Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia (premieră) — 19.30.
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Crearea unei noi ordini 
economice internaționale —

„Activitatea Comitetului (h dezarmare trebuie să reflecte 
fidel pozițiile tuturor părților angajate în negocieri"

Inaugurarea mausoleului 
președintelui Ho Și Min DE PRETUTINDENI

în csntrul dezbaterilor Conferinței ministeriale de la LimaLIMA 29. — Corespondentul nostru transmite: Necesitatea instaurării unei noi ordini economice internationals constituie tema centrală a dezbaterilor conferinței miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate, care îsi continuă lucrările la Lima. Aproape toate intervențiile prezentate la 28 august au abordat problematica stabilirii unor noi relații între state, întemeiate pe egalitate și justiție, care să favorizeze progresul economic și social al statelor in curs de dezvoltare.Ministrul cubanez de externe. Râul Roa, a relevat că acțiunea unită și coerentă a lumii a treia — cu sprijinul țărilor socialiste și al forțelor progresiste și democratice — marchează o nouă etapă în lupta pentru libertate si dezvoltare. El a arătat apoi că acțiunea solidară a statelor nealiniate pentru promovarea unei politici eficiente în domeniul materiilor prime se înscrie în eforturile depuse pentru „stabilirea unei noi ordini economice internaționale", a- dăugind că procesele înnoitoare din America Latină și zona Caraibilor trasează „drumul ce conduce spre independentă politică, emanciparea economică. progresul social și unitatea popoarelor din zonă".Viceministrul de externe al R. D. Vietnam, Nguyen Co Thach, a afir

mat că, „după cucerirea independentei lor politice, țările nealiniate au pornit la o nouă bătălie, luptînd contra imperialismului, pentru instaurarea deplinei suveranități asupra resurselor lor naturale, creînd condiții favorabile pentru dezvoltarea economiei lor naționale". Alocuțiunea a accentuat — ca și numeroase alte intervenții — faptul că efortul propriu reprezintă factorul primordial al victoriei în lupta pentru independenta economică, asistenta internațională și cooperarea manifestîndu-se ca factori complementari.Reprezentantul Guineei a evidențiat faptul că respectarea dreptului fiecărei țări la progres, la alegerea sistemului său politic și social reprezintă o condiție esențială pentru reglementarea pe baze noi a cooperării internaționale.Ministrul justiției din Sri Lanka, Felix Bandaranayke, a menționat că, în lupta pentru lichidarea raporturilor de dependență, fiecare stat trebuie să-și exercite un control deplin asupra propriilor sale resurse naturale.Vicepremierul și ministrul de externe al R.P.D. Coreene. Hă Dam. a exprimat sprijinul și solidaritatea tării sale cu popoarele ce luptă împotriva forțelor imperialiste.

Intervenția reprezentantului român la încheierea 
dezbaterilor din acest an

Propunerile Partidului Comunist Portughez 
privind soluționarea crizei politiceLISABONA 29 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă care a avut loc joi seara la Lisabona, secretarul general al Partidului Comunist Portughez; Alvaro Cunhal, a prezentat propunerea P.C.P. pentru soluționarea actualei crize din Portugalia. Potrivit agenției A.N.I., partidul comunist preconizează, In acest sens, organizarea unei reuniuni la care să participe „delegați ai principalelor forțe și sectoare care pot și trebuie să caute o soluție pentru depășirea crizei, și anume : reprezentanți ai puterii civile și militare (președinția republicii, guvernul provizoriu, Consiliul Revoluției), ai principalelor tendințe din cadrul Mișcării Forțelor Armate, ai partidelor politice — partidul comunist și celelalte formațiuni politice care iau parte la

Guvernul portughez a

proiectul de creare a unui front revoluționar, precum și partidul socialist".Este necesar, a arătat Alvaro Cunhal, ca poporul portughez să fie conștient de faptul că tara riscă să se găsească în fata unor Înfruntări militare care, dacă se produc, ar putea duce la un război civil. Este necesar, a spus el, să se pună capăt imediat atmosferei de insecuritate și neliniște care afectează întreaga viată națională — arată agenția.Din Lisabona, agențiile internaționale de presă au anunțat că, in vederea analizării propunerilor a- vansate de Partidul Comunist Portughez. vineri seara s-a reunit, în- tr-o sesiune specială, Comitetul national al Partidului Socialist Portughez.
suspendat provizoriu

GENEVA 29 (Agerpres). — Comitetul de dezarmare și-a încheiat joi activitatea pe acest an. Pe parcursul celor două sesiuni, comitetul a dezbătut o gamă largă de aspecte ale problemelor dezarmării. Delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. au prezentat în comun un proiect de convenție care urmează să constituie obiectul unor negocieri viitoare. Comitetul a examinat, de asemenea, studiul elaborat de grupul de experți guvernamentali privind zonele denuclearizate.După cum este cunoscut. în seșiu-. nea de primăvară, comitetul a adoptat, la propunerea României, unele măsuri privind îmbunătățirea procedurilor și organizării comitetului. De asemenea, a fost prezentat ca document de lucra al comitetului programul de măsuri de dezarmare formulat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel de-al XI-Iea Congres al Partidului Comunist Român.După opinia marii majorități a delegațiilor, nici în acest an comitetul nu a reușit să se angajeze într-un proces real de negociere a unor măsuri concrete de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară. Impasul în care se află acest organism, practicile și procedurile învechite care continuă să stea la baza organizării lui au constituit motive de îngrijorare șl nemulțumire pentru multe delegații. Față de această situație, reprezentanții unor țări nealiniate au subliniat necesitatea unei reevaluări de ansamblu a situației actuale pe planul dezarmării și au formulat ideea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. pentru problemele dezarmării, idee susținută și de delegația română.Problema practicilor și a metodelor de lucru a revenit în discuție atunci cînd a fost adoptat raportul de activitate a comitetului către Adunarea Generală a O.N.U. Potrivit acestor practici, în fiecare an proiectul raportului este alcătuit și prezentat spre aprobare comitetului de către cei doi

acordurile de la AlvorLISABONA 29 (Agerpres). — Guvernul Portugaliei, prin intermediul înaltului său comisar interimar, a hotărit, vineri, să suspende acordurile de la Alvor (intervenite Intre cele trei mișcări de eliberare națională din Angola — M.P.L.A.,F.N.L.A. și U.N.I.T.A. — și guvernul portughez — n.r.) și să-și asume toate atribuțiile legislative ce intrau în competenta guvernului angolez de tranziție — transmite agenția A.N.I. „Suspendarea acordurilor de

la Alvor este provizorie" — a declarat ziarului „Republica" un purtător de cuvînt de la Lisabona, citat de agenția A.N.I.Intr-un discurs al înaltului comisar portughez interimar în Angola, generalul Ferreira de Macedo, se arată că această măsură a fost determinată de imposibilitatea guvernului angolez de tranziție de a-si exercita atribuțiile, ca urmare a "situației create de incidentele intervenite între cele trei mișcări.
Indonezia recunoaște Portugalia 
ca singura autoritate în TimorDJAKARTA 29 (Agerpres). — La Djakarta au luat sfîrșit, vineri, convorbirile dintre oficialitățile, indoneziene și Almeida dos Santos, trimis special al președintelui Costa Gomes, consacrate examinării situației din Timorul portughez și a modalităților de încetare a luptelor care se desfășoară între combatanții Frontului Revoluționar pentru Eliberarea Ti- morului (F.R.E.L.I.T.I.N.) și ai Uniunii Democratice din Timor (U.D.T.).Intr-o declarație dată publicității la Djakarta se arată că Indonezia

recunoaște Portugalia ca singura autoritate în Timor. Cele două părți, relevă declarația, își reafirmă adeziunea lor totală la principiile decolonizării și au convenit să asigure stabilitatea în Timor pentru a oferi populației din acest teritoriu dreptul de a-și hotărî singură viitorul. Ex- primindu-și îngrijorarea în legătură cu situația gravă care s-a creat in Timorul portughez, cele două părți au convenit să adopte măsuri efective pentru restabilirea ordinii și legalității în arhipelag.

Ambasadorul României 
primit de regele SuedieiSTOCKHOLM 29 (Agerpres) — Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei l-a primit, la 29 august, în vizită de rămas bun, pe ambasadorul României în Suedia, Dumitru Lazăr. în cadrul convorbirii cordiale care a avut loc cu acest prilej, ambasadorul român a transmis regelui Suediei un salut din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Regele Suediei a rugat pe ambasadorul român să adreseze președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări din partea sa.

În sprijinul țărilor 
în curs de dezvoltareGEORGETOWN 29 (Agerpres). — în capitala Guyanei. Georgetown, au luat sfirsit lucrările reuniunii miniștrilor de finanțe din țările Common- wealthului. în ședința finală, miniștrii au aprobat raportul, întocmit de un grup de experți, cu privire la modalitățile de sprijinire a statelor în curs de dezvoltare „pentru ca a- cestora să le revină o parte mai substanțială din bogăția lumii". Par- ticipanții au căzut, de asemenea, de acord asupra capitolului „Către o nouă ordine economică internațională", inclus în comunicatul final al conferinței. Documentul sugerează, intre altele, inițierea unei politici comerciale pe plan internațional susceptibilă să contribuie la sporirea veniturilor obținute de țările în curs de dezvoltare din exporturile lor.

copreședinți. în acest an a fost prezentat un proiect care conține schimbări importante in structura și cuprinsul raportului. Inițiate din dorința unei mai mari concizii. schimbările au fost operate fără consultarea tuturor membrilor comitetului. Ele diminuau valoarea informativă a raportului și nu reflectau situația reală existentă în comitet. Cu toate că multe delegații și-au exprimat dezacordul față de aceste schimbări, nu a mai fost posibilă redactarea raportului într-o formă corespunzătoare, invocîndu-se lipsa de timp.Luind cuvintul în cadrul dezbaterilor pe această problemă, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene, a arătat : „Schimbările aduse formei raportului au fost introduse fără consultarea prealabilă a tuturor membrilor comitetului. Raportul nu reflectă în mort corespunzător pozițiile de bază exprimate de toate delegațiile participante în legătură cu temele înscrise pe agenda comitetului. Comitetul fiind un organism de negociere și nu de dezbateri generale se impune ca rapoartele sale anuale să reflecte fidel pozițiile părților angajate în procesul negocierilor. Mai mult — a arătat ambasadorul român — problema dezarmării constituie o chestiune de profundă și adîncă preocupare pentru toate statele și este deci firesc ca membrii comitetului să fie responsabili fată de întreaga comunitate internațională pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul acestui organism. Conceput în noua sa formă. raportul are o valoare informativă substantial slăbită și contribuie astfel la izolarea pe mai departe a comitetului de Adunarea Generală a O.N.U. și, prin aceasta, la o izolare a lui de opinia publică internațională".Revenind asupra procedeului prin care au fost introduse schimbările referitoare la raport, ambasadorul român a arătat că ele nu pot fi admise decît pe bază provizorie, fără a constitui un precedent. El a formulat în continuare propunerea ca întreaga problemă să fie examinată și hotărîtă la începutul primei sesiuni din 1976 a comitetului pe baze democratice, cu participarea tuturor delegațiilor.O propunere similară a fost prezentată și de grupul celor 15 delegații ale statelor nealiniate membre ale comitetului. In urma negocierilor care au avut loc, comitetul a adoptat proiectul de raport prezentat de copreședinți. căruia i s-au adus unele a- meliorări. hotărînd, totodată, ca problema schimbării formei raportului anual să fie examinată și hotărită de către comitet la sesiunea viitoare.
@ B @ B

agențiile
Manifestații de protest 

împotriva sentinței de eon_ damnare la moarte a lui Jose Antonio Garmendia și Angel Otaegui au avut Ioc vineri în numeroase localități din Tara Bascilor. Cele mai ample acțiuni de acest fel au avut loc la Zaraus și Saint Sebastien, unde forțele de poliție au deschis focul împotriva manifestanților. rănind mai multe persoane și operînd arestări. Pe de altă parte, agenția France Presse informează că în provinciile Vizcaya și Guipuzcoa au continuat acțiunile greviste initiate joi, la deschiderea procesului.
Președintele Italiei, Gi°-vanni Leone, a lansat un semnal de

R. P. UNGARA MAREA BRITANIE

Modernizarea trănsportuAr 
budapestane

într-o mare aglomerație urbană cum este Budapesta — cu cei peste două milioane de locuitori ai săi, care reprezintă circa 20 la sută din întreaga populație a Ungariei șl aproape jumătate din populația orășenească, realizind peste 40 la sută din venitul național al tării — rețeaua transportului în comun constituie cu adevărat un vital, . indispensabil „sistem sanguin", de a cărui bună funcționare depinde In măsură decisivă viața economică și socială a metropolei. Iar transportul in comun budapes- tan își îndeplinește cu precizie de ceasornic menirea, asigurind prin numeroasele și complexele sale „vene" și „artere" pulsația normală a acestui vast organism urban — atribute strîns legate de activitatea întreprinderii de transport din Budapesta (B.K.V.).Mai întîi cîteva cifre semnificative, care sugerează amploarea activității : întreprinderea dispune la ora actuală de 4 000 de vehicule (tramvaie, autobuze, troleibuze, vagoane de metro, vagoane ale căii ferate electrice ce unește o- rașul de micile așe- zări-satelit din jur etc., în afară de taxiuri, care aparțin linei alte întreprinderi); în decursul unui an numărul călătoriilor cu vehiculele transportului budapestan în comun a depășit cifra de 1,6 miliarde, ceea 
ce înseamnă că fieca

re locuitor al capitalei a utilizat un asemenea mijloc de transport de circa 820 de ori. De dragul preciziei, trebuie să amin-: tim că taxiurile transportă și ele circa 40 de milioane pasageri pe an.Pe toate liniile'transportului în comun budapestan s-a renunțat la încasatori ; după informațiile furnizate de gazdele noastre, majoritatea covârșitoare a locuitorilor orașului călătoresc pe bază de abonamente (ce se pot procura cu ușurință, din incinta fiecărei întreprinderi sau instituții), numai o-mică parte dintre ei utilizind bilete ce se Cumpăra în tutungerii și se compostează In vehiculul respectiv.Dar cel mai important mijloc de transport budapestan se a- nunță a fi metroul. Nu e vorba de „metroul vechi" (numit în prezent de locuitorii o- rașului „tramvai subteran"), care datează încă de la sfîrșitul secolului trecut, ci de „metroul nou", sau metroul propriu-zis, a cărui primă linie — est-vest, între strada Fehăr și piața Deăk — a fost inaugurată în aprilie 1970. Pînă acum a fost dată in exploatare o linie de peste 10 kilometri, cu 8 stații „de adîncime" și una „de suprafață".— Perspectiva acestui mijloc de transport relativ recent e dintre cele mai fascinante — ne spunea Virăg Păi, directorul adjunct al metroului.

In prezent se lucrează la construirea liniei nord-sud, iar de cu- rînd s-a luat hotări- rea să se construiască și o a treia linie, între cartierele Zuglo și Buda-Sud. Prin realizarea în anii viitori și a unei linii inelare, ce va lega între ele toate cartierele mărginașe ale orașului, se va ajunge la o lungime totală a liniilor metroului de 65 kilometri.Am vizitat stația centrală a metroului din piața Blaha Lu- jza. situată in miezul unui foarte aglomerat nod de circulație (Ia intersecția bulevardului inelar Nagy- korut și a importantei străzi comerciale Răkoczi). Prin intermediul unor ecrane ale televiziunii interioare, dispecerul din fata mesei de control supraveghea liniile și peroanele. Cea mai mică întirziere. fie și de numai cîteva secunde, era imediat semnalată dispeceratului central, care se află în permanentă legătură, prin radio, cu mecanicii garniturilor de vagoane.„Sistemul sanguin" al transportului budapestan funcționează — așa cum ne-am convins — la nivelul impus de ritmurile vii ale dezvoltării frumoasei capitale a Ungariei socialiste prietene.
Victor 
BÎRLĂDEANU

„Ofensiva împotrivaPotrivit tradiției, reluarea activității politice britanice după vacanta de vară este marcată de lucrările Conferinței anuale a sindicatelor, care anul acesta se va desfășura intre 1 și 5 septembrie la Blackpool. Ceea ce de data a- ceasta nu a mai corespuns tradiției este faptul că. vacanta de vară a fost extrem de scurtă — doar 24 de zile, fată de aproximativ două luni cit era de obicei. Aceasta s-a datorat în bună măsură prelungirii pină la 7 august a lucrărilor parlamentului, ca urmare a preocupărilor guvernului de a vedea adoptate o serie de proiecte de lege decurgind din politica enunțată după alegerile din toamna trecută. Dar. mai mult deeit aceasta, ceea ce a determinat „ratarea vacantei politice" — cum s-a exprimat ziarul ..Daily Mail" — au fost problemele e- conomice care confruntă în prezent tara. Tocmai acestea l-au făcut pe primul ministru Harold Wilson să-și întrerupă concediul si să revină în capitală pentru a lansa prin radio si televiziune un apel poporului. în vederea sprijinirii politicii an- tiinflationiste si măsurilor de redresare economică.Totodată. In întreaga tară a început distribuirea, in mod gratuit. către populație, a unei broșuri care explică măsurile guvernului de combatere a Inflației și de redresare a economiei. Ini

țiativa face parte din- tr-o campanie vizînd obținerea sprijinului în favoarea acestor măsuri, campanie pentru care sînt prevăzute fonduri de peste 2 milioane lire. Broșura este intitulată „O 
POLITICA ÎN VE
DEREA SUPRAVIE
ȚUIRII" și a fost e- ditată in peste 21 milioane exemplare. în cuvintul introductiv al primului ministru Harold Wilson se subliniază că „inflația trebuie stăvilită înainte ca ea să ne distrugă".Acuitatea cu care se pun aceste probleme economice explică și atitudinea partidelor politice de opoziție — conservator si liberal — care s-au raliat la soluțiile preconizate de guvern în aceste probleme — fapt rar întâlnit în perioada postbelică a vieții politice britanice. Astfel, chiar a doua zl după apelul primului ministru. posturile de radio si televiziune au transmis poziția a- doptată de partidul conservator. In frunte cu președintele partidului. Margaret Thatcher. „în ceea ce ne privește, noi ne vom aduce contribuția la măsurile pe care le considerăm a fi în interesul poporului" — a declarat purtătorul de cuvînt al conservatorilor. „Partidul liberal. ca și cel conservator, a hotărît să sprijine propunerile guvernului in direcția ofensivei împotriva inflației" — a scris după aceea ziarul „Financial Times".Acum este așteptată reacția conferinței

anuale a sindicatelor. Convocată într-un moment cînd, după aprecierea secretarului general al Congresului sindicatelor. Len Murray, „Marea Britanic trece prin cea mai gravă criză de la război", această conferință. consacrată principalelor aspecte ale politicii britanice, va pune accentul pe măsurile întreprinse de guveriPin vederea stăvilirii inflației, creșterii preturilor și șomajului — ca probleme care preocupă în cel mai înalt grad pe membrii sindicatelor și. în genere, masele largi. . Potrivit pronosticurilor presei, majoritatea celor peste o mie de delegați, reprezentind mai mult de 10 milioane membri, vor da girul lor măsurilor prevăzute de Cartea albă „Ofensiva împotriva inflației" elaborată de guvern.Concomitent se are In vedere și o intensificare a acțiunilor de politică externă, pornindu-se de la considerentul că redresarea economică este strîns legată de extinderea relațiilor economice ale Angliei cu alte state, așezarea lor pe baze mai trainice. care să le asigure stabilitate și durabilitate. In acest context, se manifestă în cercurile conducătoare britanice un interes crescînd pentru lărgirea legăturilor e- conomice cu țările socialiste. cu statele in • curs de dezvoltare din diferite zone geografice.
N. PLOPEANU

HANOI 29 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc, vineri, ceremonia Inaugurării solemne a mausoleului președintelui Ho Și Min, construit In Istorica piață Ba Dinh, unde, cu treizeci de ani în urmă, eminentul conducător al națiunii vietnameze a citit declarația de independentă a Republicii Democrate Vietnam.Au luat parte Ton Duc Thang, președintele R. D. Vietnam, Nguyen Luong Bang, vicepreședinte al R.D.V., Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., Fam Van Dong, primul ministru al R.D.V., alti conducători de partid și de stat, reprezentanți ai diverselor partide politice și ai organizațiilor de masă, delegația constructorilor mausoleului, reprezentanți al populației capitalei. A fost prezentă, de asemenea, delegația Vietnamului de sud.Cuvintul inaugural a fost rostit da

Truong Chinh, care a relevat semnificația construirii mausoleului și profundele sentimente de recunoștință ale poporului vietnamez fată de președintele Ho Șl Min.Luind în continuare cuvintul. La Duan a evocat viata de revoluționar a președintelui Ho Șl Min și imensele servicii pe care acesta le-a adus națiunii vietnameze, meritele sale de militant eminent al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitatea sa. In care s-au îmbinat armonios patriotismul șl internaționalismul.A rostit, de asemenea, o cuvintare Mihail Solomentev, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R., conducătorul delegației de partid și guvernamentale sovietice, care va participa la festivitățile consacrate celei de-a 30-a aniversări a R. D. Vietnam.La mausoleul lui Ho Șl Min au fost depuse coroane de flori.
ORIENTUL APROPIAT
© Negocierila în vederea realizării unui nou acord interimar 

între Egipt și israel se află în faza finalăTEL AVIV. — Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, a terminat, vineri, o rundă maraton de nouă ore de convorbiri cu oficialitățile israe- liene. consacrate realizării unui nou acord interimar de dezangajare militară a forțelor militare în regiunea Sinai. Henry Kissinger a examinat împreună cu premierul Yitz'hak Rabin și cu ceilalți negociatori israe- lieni ultimele poziții și propuneri a- vansate de partea egipteană la proiectul de acord, detaliile tehnice, modalitățile de aplicare a acestora și alte aspecte care decurg din realizarea noului pas în direcția normalizării situației din Orientul Apropiat.Negocierile în vederea realizării unui nou acord interimar Intre Egipt si Israel sint în faza lor finală și vor fi probabil încheiate săptămîna viitoare — a declarat secretarul de stat american, vineri, la încheierea convorbirilor cu partea israeliană.La rîndul său, vicepremierul și ministrul israelian al afacerilor externe. Yigal Allon, a declarat presei : „Consider că am ajuns în stadiul final al negocierilor . Au rămas încă unele puncte care necesită clarificări, dar care nu vor impieta asupra finalizării activității noastre".Simbătă dimineața, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A. este așteptat la Alexandria pentru noi convorbiri cu președintele Anwar El-Sadat. căruia îi va înmîna răspunsul părții israeliene.

CAIRO. — „Un progres încurajator a fost realizat in mod efectiv, iar distanța dintre punctele de vedere ale Egiptului și Israelului a fost redusă considerabil" — a declarat presei purtătorul de cuvînt al președintelui Egiptului, Anwar El-Sadat, refe- rindu-se la convorbirile care au loc în prezent In vederea încheierii unui nou acord interimar de dezangajare a forțelor militare ale celor două părți în Sinai. Purtătorul de cuvînt a adăugat că „unele probleme au rămas in suspensie și că ultima fază a negocierilor este importantă". In adoptarea răspunsului său, Egiptul va lua în considerare contribuția acordului interimar la cauza arabă șl la instaurarea unei păci juste In Orientul Apropiat — a spus, de asemenea, purtătorul de cuvînt al președintelui Anwar El-Sadat.BEIRUT. — Președintele Libanului, Suleiman Frangieh, a primit mesaje din partea președinților egiptean, Anwar El Sadat, și sirian, Hafez El-Assad, privind evoluția situației din Orientul Apropiat și perspectivele unui acord de dezangajare în zonă. Documentele au fost remise de emisarii speciali ai celor doi președinți, Ashraf Marawane, pentru Egipt, și Adib Daoudy, pentru Siria, în cursul primirii lor succesive ds către șeful statului libanez.

de presă transmit:
alarmă In legătură cu situația economică in care se află Italia. El a relevat că „problemele sînt grave, iar criza profundă", mai ales în serviciile publice. Criza economică, a a- rătat Giovanni Leone, este agravată de reducerea investițiilor, o parte a oamenilor de afaceri fiind tot mai mult tentati să-și plaseze capitalul în străinătate.

Expoziția ndtandă agri- 
C01.ă, la care Part'ciPă numeroase firme din 17 țări, inclusiv din. România. s-a deschis, vineri, la Budapesta. Sînt prezentate realizările obținute de cooperativele agricole de producție și gospodăriile agricole de stat din R.P. Ungară, precum și mașini agricole.

VARȘOVIA. — Ministerul 
Culturii și Artei al R. P. Po
lone a organizat la Muzeul 
de etnografie din Varșovia, 
care găzduiește expoziția „Co
mori ale artei populare româ
nești", o seară culturală. In ca
drul acestei manifestări a fost 
prezentat un program de filme 
românești de scurt metraj, con
sacrate turismului și folclorului. 
De asemenea, actori de frunte ai 
scenei varșoviene au prezentat 
un recital din lirica românească. 
Au participat reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice polo
neze, ziariști, un numeros public. 
A fost prezent ambasadorul 
României la Varșovia, Aurel 
Duca.

HAVANA. — La Santa Clara 
a fost deschisă expoziția foto- 
documentară „Imagini din viața 
culturală și artistică a României 
socialiste". Atașatul cultural al 
Ambasadei României la Havana 
și Arnaldo Hernandez, membru 
al Comitetului provincial de 
partid Las Villas, au subliniat, 
in alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, succesele obținute de po
porul român in anii construcției 
socialiste.

Ministrul nipon d co
matului internațional și d 
industriei, Toshio Komoto, a declarat că guvernul japonez va revizui, în curînd, prognoza oficială privind dezvoltarea economiei în anul financiar 1975—1976. El a arătat că va fi imposibilă realizarea obiectivului inițial — un ritm de 4,3 la sută.
Lovitură de stat in Peru

Primul ministru 
Francisco Morales Bermudez 

țl-a asumat funcția de președinte 
al țăriiLIMA 29 (Agerpres). — Agențiile Internationale de presă au transmis că in Peru s-a produs o lovitură de stat. Postul de radio național și televiziunea din Lima au anunțat vineri asumarea funcției supreme în stat de către primul ministru, și ministru al apărării, generalul de divizie Francisco Morales Bermudez, care îl înlocuiește în acest post pe generalul de divizie Juan Velasco Alvarado.într-un mesaj adresat națiunii, comandanții celor cinci regiuni militare ale tării, afirmîndu-și, alături de alte instituții militare, sprijinul față de noul șef al statului, își manifestă „încrederea în generalul de divizie Francisco Morales Bermudez și în capacitatea sa de a conduce tara și de a imprima activității guvernului un caracter concret în traducerea în viață a aspirațiilor juste ale poporului, ale forțelor armate și forțelor de ordine din Peru" — relatează agenția Inter Press Service.

Dezbaterile cabinetului 
VeSt-germaSl, consacrate examinării căilor de reducere a deficitului bugetului federal, s-au încheiat vineri. Ministrul de finanțe, Hans Apel, a anuntat că guvernul a a- doptat hotărîrea de a limita la 168,1 miliarde de mărci bugetul federal pentru anul viitor, el fiind cu numai 4,1 la sută mai mare decit bugetul pe 1975. •*

Legea privind naționali
zarea industriei petroliere a Venezuelei, care pune capăt controlului exercitat în acest sector de pește 60 de ani de către o serie de companii străine, a fost semnată de președintele țării Carlos Andres Perez. Toate partidele politice din Venezuela au declarat că sprijină măsura de naționalizare a industriei petroliere — cel mai important sector al economiei naționale, care asigură 97,3 la sută din intrările de devize ale tării.

Președintele S.U.ă., Ge- rald Ford, s-a întilnit cu guvernatorii mai multor state americane pentru a adopta un program de acțiuni menite să facă fată penuriei de gaze naturale ce va fi resimțită iarna viitoare intr-o serie de zone ale tării.
Conferința miniștrilor 

pentru problemele indus
triale din țările arabe E*a încheiat la Cairo. Au fost adoptate un număr de recomandări privind intensificarea cooperării industriale a statelor reprezentate la conferință. S-a hotărit. totodată, crearea u- nui fond special pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare industrială.

Greva minerilor ameri
cani. AProximatlv O treime din cei 125 000 de membri ai Sindicatului unit al minerilor din S.U.A. au intrat în grevă, organizînd pichete la numeroase exploatări din sudul și vestul mijlociu al tării. Revendicările greviștilor vizează ameliorarea condițiilor lor de viată.

Liderul tarco-cipriot,Denktaș, care a sosit la Amman într-o vizită oficială, în cadrul unul turneu prin mai multe țări islamice, a fost primit vineri de prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, Hassan Ibn Talal.
Noul guvern dsn Ban

gladesh a hotărît să anuleze ordinul vechii administrații de a împărți teritoriul tării în 61 de districte. hotărînd să mențină doar 19 unităti regionale. Prin aceeași ho- tărîre au fost desființate funcțiile de guvernator ala celorlalte districte.

• CONFERINȚA 
MONDIALĂ A ABORI
GENILOR. La propunerea locuitorilor de origine indiană din Canada, în această țară urmează să aibă loc, Ia sfîrșitul lunii septembrie, în localitatea Port Alberni (provincia Columbia Britanică), o inedită manifestare : prima reuniune internațională a populațiilor aborigene din diverse părți ale lumii. Participanți din 18 țări — printre care maori din Noua Ze- elandă, eschimoși din Groenlanda, laponi din Norvegia, indieni din America Latină — vor dezbate problema creării unei Organizații internaționale a populațiilor aborigene, cu statut neguvernamental, care să funcționeze pe lingă O.N.U., in ideea de a atrage atenția opiniei publice asupra condițiilor de viată necorespunzătoare ale unor asemenea grupuri și de a îndemna la acțiuni menite să înlăture discriminările șl injustițiile actuale.

• „OPERAȚIUNEA 
FURNICA". In pădurile zonei Ternopolie, din Ucraina,fost încheiată „operațiunea fur- . nica", constînd din popularea pădurii cu furnici. Au fost aduse în această zonă 3 000 de mușuroaie. Metoda luptei biologice împotriva dăunătorilor silvici, începută cu zece ani In urmă, s-a dovedit foarte eficientă. Harnicile insecte distrug dăunătorii care în trecut făceau ravagii In masivele păduroase.

• ATOMOTERAPIE. c«- cetările efectuate de Academia de științe a R.D. Germane fac posibilă aplicarea, Intr-o măsură tot mai mare, a izotopilor radioactivi în diagnosticare și terapie. De pildă, în domeniul folosirii surselor radioactive și farmacopeei nucleare au fost elaborate metode de aplicare a surselor radioactive în tratarea tumorilor oftalmologice și ale laringelui, precum și aplicarea așa-numitelor „truse de testare", care au devenit de nelipsit In diagnosticarea afecțiunilor glandei tiroide. Aceste metode se a- plică cu succes de mai mulți ani in clinica de oftalmologie „Charite" din Berlin și în alta clinici din R.D.G.
• PLANUL’ ;,COME- 

DOR". Autoritățile algeriene au elaborat un plan de descongestionare a capitalei țării — plan cunoscut sub denumirea da „Comedor". întocmit cu concursul cunoscutului arhitect brazilian Oscar Niemeyer, planul prevede transferarea, la circa 20 km est de Alger, a principalelor instituții guvernamentale și centrale, precum și a reședințelor diplomatice. Pe baza proiectului urmează să fie construite in total circa 26 da blocuri-turn, precum și alte clădiri de mare valoare arhitectonică, între care și sediul unei Adunări populare naționale. Pentru executarea construcțiilor, autoritățile algeriene au hotărit organizarea unor concursuri internaționale.
• CAMPANIE ÎMPO

TRIVA MENINGITEI. Pe«- te 71 000 000 brazilieni au fost vaccinați în acest an împotriva meningitei, în cadrul „Celei mai mari campanii de acest gen din lume", după cum a declarat ministrul sănătății din Brazilia. Pînă la șfîr- șitul anului în curs, alte 15 000 000 de persoane urmează să fie vaccinate împotriva acestui virus, compietîndu-se astfel programul guvernamental privind vaccinarea a peste 80 ( la sută din populația țării. A(nul trecut, cînd cea mai grav„ -e.'T- / demie de meningită din ultipnu. I deceniu a afectat continentul, peste 2 800 brazilieni și-au pierdut viața și cel puțin 24 000 au lost spitalizați.
® CLANDESTINUL DIN 

BALON. Ambiția americanului Robert Sparks de a traversa Atlanticul singur în nacela unui balon s-a dovedit a fi zadarnică. Cînd balonul a început să se înalțe, mulțimea de spectatori a observat că de funia nacelei atîrna un’ om care apoi s-a ridicat pînă în nacelă. Era Hadden Wood, șeful echipei terestre care a pregătit balonul pentru zbor. în cele din urmă, între cei doi a intervenit înțelegerea ca, îndată ce vor ajunge pe continentul european, Wood să sară cu parașuta, spre a nu întuneca gloria inițiatorului acestui zbor temerar. Dar, o spărtură In balon i-a împăcat — ambii fiind siliți să amerizeze In apele Atlanticului.
• MUZEUL MĂȘTILOR 

Șl CARNAVALURILOR, în localitatea' belgiană Binche — despre care se spune că ar fi „capitala mondială a carnavalului", datorită impresionantelor serbări populare ce se organizează aici anual încă de prin secolul al XV-lea — și-a deschis zilele acestea porțile Muzeul international al măștilor Și carnavalurilor. Adăpostind circa 2 000 de măști și 250 de manechine în mărime naturală, îmbrăcate în costume rituale sau de carnaval, acest inedit lăcaș cultural mai cuprinde și o bogată colecție de picturi, afișe, fotografii, tipărituri referitoare la obiceiurile diverselor popoare. Limitîndu-se deocamdată la aria continentului european, autoritățile muzeului plănuiesc extinderea sa, prin achiziționarea în viitor de exponate de același gen și de pe celelalte continente.
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