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(organizarea muncii) 
PE ECHIPE 

întărește spiritul de ordine, disciplină și 
răspundere colectivă m producția agricola 

în cadrul fermelor și brigăzilor de producție, formația de bază 
o va constitui echipa mixtă de mecanizatori și cooperatori sau numai 
de cooperatori. Această formă de organizare a muncii are drept 
scop întărirea spiritului de echipă și a disciplinei, creșterea răs
punderii întregii echipe, cît și a fiecărui membru al acesteia.

Din comunicatul ședinței COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL

La întreprinderea 
de mașini grele 

din București a intrat 
în iuncjsune 

0 capacitate 

de 10 000 tone 

piese forjate pe an
Ieri, 4 septembrie, la între

prinderea de mașini grele din 
București a intrat in funcțiune 
o capacitate de producție de 
10 000 tone piese forjate pe an. 
Realizată în spațiile existente 
in cadrul secției forjă, noua ca
pacitate productivă este desti
nată. in principal, forjării pră
jinilor grele de foraj, precum 
și a altor piese de lungimi mari. 
De subliniat că, în urma unei 
conlucrări strînse intre construc
tor și beneficiar, noua investiție 
a fost finalizată cu aproape trei 
luni mai devreme. (D. Tîrcob).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe consilierul politic al președintelui

Comitetului Executiv al O.E.P.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe Hani 
Hassan, consilier politic al președin
telui Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, care a făcut o vizită

în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în care au fost abordate pro

bleme de Interes comun privind dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. șî 
O.E.P., precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale șl în
deosebi cu privire la instaurarea 
unei păci drepte și trainice în 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat Intr-S 
atmosferă cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 

pe rectorul IJniversifâjii din Yucatan (Mexic)
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi dimineața, 
pe prof. dr. Alberto Rosada Canton, 
rectorul Universității din Yucatan 
(Mexic), și pe soția sa, Elisi Noemi 
Caseres de Rosada, care fac o vizită 
în țara noastră, la invitația Univer
sității din București.

La întrevedere au participat tovară
șii Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
și George Ciucu, rectorul Universi
tății din București.

Rectorul Universității din Yucatan 
— prestigioasă instituție de învăță- 
mint superior,- care a conferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, în timpul 
vizitei în Mexic, titlul de Doctor

honoris causa — a exprimat deosebita 
bucurie de a se reîntîlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu și cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, de a le transmite 
un salut cordial din partea senatului 
universitar, a cadrelor didactice și 
studenților universității. Oaspeții au 
exprimat, totodată, gratitudinea pen
tru invitația de a vizita România, de 
a cunoaște realizările sale în diferite 
domenii de activitate și. îndeosebi, pe 
tărimul învățămîntului, științei și 
culturii.

Salutîndu-1 pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu multă 
plăcere vizita făcută recent în Mexic, 
întîlnirile și convorbirile cu persona
lități politice, cu reprezentanți ai vie
ții economice, științifice și culturale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe rectorul Universității din Yucatan 
să transmită, din partea sa. a to

varășei Elena Ceaușescu, un salut 
prietenesc cadrelor didactice și stu
denților acestei universități, împreu
nă cu urări de succes în activitatea 
lor consacrată înfloririi științei șl 
culturii, dezvoltării economice și so
ciale a Mexicului.

în timpul întrevederii a fost ma
nifestată dorința de a lărgi relațiile 
româno-mexicane în domeniul Învă
țămîntului, științei și culturii, de a 
intensifica schimbul de delegații între 
universitățile din București și Yuca
tan, apreciindu-se că aceasta contri
buie la întărirea și dezvoltarea le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Mexic, la cauza 
păcii, progresului și înțelegerii între 
națiuni.

întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă de caldă prietenie.

întinderi fertile de pămînt cu 
parcele alăturate — una cu plan
te de porumb viguroase, frumos 
prășite, cealaltă împestrițată de 
buruieni și plante îngălbenite. 
Chiar de pe tăblițele aflate la ca
pătul parcelelor se poate afla că 
prima a fost lucrată de o echipă 
mixtă de mecanizatori și coopera
tori, iar cealaltă — de o familie 
de cooperatori. Desigur. discre
panța e evidentă. Dar faptul ră- 
mine fapt : acolo unde nu s-a 
prășit la timp, producția de po
rumb este acum slabă, iar colec
tivitatea are de pierdut. Firește, 
un asemenea mod de a munci, 
fără a se respecta regulile agro
tehnice și perioadele de executare 
a lucrărilor, duce la situația în 
care o parte a pămîntului să nu 
producă pe măsura potențialului 
său, iar societatea să nu poată 
beneficia de întreaga rodnicie a 
acestei avuții naționale.

Precizarea din comunicatul Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind ședința din 28 
august 1975 — potrivit căreia for
ma de bază a organizării muncii 
In cooperativele agricole o consti
tuie echipa mixtă de mecanizatori 
și cooperatori sau numai de coo
peratori, oare lucrează și sînt re
tribuit! în acord global pe întreaga 
echipă — este de natură să ducă 
Ia întărirea spiritului de echipă și 
a disciplinei, la creșterea răspun
derii tuturor membrilor echipei și 
a fiecăruia In parte pentru execu
tarea la timp și de calitate a lu
crărilor agricole, pe întreaga su
prafață repartizată, pentru obține
rea recoltelor sporite prevăzute.

Activitatea oamenilor muncii din 
agricultura noastră socialistă este 
prin excelentă colectivă si ea im
pune un sistem de organizare ba
zat pe munca în comun și răspun
derea comună pentru rezultatele 
In producție. Un sistem de parti
cipare la muncă clădit pe spirit 
de echipă, izvorît din interesul co
lectiv ca pămintul să fie bine lu- 

( '■'r-'at, ca recolta prevăzută fiecărei 
' .formațiuni să se realizeze în între-

C C. AL P. C. R. din 26
gime. S-a demonstrat, cu fapte și 
date comparative, că organizarea 
muncii pe echipe — căreia i se 
delimitează strict o anumită su
prafață și structură a culturilor, 
baza tehnică necesară — duce la 
o mai bună folosire a tractoarelor 
și mașinilor agricole, la aplicarea 
corectă și la timp a tehnologiilor 
moderne de producție si, pe aceas
tă cale, la obținerea unor recolte 
bogate, la sporirea veniturilor 
cooperativei și. implicit, ale mem
brilor cooperatori.

în această ordine de idei, cu 
atît mai ferm trebuie combătute 
acele denaturări in aplicarea acor
dului global in unele cooperative 
agricole, unde se exagerează sis
temul așa-zisei munci familiale sau 
individuale, neglijindu-se organi
zarea muncii in echipe și brigăzi. 
La Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din agricultură, 
din luna februarie a.c., s-a atras 
foarte serios atenția asupra nece
sității unor măsuri hotărîte pentru 
îmbunătățirea organizării muncii 
în cooperativele agricole. „Cred că 
s-a denaturat puțin acordul global.
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la această consfătuire
— făcîndu-se exces de sistemul 
așa-zis familial, uitîndu-se că tre
buie aplicate în mod uniform re
gulile agricole pe întreaga supra
față. Nu ne bucură o recoltă bună 
pe 10 hectare, dacă media pe coo
perativă este doar de 1 500".

Natura procesului de producție 
din agricultură exclude orice formă 
a individualismului care generează 
lipsă de răspundere și indisciplină, 
implică o participare egală și res
ponsabilă a tuturor și a fiecăruia la 
realizarea producției. Faptul că in 
unele cooperative agricole, cum ar fi 
cele din Beica de Jos-Mureș, Mito- 
cu Dragomirnei-Suceava, Vilsă- 
nești-Argeș ș.a., există suprafețe 
lucrate necorespunzător — și acest 
lucru apare pregnant în evidență 
acum toamna cînd se vede „pe viu" 
care e nivelul recoltei — se dato
rează, în principal, reținerilor ne
justificate ale conducerilor acestor

august 1975.
unități față de introducerea și apli
carea formelor de organizare pe 
echipe. Argumentul invocat aici, 
potrivit căruia „dacă n-o să lucre
ze, n-o să cîștige", este fals și tre
buie combătut cu toată fermitatea. 
Nu e vorba că nu cîștigă numai cel 
care nu lucrează cit trebuie și a- 
tunci cind trebuie. Mai presus de 
orice interesează ca toate supra
fețele să fie bine lucrate, pentru ca 
fiecare bucățică de pămînt să fie 
valorificată la întregul potențial. 
Sporirea producției agricole și, în 
strînsă legătură cu aceasta, ridica
rea bunăstării țărănimii se reali
zează prin efortul general, prin 
participarea Ia muncă a tuturor 
mecanizatorilor și cooperatorilor.

Iată de ce acum, cînd în agricul
tură este de executat cel mai mare 
volum de lucrări, cind interesele 
economiei naționale, ale întregii 
societăți impun mobilizarea la 
muncă a tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, a tuturor locuitorilor sate
lor — pentru ca recolta de toamnă 
să fie strînsă, transportată și de
pozitată la timp și fără pierderi — 
conducerile cooperativelor agrico
le, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, trebuie să acționeze mai 
ferm pentru aplicarea corectă a 
formei de organizare a muncii pe 
echipe. Este, totodată, prilejul cel 
mai nimerit pe Care organizațiile 
de partid trebuie să-I folosească 
din plin — desfășurînd o intensă 
muncă politică, prin forme inven
tive, convingătoare, cu calcule și 
comparații în ce privește recolta 
obținută — pentru ca toți coopera
torii, fără excepție, să înțeleagă că 
echipa organizată în acord repre
zintă acel nucleu de muncă ce co
respunde cel mai bine condițiilor 
agriculturii noastre socialiste : a- 
ceastă formă de organizare întă
rește spiritul colectiv în muncă, 
răspunderea, solidaritatea și exi
gența în muncă a membrilor săi, 
pe parcursul întregului proces 
de producție — de la însă- 
mînțarea și întreținerea culturilor, 
pînă la strîngerea și depozitarea 
recoltei.

Oameni ie aur
m „cetatea de alumina"

La sfirșitul verii, într-o 
lumină de-un auriu stins 
ca mierea de floare de sal- 
cim, la poarta de vest a 
patriei, platforma indus
trială din Oradea Mare își 
înșiruia perlele întreprin
derilor pe cițiva kilometri 
de-a lungul benzii elegante 
a șoselei internaționale. 
Lemnul înnobilat la Fa
brica de mobilă Alfa, ci
mentul geometrizat la Pre
fabricate. energia înflorită 
la Centrala electrică de 
termoficare, sucul din sfe
clă cristalizat Ia Fabrica 
de zahăr, palatele de sticlă 
ale Serelor, noianul de o- 
rătănii de la Avicola își 
completează caleidoscopul 
atit de diversificat cu lu
mea proceselor chimice de 
la fabricile de Pigmenți și 
Alumină. Toate aceste bas
timente economice sînt cti
torii ale socialismului din 
acest deceniu de mare a- 
vînt și prosperitate.

Mai înainte, prin 1962, 
cînd a început construcția 
halelor de la ‘„Alumina", 
aici nu era nimic. Doar sche
lele viitoarei Centrale e- 
lectrice. Atunci, inginerul 
bihorean Gheorghe Gligor, 
directorul șantierului din 
Oradea al Trustului de 
construcții Industriale Cluj,

punea temelie la ceea 
ce urma să se cheme, cu 
legitimă mindrie, Cetatea 
aluminei, aici, în fosta îm
părăție a pirului și a papu
rii, printre bălți peste 
care foiau țînțarii. Urma să 
ia ființă la demarginea o- 
rașului o industrie cu to
tul nouă, punctul de ple-

Reportaj de
Al. ANDRiȚOlU

care al aluminiului româ
nesc : ALRO. Și cum nu 
aveam oameni pricepuți în 
această meserie, încă din 
1961, deci cu un an înain
tea deschiderii șantierului, 
o seamă de tineri munci
tori au plecat la școlari
zare în întreprinderile chi
mice din Tîrnăveni, Ocna 
Mureș, Copșa Mică și Ti
mișoara, ucenicind acolo 
trei ani de zile și întoreîn- 
du-se apoi la vetrele lor 
natale ca să înceapă desti
nul pasionant de nou al a- 
luminei. Azi maiștri și șefi 
de echipă, aceștia au fost 
Dumitru Sirbu din Alpa- 
rea, Dumitru Mihale din 
Bucium, Teodor Lazăr și

Gh. Lazăr tot din sate bi- 
horene. Ceea ce-i frumos 
și cu totul demn de subli
niat este faptul că dintre 
muncitorii cu care a in- 
ceput prima șarjă de alu
mină a întreprinderii, 
peste 300 au rămas aici 
credincioși meleagurilor 
lor, „Alumina" fiind una 
dintre fabricile cu o mare 
stabilitate a cadrelor.

Oamenii de la „Alumina" 
su crescut odată cu fabri
ca lor. Inclusiv directorul, 
inginerul Constantin Ște- 
fănoiu, primul salariat al 
întreprinderii, pe atunci cu 
funcția de inginer-șef, cînd 
sediul întreprinderii se a- 
fla la București. îl cunosc 
— mi-a fost coleg de liceu 
la Beiuș. în anii războiu
lui și-n primii ani de după 
Eliberare. învățătorul Ște- 
fănoiu. dintr-un sat de pe 
valea Crișului Negru, venea 
cu bruma de merinde pen
tru cei trei copii ai săi 
trimiși să-nvețe carte în 
condiții anevoioase. Cine 
s-ar fi gîndit atunci, cînd 
viitorul nu se sublinia cert 
în fața ochilor, că elevul 
Ștefănoiu Constantin va 
deveni un inventator repu
tat obținînd, la Bruxelles,
(Continuare în pag. a IV-a)

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
in România a președintelui Guvernului 
R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal 
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telor oficiale româno-cehoslovace © Plecarea 
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Recoltarea florii-soarelul cu ajutorul combinelor la I.A.S. Ograda, județul Ialomița — o imagine des întîlnitâ în 
aceste zile in cîmpia din sudul țârii
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Suplimentar, 
cantități importante 

de cărbune
Minerii Văii Jiului au în

cheiat bilanțul întrecerii socia
liste pe opt luni cu un succes 
de prestigiu. Ei au realizat și 
livrat unităților beneficiare din 
țară, peste prevederile de plan, 
83 000 tone de cărbune energetic 
și cocsificabil. Sporul producției 
s-a obținut îndeosebi pe seama 
organizării superioare a activi
tății productive în abataje și a 
îmbunătățirii coeficientului de 
utilizare a mașinilor și instala
țiilor miniere de extracție șl 
transport. Realizînd cel mai 
mare randament pe post, colec
tivele exploatărilor miniere 
Vulcan și Petrila au extras in 
ultima lună, în medie zilnic, 
mai mult de 500 tone cărbune 
peste sarcinile stabilite.

(Agerpres)

Turistul și răspunderea civică

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : Faptul 
divers, Sport, Din țările so
cialiste, De la corespon

denții noștri.

Mărturisesc că, a- 
cum, după ce am stră
bătut încă o dată 
Transfăgărășeanul, la 
un an de la inaugu
rarea lui, în inima 
mea se dă o luptă. O 
luptă grea între două 
sentimente : îneîntarea 
și indignarea. Mărtu
risesc că, înainte de a 
așterne aceste cuvinte 
pe hîrtie, am încercat 
să atenuez intensitatea 
celui de-al doilea sen
timent și să las loc cît 
mai mult primului. 
Simțeam că nu voi pu
tea face destăinuiri 
complete decît dacă 
voi permite mai întîi 
bucuriei să se expri
me, bucuriei și recu
noștinței, nevoii de a 
spune cît tie înălțător 
este sentimentul de 
dragoste față de cei ce 
ne-au creat cu sudoa
rea frunților și cu în
cleștarea palmelor lor 
această splendoare a 
noii geografii a pa- 

k

triei noastre socialis
te : Transfăgărășeanul.

Au fost aici, pînă în 
septembrie anul tre
cut. cînd întreaga țară 
a asistat cu emoție la 
inaugurarea acestei cu-

reuși și rezistența ro
cii și semeția de ne
îngenuncheat a ver- 
sanților, între spirit 
și materie. Ceva ce nu 
mai poate fi evocat 
doar în cuvinte, și nu-

ocazii de a fi turnat, 
aici și atunci, un film 
în stare să ne înfățișe
ze peste timp această 
splendidă generație de 
constructori în acțiune 
ca într-o oglindă

stîrnit indignarea în 
timpul reflexiilor pe 
marele drum, pus să 
încalece cei mai se
meți munți ai patriei 
noastre, este o reali
tate care implică mai

/ÎTO "" S 3 B "X n »

nenexii aespre conuamnamsa nepăsare a unor urumeți
pe două picioare sau pe patru roți față de patrimoniul natural 

și rutier al munților noștri

tezătoare construcții 
rutiere românești, a- 
proape 2 000 de zile și 
nopți teribile, o luptă 
pe viață și pe moarte 
între constructori și 
forțele primogene ale 
naturii. între unealtă 
și piatră, între cute
zanță și asprimea ano
timpurilor, între per
severența omului și 
încăpăținarea munte
lui, intre nestrămutata 
ambiție a omului de a

mai cea de-a șaptea 
artă, cu extraordinara 
ei capacitate de a reda 
viața în imagini și 
mișcare, ar fi fost ca
pabilă să ne restituie 
nouă înșine și poste
rității fragmente din 
extraordinara epopee 
a Transfăgărășeanului. 
Dar noi, cineaștii, am 
„întîrziat" și de data 
aceasta, am „scăpat" 
momentul, am „ratat" 
încă una din marile

dreaptă și neminci- 
noasă care, vai, nu 
mai poate fi niciodată 
reconstituită. Este a- 
ceasta o sinceră și a- 
dinc simțită părere de 
rău exprimată în nu
mele breslei cineaști
lor... și, rostită astfel, 
aici, ea are și carac
terul unei meditații la 
o mai mare operativi
tate, din partea noas
tră. în viitor...

Dar, ceea ce mi-a

mult decît un grup sau 
altul de oameni. Este 
vorba de comporta
mentul multora dintre 
beneficiarii acestei ne
asemuite opere rutie
re. Homo turisticus. 
Cvadriroletul. Primul 
căruia i s-a servit pe 
tavă, spre a profita de 
el, acest drum printre 
splendori, și care 
„profită" cum poate și 
cum îl taie capul, con- 
siderînd, probabil, că

sudoarea și chinul, în- 
crîncenarea și neisto- 
vul celor ce i-au ne
tezit înaintarea spre 
sipetul cu comori de 
frumusețe al munților, 
ar trebui să-i vină pe 
urme cu mătura și să-i 
curețe fărădelegile. 
Unde-i mai frumos, a- 
colo și dira de gunoaie 
mai virtoasă. Unde-i 
loc mai de popas pen
tru admirat mirificul 
spectacol al naturii — 
acolo și resțurile re- 
confortării stomacuri
lor de la volan și de 
pe pernele mașinilor, 
mai copioase. în apa 
cristalină din lacul Bî- 
lea „strălucesc" cutii
le de conserve, iarba 
caprelor unduie prin
tre resturile de mîn- 
care mîngîind hîrtia 
grasă în care s-au în-

Ioan 
GRIGORESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Una dintre proble
mele majore ale acti
vității editoriale este 
aceea a debuturilor. E 
un fapt cunoscut că 
toate editurile din 
țară sînt asaltate de
un mare număr de
manuscrise ale debu- 
tanților, in special în 
sfera poeziei. Această 
realitate se explică, 
între altele, prin fap
tul că politica cultu
rală a partidului nos
tru a realizat un o- 
biectiv suprem : arte
le. literatura, cultura 
în general au devenit 
efectiv un bun al în
tregului nostru popor. 
Datorită ridicării ni
velului de pregătire 
culturală a maselor, 
accesul acestora la ac
tul de creație cultă a 
devenit foarte larg — 
producindu-se o ade
vărată „explozie" de 
afirmare a talentelor 
în cele mai variate do
menii ale universului 
spiritual. Cu atît mai 
mult însă, această 
realitate — de impor
tantă deosebită pen
tru formarea omului 
nou, constructor al 
societății socialiste 
multilateral dezvolta
te — trebuie să ne 
ducă la aprecierea lu
cidă și exigentă a mo
dului în care se apli
că, in spirit de înal
tă răspundere, crite
riul de selecție în rîn- 
dul acelor valori cul
turale și literare ce 
aspiră la larga au
dientă publică.

înainte de toate in
să se cere clarificat 
fără rezerve un ade
văr care, adesea, nu 
este înțeles în limitele 
lui exacte sau scapă 
din atenția tinerilor 
ori mai vîrstnicilor 
aspiranți la afirmarea 
In cîmpul literaturii. 
Nu puțini dintre a-

ceștia consideră că, 
prin simpla însușire 
și asimilare a unor 
valori de cultură și 
literatură, au ajuns 
ei înșiși să devină 
producători de valori 
literare reale, cu drep
tul la o largă difuzare 
publică prin interme
diul tiparului. Cei in 
cauză nu au în vede
re faptul că marele 
efort — încununat de 
succes — al politicii 
culturale dusă de par
tidul nostru este de 
a ridica masele la o

însemnări de
Al. CĂPRARIU

cit mai complexă și 
completă înțelegere a 
valorilor culturii și li
teraturii, a le trans
forma pe acestea în 
bunuri ale marelui pu
blic, a-1 face pe citi
tor un consumator a- 
vizat al artelor și lite
raturii, Dar, ca și în 
oricare domeniu de 
activitate umană, între 
ipostaza de consuma
tor al valorilor litera
re și cel de producă
tor intervin o serie de 
elemente calitative de
cisive. hotărîtoare — 
singurele capabile să 
transforme aspirația 
incidentală de a te ex
prima în cîmpul lite
raturii în manifestarea 
conștientă și consec
ventă a unui talent 
real.

în toate zonele țării, 
numeroase publicații 
literare stau la înde- 
mîna celor ce simt 
chemarea pentru tai
nele scrisului. Aproa
pe fiecare număr al 
acestor publicații a- 
duce nume noi. mai 
cu seamă în domeniul

poeziei. Dar debutul 
în coloanele presei li
terare trebuie apre
ciat în adevărata lui 
lumină : adică nu mai 
mult decit un prim 
semn al unei posibile 
vocații, al unei posi
bile chemări autentice 
spre reușită în uni
versul scrisului.

Și totuși, sint foarte 
numeroase cazurile 
cînd, după primele 
versuri ori proze pu
blicate în reviste — 
semnatarii acestora a- 
jung Ia prematura 
certitudine că au ceva 
decisiv și inedit de 
spus în literatură 
și, în consecință, a- 
saltează editurile cu 
manuscrise, neglijînd 
adevărul că auten
ticul talent se cere 
însoțit de muncă în
delungată și profundă, 
de eforturi care în
seamnă nu numai a 
scrie, dar și de a do- 
bindi singur acea ca
pacitate de înțelegere 
artistică prin care re
nunți la nu puține 
dintre paginile scrise. 
De aceea, revistele, e- 
diturile, acordînd în
treg sprijinul lor ma
nifestării noilor ta
lente, nu au dreptul 
să abdice de Ia exi
gențele pe care însăși 
evoluția literaturii 
noastre actuale le im
pune cu deplină în
dreptățire. Ele au da
toria să refuze, desigur 
argumentat, lucrările 
de scăzută calitate î- 
deologică și estetică, 
să militeze în primul 
rind pentru acele vo
lume care promit să 
devină reale eveni
mente editoriale.

Spre diferență de 
debutul în revistele
(Continuare 
în pag. a IV-a) 
___________ y
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FAPTULDIVERS
Descoperire 
arheologică

Continuîndu-și activitatea ști
ințifică pe șantierul arheologic 
Buridava dacică de la Ocnița. 
județul Vilcea. colectivul de cer
cetători condus de profesorul 
universitar Dumitru Berciu a 
descoperit, intre altele, un nou 
fragment ceramic pe care apare 
gravată inscripția „REB". Este 
o descoperire de o mare impor
tantă istorică și documentară, 
constituind, după inscripțiile 
,.BUR“ și „MARK", o nouă măr
turie care atestă cunoașterea 
scrierii latine de către dacii trăi
tori pe aceste locuri incă înainte 
de cucerirea romană.

Din toată
inima

Cu prilejul susținerii exame
nului de bacalaureat din acest 
an, cei 22 de elevi ai anului IV 
E, de la liceul „Nicolae Bălces- 
cu“ din Brăila, notau in „caie
tul de curat" al clasei, ultima lor 
performanță : toate tezele 
matematică — 22 la număr 
fuseseră notate cu 10. După 
au terminat bacalaureatul, cei 22 
de deținători ai „decarilor" și-au 
încercat norocul — sau mai bine 
zis știința — la examenele de 
admitere in facultate. Nu inain- 
te de a-și fixa o reintîlnire, la 
începutul lunii septembrie, cind 
încep să se „numere bobocii", 
spre a vedea fiecare de ce a fost 
in stare. Și 
Toți cei 22 
lor clasă, 
profesorul 
după ce a

la

ce

s-au ținut de cuvint. 
s-au întîlnit în fosta 
Și fostul diriginte. 
Emanoil Drăgănoiu. 

_ _ strigat catalogul, ca 
de obicei — și tot ca de obicei 
a constatat că nu întîrziase ni
meni — le-a spus : „Și acum, 
dragi studenți, dați-mi voie să 
vă felicit din toată inima. Iar 
din partea mea și în numele co
legilor mei, foștii voștri profe
sori, vă mulțumesc pentru mun
ca voastră". 22 de glasuri au ră
sunat viguros : „Și noi vă mul
țumim, din toată inima".

este 
dau

I
I
I
I
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I
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în aceste zile au loc in întreaga țară ședințe ale comitetelor comu
nale de partid cu activul și adunări ale organizațiilor de bază din toa
te unitățile agricole de stat și cooperatiste. Ele sînt consacrate, potri
vit unei hotărîri a conducerii partidului, înțelegerii aprofundate și 
aplicării sarcinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie, a măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv în ședința din 26 august, măsuri 
ce concretizează — într-o perspectivă de largă valabilitate — indica
țiile și orientările principiale trasate de secretarul general al partidu
lui. Totodată, sint aduse la cunoștință modalitățile concrete de aplicare 
a Hdtărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea struc
turii organizațiilor de partid de la sate. Relatăm, în cele ce urmează, 
desfășurarea ședinței comitetului comunal de 
activul.

partid Poarta Albă cu

comu- 
comu-

de 
in 
de 
în

Poarta Albă, una din marile așe
zări rurale din județul Constanța. 
Două întreprinderi agricole de stat, o 
cooperativă agricolă de producție, 
fabrica de nutrețuri combinate. în
treprinderea de creștere și îngrășare 
a porcilor, o secție S.M.A. și alte 
unități economice realizează, anual, 
o producție ce âepășește 560 milioane 
lei. în fruntea locuitorilor 
nei, cei aproape 700 de
niști acționează perseverent pentru 
amplificarea succeselor dobîndite 
pînă acum, pentru a pune în va
loare întregul potențial uman și ma
terial ce se concentrează aici.

Ședința comitetului comunal 
partid cu activul, care a avut loc 
aceste zile, a marcat' un moment 
analiză deosebită pentru punerea
dispozitiv a forțelor, astfel incit or
ganizația să îndeplinească un rol tot 
mai important, tot mai activ în con
ducerea și organizarea producției a- 
gricole- Referatul comitetului comu
nal de partid — care a prezentat o 
imagine cuprinzătoare a succeselor și 
neajunsurilor ce se mai manifestă — 
a constituit o bază bună pentru dez
bateri fructuoase. în spirit de lucru.

Gheorghe C. Gheorghe, președin
tele C.A.P. Poarta Albă, și Osman 
Beisim, inginer-șef de fermă în coo
perativă, au relevat în cuvintul lor 
că sarcinile mari de acum și din 
viitor impun intensificarea eforturi
lor pentru o cit mai bună organizare 
a muncii, folosirea mai eficientă a 
mijloacelor mecanice, aplicarea co
rectă a retribuției în acord global (a- 
ceastă formă de retribuție, aplicată 
pe ferme și echipe în sectorul vegetal, 
iar în zootehnie — pe echipe care în
grijesc loturi de animale, a dat și 
pînă acum bune rezultate), pentru 
antrenarea ia muncă a întregii obști

I
•zdev iși țacuse.,, .,.rezerve;..„L.-
...210 kilograme deifălnă’Cșt^ l r x;'

I
I

Trei 
hrăpăreți 

în rîndurile de mai jos, 
vorba despre unii care
iama prin magazine și alimen
tare, transformindu-și cămările 
de acasă 
magazii, 
Grozdev
de. ____ __ „------ ... ...
18 kg orez ; Dumitru Borș — 
63 kg zahăr; Voicu Stavăr — 
58 kg zahăr. Ocupația celor trei, 
toți din Focșani : nici un fel de 
ocupație. Ei se „ocupau" cu 
stocatul. De prisos să mai spu
nem că toate produsele care 
le-au prisosit le-au fost confis
cate.

în adevărate depozite, 
băcănii : Constantin 
iși făcuse-,....rezerve"

Pas de
mai joacă!

Patru vinători de ...noroc, con- 
slderlndu-se „ași" ai cărților de 
joc — P. Ștefănică, P. Ilie, M. 
Moldoveanu și Ilie Marin — iși 
dăduseră deunăzi din nou întil- 
nire în casa lui Nicolae Poena- 
ru din Rm. Sărat. în clipa în 
care se pîndeau din ochi unul 
pe altul, căutînd să-l dibuie pe 
cel care încerca vreo cacealma. 
Iar „potul" de pe masă se ridi
case la 1 385 lei, unul din cei 
patru, care voia să spună, „sec", 
a înghițit chiar în sec. In prag 
apăruse miliția. Și, pe loc, s-a 
ales fiecare cu același ...noroc : 
cite 1 000 de lei amendă. Pas de 
mai joacă 1

I

întărirea ordinii și dis-a comunei și 
ciplinei.

Mai mulți
— Gheorghe . .
mecanizare la S.M.A. Castelu, secția

participant la discuții 
Gorun, șef secție de

se asigura ordinea și disciplina stric
tă in realizarea tuturor lucrărilor 
din această toamnă, pentru strînge- 
rea integrală a 
corespunzătoare 
anul viitor.

După cum se 
portantă pentru 
— care reprezintă sarcina fundamen
tală in agricultură — este organiza
rea producției și a muncii avînd la 
bază echipa, brigada și ferma, for
mația mixtă de cooperatori și meca
nizatori, care să lucreze in acord 
global. Pantelimon Burcă, inginer- 
șef la I.A.S. NazarCea, și alți vorbi
tori, relevind experiența bună do- 
bîndită în unele unități din comună, 
au arătat. în spirit critic și autocri
tic, consecințele negative la care a

recoltei și pregătirea 
a producției din

știe, o condiție im- 
realizarea planului

Ședințe ale comitetelor
comunale de partid cu activul

Poarta Albă. Constantin Niță, secre
tarul organizației de bază de la fa
brica de nutrețuri combinate, Ale
xandru Duță, inginer-șef la întreprin
derea de creștere și îngrâșare a por
cilor — s-au referit la faptul că în 
cooperativa agricolă s-au depășit sar
cinile de plan în zootehnie, că în toa
te unitățile se pot întrevedea sub
stanțiale sporuri de producție la po
rumb. soia, floarea-soarelui. cartofi 
și legume. Asemenea rezultate pozi
tive — au subliniat vorbitorii — nu 
pot ascunde însă o seamă de neajun
suri : nerealizarea producțiilor plani
ficate la grîu și a sporului de greu
tate prevăzut la creșterea porcilor, 
deficientele de organizare la recolta
rea porumbului, la 
preluarea ritmică a 
de recepție. Ei au 
altele, că stă în 
niștilor să mobilizeze pe toți lucrăto
rii ogoarelor la asemenea acțiuni in
cit lipsurile să nu se mai repete, in
cit nici un bob din recoltă să nu se 
irosească. Totodată, vorbitorii au for
mulat propuneri concrete privind sta
bilirea programelor cu orare precise 
de lucru pe unități și culturi, care 
să fie aplicate neîntîrziat, pentru a

transportarea și 
acestuia la baza 
subliniat. între 
puterea comu-

condus faptul că, un timp, acor
dul global s-a aplicat individual 
sau pe grupe de familii, și nu pe for
mații puternice, ceea ce a favorizat 
tendințe individualiste. manifes
tări de indisciplină, îndeosebi în 
perioadele de recoltare a culturilor. 
In cadrul ședinței s-a apreciat pe 
bună dreptate ca un serios neajuns 
lipsa de preocupare a consiliului du 
conducere al cooperativei agricole, a 
birourilor unor, organizații de bază 
pentru generalizarea sistemului de 
retribuție in- acord global, ceea ce a 
determinat ca lucrările pe o suprafa
ță de peste 300 de hectare cultivate cu 
porumb să treacă în sarcina stațiunii 
de mașini agricole. Tocmai dc aceea 
în planul de măsuri s-a prevăzut ge
neralizarea acordului global pe for
mații de muncă, astfel ca toate lu
crările din cultura mare, din legumi
cultura. viticultură și pomicultură să 
se execute numai în acest fel.

Ca un aspect pozitiv al ședinței 
se înscrie evidențierea faptului că 
ansamblul de măsuri stabilit de Co
mitetul Politic Executiv trebuie a- 
plicat atît pentru buna desfășurare 
a campaniei de toamnă, cit și de a- 
cum înainte pentru îmbunătățirea

Clientul - cu geamantanul
în bra|e, meșterii

pornit spre ateliere- 
reparații specializate 
poșetă, o geantă de 

și un geamantan, 
de 

„Aligatorul" 
Ca-

£

e o

■j» hsfe

i
.1

a
&

I Huliganul 
| potolit
I

Venindu-i in vizită părinții 
din satul in care trăiesc de cind 
se știu, Victor Mazaru, de la în
treprinderea de tricotaje Brașov, 
i-a dus într-o plimbare _ scurtă 
prin oraș, după care a făcut un 
popas lung la restaurantul „Ti
miș" din localitate, Intrucit, la 
un moment dat, văzindu-l 
Mazaru că se cam întrece 
băutura, ospătarul nu l-a

I
I

pe 
cu 

......... .... mai 
servit, acesta a ieșit din local foc 
de necăjit. Așa se face că, din 
senin, l-a luat la bătaie pe un 
cetățean care aștepta, pașnic, 
intr-o stație de autobuz. Apoi a 
tăbărlt asupra unui alt trecător 
care încercase să intervină. Dar 
V. M. tot nu s-a potolit, ptnă n-a 
intervenit miliția. De acum în
colo, timp de 2 ani și ? luni^ ii 
va ..................“
mai

Un tată 
rătăcitor

primi in vizită pe părinți nu
li la „vorbitor". I

Am 
le de 
cu o 
voiaj 
Am intrat în unitatea 
marochinărie 
din str. Brezoianu din 
pitală.

— Da, este atelier 
marochinărie, dar noi 
facem reparații — ni 
spus. Și am fost sfătuiți 
să ne adresăm unității de 
pe bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 48. Am luat poșeta, 
geanta de voiaj și gea
mantanul și am pornit-o 
intr-acolo. Pe firmă scria 
clar precum că se execu
tă reparații și transformări 
de obiecte de marochină
rie. Exact

— Poșeta o primim. Pen
tru geamantan și geanta 
de voiaj vă duceți la uni
tatea nr. 5 din Calea Mo
șilor. Ea e specializată 
articole de voiaj.

Am aflat. astfel, 
geanta și geamantanul 
sint obiecte de marochină
rie. ci... articole de voiaj.

— Da. facem asemenea 
reparații. ne informează 
meșterul de pe Calea Mo
șilor. Dar trebuie să aș
teptați pînă la jumătatea 
lui septembrie. Sîntem 
foarte aglomerați.

Apoi, după o sumară e- 
xaminare a celor 
„articole de voiaj", 
gă :

— A. 
moare, 
aduceți 
montăm, dacă nu...

Din nou la drum. Intrăm 
în magazinul „București", 
la raioniul mercerie. între
băm de fermoare.

— Nu avem decît de 90 
cm, ne răspunde vînzătoa- 
rea.

Dacă cei 90 cm puteau 
fi împărțiți in două era 
perfect. Dar cum această 
operație nu era posibilă, 
am pornit spre merceriile 
nr 70 de pe Lipscani. „An
dreaua" de pe Șelari si 
tele, dar fermoare de 
mensiunile trebuitoare 
am găsit. în schimb, 
strada Șelari, în vitrina 
nității nr. 48 de marochi
nărie. am văzut o inscrip
ție salvatoare : „Reparăm

de 
nu 

s-a

ce ne trebuia.

în

că 
nu

două 
adau-

fer-e vorba de
Nu avem 1 Dacă ne 

fermoare, vi le

al- 
di- 
nu 
pe 
u-

fermoare". Geanta si gea
mantanul sînt din nou su
puse unui examen.

— Mda. 
Fermoarul genții 
reparat.

— Este și puțin 
sut, îi atragem 
Poate ni-1 și coaseți...

— Aaaa, nu. Asta nu in
tră in profilul nostru. 
Mergeți la altă unitate.

— Și cu fermoarul gea
mantanului ce facem ?

— Nu se mai poate re
para. Trebuie înlocuit. 
Dacă aveți noroc, să găsiți 
un fermoar nou pe măsu
ră...

N-am avut noroc. Gea
mantanul ar mai fi avut 
nevoie și de o mică repa
rație la inchizătoarea me
talică. Dar singura unita
te „profilată" pe reparatul 
părților metalice ale obi
ectelor c'e marochinărie se 
află pe Calea Moșilor 86, 
dar este închisă. Gestiona
rul a plecat în concediu.

După atîta alergătură de 
pjomană. ne-am dus la 
conducerea 
marochinerilor. 
tele, Ion 
serviciului 
Vintilescu. 
despre modul cum 
organizate 
rațiile.

— Toate 
au atelier 
cele 45 cite are coopera
tiva) au dispoziție clară 
să execute reparații. Mai 
sînt apoi încă trei unități 
specializate : una de re
parat părți metalice, alta — 
articole de voiaj și o a 
treia este profilată pe ma- 
roehinărie măruntă. în 
controalele noastre ne in
teresăm îndeaproape de 
felul în care unitățile res
pectă această dispoziție.

Ce mai vor. atunci, ce
tățenii ? pare să spună 
președintele. Nu-i destul 
că 35 din 45 de unități e- 
xistente au indicația să e- 
xecute reparații ? 
căm că nu cifra 
nemulțumiri, ci 
serviciilor oferite 
te 35 de unităti. 
argument. îi înfățișăm fap
tele relatate mai sus, su- 
gerînd. totodată, și unele

face meșterul, 
poate fi

descu-
atentia.

ne-am 
cooperativei 

Președin- 
Zervu, și șeful 

Valeriu 
vorbit 

sînt 
repa-

plan, 
ne-au

(teoretic)
careunitățile

(adică 35 din

îi expli- 
produce 
calitatea 
de aces- 
Și. drept

De mai bine de doi ani, o fe
tiță, pe nume Cornelia Acsinte 
din Botoșani, n-a mai primit nici 
o veste de la tatăl său, nici 
măcar pensia de întreținere sta
bilită de instanța judecătorească. 
In ultimele luni, Cornelia a fost 
luată in grija vecinilor, pentru 
că mama sa, bolnavă, este inter
nată in spital. Tatăl Corneliei 
se numește Acsinte Aurel, are 
42 de ani și ultimul domiciliu 
cunoscut in Hunedoara, strada 
Tineretului, pavilionul 19. Spu
nem ultimul domiciliu cunoscut, 
pentru că iși șchtmbă adresele 
precum cămășile. E șt motivul 
pentru care apelăm la cititorii 
noștri, ca s-o ajute pe Cornelia 
in ........................... ..........

LA IJECOOP VASLUI

găsirea tatălui rătăcitor.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Produse si serviciiw
La întreprinderea județeană a coope

rației de consum Vaslui există o preo
cupare permanentă pentru dezvoltarea 
activităților productive și de prestări 
servicii menite să valorifice superior 
unele materii prime locale și diverse 
deșeuri, precum și să ofere populației 
o gamă mai mare de produse de larg 
consum. în localitățile Lipovăț. Gîrceni. 
Ivănești, Satul Nou funcționează cen
tre de semiindustrializare a fructelor, 
la Stănilești. Bogdănești și Puiești se 
realizează împletituri din răchită, 
la Dumești și Munteni 
olari și respectiv cei 
cu migală și iscusință 
produse solicitate de 
unitate specială de producție și pres
tări (cu sediul în orașul Vaslui, strada

iar 
de Jos meșterii 
sticlari făuresc 
tot mai multe 

cumpărători. O

soluții. Nu s-ar putea, de 
pildă, să existe unități 
complexe pentru mai mul
te genuri de reparații, ast
fel incit cetățeanul să nu 
mai umble de colo-colo 
pentru același obiect ?

— S-ar putea — ne spu
ne președintele. Dar n-a
vem spațiu suficient de 
mare pentru a reuni mai 
multe categorii de mese
riași. Apoi, intr-o aseme
nea unitate mixtă ar lucra 
meseriași de mai multe 
feluri și ne-ar fi foarte 
greu să le calculăm retri
buția...

Firește, dacă te apuci să 
invenbariezi toate obstaco^ 
lele — mari și mici, obiec
tive și subiective — care 
stau in calea organizării 
serviciilor, se poate ajun
ge la liste lungi. Supără
tor e faptul că niciodată 
un conducător de coopera
tivă n-a încercat măcar să ' 
schițeze un inventar al 
condițiilor favorabile, e- 
xistente în unități, pentru 
a răspunde mai bine ce
rințelor cetățenilor. De o- 
bicei, prima reacție este 
de respingere a oricărei 
sugestii de schimbare a 
stării de lucruri actuale, 
în cele din urmă, afișarea 
unei asemenea neputințe, 
intr-un domeniu cum este 
cel al serviciilor. în care 
inițiativa s-ar cuveni să 
fie nota dominantă a în
tregii activități, te
mează. Insensibilitatea 
cerințele cetățeanului, 
satisfacerea cărora 
legată însăși existenta 
perativei, reacția de 
pingere 
propuneri 
câ, în mentalitatea 
conducători 
ve, raportul 
Faptul că cetățeanul iși ri
sipește timpul și iși toacă 
nervii pentru lucrări mă
runte. banale chiar, este 
mai puțin important. in 
ochii lor. decît menținerea 
și apărarea unui sistem de 
lucru rigid, 
s-au 
mai 
este

dezar- 
la 
de 

este 
coo- 
res- 

in fața oricărei 
te fac să crezi 

unor 
de cooperati- 
s-a inversat.

dar cu care 
obișnuit, deci este 

comod. Imobilismul 
evident.

Rodica ȘERBAN

noi penfru populație
Ștefan cel Mare) realizează o gamă 
largă de produse din lemn, materiale 
plastice și de construcție (mese, scau
ne, dulapuri, mobilier comercial, obiec
te de gospodărie etc). Produsele rea
lizate de cooperația de consum vaslu- 
iană pot fi cumpărate de la magazinele 
proprii de desfacere din orașul de re
ședință a județului (magazinul general 
cu raioane de mobilă, confecții, maro
chinărie. tricotaje, menai etc. și ma
gazinul de artizanat — ambele unități 
deschise la parterul clădirii sediului 
U.J.C.C.). ca și din magazinele deschi
se in Birlad. Huși și Negrești.

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul „Scinteii'
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radicală a întregii activități din 
unitățile agricole, prin concentra
rea forțelor membrilor de partid, 
a tuturor locuitorilor comunei, 
scopul îndeplinirii sarcinilor 
revin agriculturii. Victor Girtone, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, ing. Hristu Popescu, directorul 
I.A.S. Poarta Albă. Nicolae T. Nico
lae, secretarul comitetului de nartid 
de la I.A.S. Nazarcea, Ion Cristea 
și Nicolae Iatan au subliniat in 
cuvintul lor necesitatea de a se 
asigura în spiritul și litera legii 
participarea Ia muncile agricole a 
tuturor cetățenilor de la sate, des- 
fășurindu-se o activitate politico-e- 
ducativă susținută pentru cunoaște
rea hotărîrilor referitoare la agri
cultură, pentru aplicarea lor ri
guroasă. in spiritul unei înalte con
științe și 
Totodată.
puneri cu 
ficientă a 
podari rea ___ ____ . ....
ciar. îmbunătățirea folosirii îngrășă
mintelor. a lucrărilor de irigații prin- 
tr-o bună organizare și prin larga 
participare a tuturor locuitorilor co
munei.

în cadrul ședinței au fost anunțate 
modul concret in care se aplică pre
vederile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iulie și hotărirea biroului 
Comitetului județean Constanta al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizațiilor de partid din 
comună. Aici vor acționa in con
tinuare, subordonate comitetului co
munal de partid, două organizații de 
partid conduse de comitete (C.A.P. 
Poarta Albă și ferme I.A.S. Na
zarcea) și 13 organizații de bază.

în continuare, vor avea loc adunări 
ale. organizațiilor de partid pe' uni
tăți și ferme. Comitetul de partid 
are. desigur, datoria să asigure 
temeinica lor pregătire, larga parti
cipare la dezbateri a comuniștilor, 
să combată orice manifestări de 
justificare a lipsurilor, să sprijine 
adoptarea unor măsuri concrete, me
nite să determine perfecționarea ac
tivității de partid, aplicarea neîntîr- 
ziată in viață a indicațiilor și orien
tărilor vizînd ridicarea la un nivel 
superior a conducerii si organizării 
producției agricole.

■ 1

in 
ce

responsabilități cetățenești, 
ei au făcut numeroase pro- 
privire la folosirea mai e- 
miiloacelor mecanice, gos- 
iudicioasă a fondului fun-

Maria BABO1AN

Vedere din stațiunea Saturn

Amatorii de sport din Brașov au la dispoziție o nouâ sală, dotatâ cu aparate 
moderna Foto : Ioan Popescu

T uristul 
și răspunderea civică

(Urmare din pag. I)
velit chiftelele și lup- 
tîndu-se cu cojile de 
pepene aruncate ca in
tr-un șanț de obor.

Să zicem că toate 
astea vor fi spălate de 
ploile toamnei, mace
rate de plapuma ză
pezilor. dar spectaco
lul indignării nu se 
încheie cu atît. în zeci 
de puncte. parapeții 
metalici pentru ocro
tirea circulației au fost 
„bușiți11 de barele de 
șoc ale mașinilor, o- 
glinzile avertizoare din 
pragul curbelor — 
sparte, panourile indi
catoare — smulse și 
culcate la pămint. Cite 
un camionagiu năbă
dăios care ține „să fa
că" măcar o singură 
dată drumul ca să-și 
„mai spele ochiul" îl 
face atît de vîrtos cu 
privirea furată de pei
saje incit cineva ar 
trebui să-i tot vină 
din urmă cu roaba și 
mătura ca Să-i drea
gă stricăciunile lăsate 
în urmă. Cit. despre 
marele profitor al a- 
cestei căi a cutezanței 
rutiere — turistul cu 
patru sau cu două roți 
— numai pentru șter
gerea urmelor lăsate 
de culinara sa trecere

pe aici, bătrînul Fă
găraș ar trebui să se 
transforme intr-un 
măturător care n-ar 
mai prididi cu dere- 
ticalul.

Este o ipostază cu 
atît mai nepotrivită 
superbiilor de piatră 
și ozon ale masivului 
muntos cu cit. în țara 
noastră. Muntele este 
socotit monument al 
naturii, legile creîn- 
du-i un cadru de ocro
tire corespunzător a- 
cestei demnități de 
valoare națională. Toc
mai în virtutea lor, a 
legilor, este, desigur, 
cazul să amintim de 
răspunderea de cus
tode al acestor fru
museți ce revine or
ganelor teritorial-ad- 
ministrative din zonele 
respective. Și. alături 
de acestea — dar în 
nici un caz în ultim 
rînd ca importanță — 
să amintim de răs
punderea organelor 
centrale și locale în
sărcinate cu bunul 
mers al turismului, a- 
ceastă „industrie" pe 
care o înțelegem și 
ca pe un important 
mijloc de educație ci
vică, de civilizație. A- 
supra acestor aspecte 
ne propunem să re
venim. Aici este de

amintit, în contextul 
înaltelor preocupări de 
optimizare etică a so
cietății noastre, că, așa 
cum cultivăm atitudi
nea etică înaintată în 
toate domeniile și mo
mentele vieții și mun
cii noastre, trebuie să 
dezvoltăm permanent 
și morala comporta
mentului nostru de 
consumatori dc fru
mos, la înălțimea mo
ralei celor ce ne-au 
creat frumosul și ni 
l-au încredințat spre 
folosință. O morală 
care să-l facă pe tu
ristul cvadrirolet om, 
și nu element poluant 
al frumuseților pa
triei. O morală de în
călcarea căreia să se 
rușineze gîndul.

Dacă stima și adînca 
recunoștință față de 
cei ce au trudit aici 
aproape 2 000 de teri
bile zile și nopți în
colțește in inima noas
tră. atunci primul sen
timent pe care îl nu
trim străbătîndu-le o- 
pera să ne fie respec
tul și dragostea pen
tru efortul lor, adău
gind cel mai ușor din
tre „eforturile" turis
mului în grup sau in
dividual : acela de a 
lăsa în urmă frumosul 
neîntinat.
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Locuri de odihnă

pe litoral

zile, cu
cu ca

de ne-

de

cu tarife reduse

OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM din intreaga țară oferă bi
lete de odihnă pentru petrecerea 
concediului in toate stațiunile de pe 
litoral, in serii de 6 sau 12 
începere din 12 septembrie, 
zare în hoteluri.

Tarifele sini reduse fată 
rioada anterioară.

Posesorii biletelor beneficiază 
reducere cu 50 la sută la tariful de 
transport pe C.F.R.

Biletele se obțin de la toate OFI
CIILE JUDEȚENE DE TURISM 
din tară, de la filialele întreprin
derii de turism, hoteluri si restau
rante din București sau direct pe 
litoral de la dispeceratele de cazare 
din fiecare stațiune.

1

„Strîngătorii" harnici în orele de
repaus al disciplinei muncii

„Subsemnatul, deși locu
iesc intr-o comună din ju
dețul Ilfov, lucrez totuși in 
București, într-o uzină — 
ne scrie cititorul nostru 
N. I. Cu alte cuvinte, sint 
navetist. Dimineața la cinci 
și după-amiaza la trei o 
mașină ne transportă la și 
de la locurile de muncă — 
pe mine și pe alții din co
mună. Dar nu despre na
vetă vreau să vă vorbesc. 
Ceea ce mă frămîntă este 
cu totul altceva, anumite 
întimplări pe care, personal, 
nu le pot califica altfel de- 
cit furturi : de timp, de ma
terii prime și materiale. Pe 
scurt, iată despre ce este 
vorba.

Dimineața, la plecarea de 
acasă, fiecare dintre noi 
poartă cu el o sacoșă sau 
o geantă, o plasă ș.a.m.d., 
iar înăuntrul acestora pa
chetul cu micul dejun, o 
carte sau un caiet de note, 
cu schițe și însemnări pri
vind un aspect sau altul al 
muncii. La întoarcere însă... 
Ei bine, la întoarcere unii 
se dovedesc foarte „strîn- 
gători" ; aproape zilnic a- 
duc cu ei cite ceva : un 
cărucior de aragaz sau o 
jardinieră, un toc de ușă
— da, da, nu vă mirați ! — 
un transformator, o rama 
de acvariu sau. pur si sim
plu. o foaie de tablă. Sint 
„fușeraie" — cum se mai 
spune. Lucrări executate
— cum. nu știu ! — in în
treprinderile în care lucrea
ză cei cîțiva „strîngători". 
materiale scoase ilegal din 
un'tătile in cauză.

Cum este posibil ? Cum 
sînt înțelese acolo disci
plina muncii, necesitatea 
apărării avuțului obștesc?"

Ne-am însușit întrebarea 
corespondentului nostru și...

Avem în fată un transfor
mator electric pentru su
dură, douăzeci de cuțite de

strung și trei talere meta
lice pentru uz casnic. Pri
mele sint „produse" — a se 
citi executate clandestin — 
în cadrul atelierului meca- 
nico-energetic de la Uzina 
de mașini electrice : cele 
din urmă — în cadrul ate
lierului mecanic de la între
prinderea de utilaje și pie
se de schimb pentru indus
tria materialelor de con
strucții — București. Au
tori : Gheorghe Tănăsescu, 
Cristian Dovleac și Marin 
Davidenco. Primii doi — 
muncitori în cadrul secțiilor 
respective, ultimul — șef 
de echipă.

La I.U.P.S. — primul 
tre locurile vizitate — 
tem intîmpinați cu o... 
priză : nici unul dintre 
torii de răspundere din u- 

nici secretarul co- 
tov.

rea timpului de producție 
cu treburi străine produc
ției însăși reprezintă o a- 
batere de la normele noas
tre de muncă, o atingere 
adusă bunului mers al tre
burilor unității. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că 
apărarea avutului obștesc 
se realizează permanent, zi 
de zi, in fiecare ceas, in 
raport cu fiecare bănuț al 
acestui 
cum de 
turn în 
înțeleg,

patrimoniu, nicide- 
la un anume cuan- 
sus. așa cum greșit 
cîteodată. unii.

• ••

văd ce face

din- 
sin- 
sur- 
fac-

Anchetă socială

zină — i 
mitetului de partid. 
Constantin Georgescu, nici 
șefii secției lui M, D. — cu 
care am discutat nu știau 
nimic despre cele petrecu
te. Faptele fuseseră înre
gistrate în procesul verbal 
de poartă și... atit.

Prima surpriză nu va ti 
însă și singura. Aflind des
pre ce este vorba, cei in 
cauză nu numai că nu s-au 
indignat, nu numai că au 
luat apărarea vinovatului, 
dar. contrar oricărei logici, 
au căutat să găsească aces
tuia un „temei legal" in 
virtutea căruia fapta și-ar 
pierde orice caracter ilicit :

— Cit costă cele trei tale
re ? 1 se întreba retoric tov. 
C. Georgescu. Și tot dinsul 
iși răspundea : să zicem 30 
lei. cum scrie în raportul 
de poartă. Păi numai tim
pul pe care 
cu analiza 
unui astfel 
mai mult 1

Ciudată ontică 1 înaintea 
oricărei valori economice, a 
oricărui prejudiciu, ocupa-

l-am fi pierdut 
si sancționarea 

de caz costă

Oricît de mic $i de neîn
semnat ar fi obiectul in 
cauză, realizat „printre pi
cături", cum nu o dată s-a 
încercat să ni se explice, 
el rămine totuși o realita
te materială, un lucru care 
poate fi văzut și 
atunci cînd este 
bancul de lucru i 
este sudat, clnd 
zat sau vopsit i 
cînd. din cauza 1 
vatul... nu-și

i pipăit : 
prins 
sau 
este 
etc. 
îui.

îndeplinește 
propriile sarcini de servi
ciu 1 Și totuși, nimeni din 
atelierul în care s-a reali
zat transformatorul de su
dură in cauză nu a „obser
vat" ce face Gh. T„ ni
meni nu s-a sesizat de a- 
baterea săvîrșită. (O re
marcă : văzînd câ-i mer
ge. Gheorghe Tănăsescu 
mai „contractează" cu un 
cunoscut „executarea" a 
încă unui transformator 
identic, la un preț superi
or primului 1).

— Eu nu răspund de 
unu’, ci de zeci de oameni 
— ne-a replicat iritat ing. 
Dumitru Ionescu. șeful sec
ției mecano-energetic. Cre-

in 
cînd 
poli- 
Sau 

vino-

deți că pot să 
fiecare ? 1

Fără a nega 
te mai sus, fără să 
că atunci cînd se _ 
o piesă de asemenea 
mensiuni nici șeful de e- 
chipă. nici șeful de atelier, 
nici unul dintre tovarășii 
de muncă de la bancul în
vecinat nu pot băga de 
seamă nimic, insistăm asu
pra următorului adevăr : 
disciplina in muncă nu se 
instaurează prin mijloace 
folosite îndeobște de... de
tectivii de profesie ; în 
contextul nostru social ca 
înseamnă, înainte de toate, 
inocularea în conștiința 
fiecăruia a convingerii că 
Ia baza bunăstării individu
ale stă bunăstarea întregii 
societăți, că 
care lovește în 
pusă în folosul 
lovește indirect 
personale aduse 
muncă. Tovarășii de mun
că, maiștrii, șefii de echi
pă sau de atelier dacă au 
de intervenit intr-un caz 
sau altul, in primul rînd 
aici trebuie să intervină — 
în domeniul eticii muncii, 
al corectării unor concepții 
greșite despre muncă, des
pre felul în care aceasta 
trebuie desfășurată.

Argumente ? Neinterve- 
nind la timp, cea care pro
liferează este nu atît gre
șeala în sine, ci mentali
tatea în cauză : observi nd 
fapta ilicită a Iui Gh. T„ 
Constantin Stoenescu. un 
alt muncitor. în loc să de
nunțe ilegalitatea, să ia a- 
titudine față de abaterea 
acestuia s-a oferit să-i fa
că rost de un nou „client" 
pentru viitorul „fușerai".

Atingerea adusă avutului 
obștesc. încălcarea discipli
nei muncii sînt numai do
uă dintre aspectele nocive

cele afirma- 
credem 
execută 

di-

orice fapt 
munca de- 

societății 
în roadele 
de această

generate de practica fușe- 
raiului. După cum spuneam, 
la un control efectuat de 
organele in drept, asupra 
lui Cristian Dovleac s-au 
găsit 20 de cuțite de strung 
de execuție proprie. Tre
cem atit peste numărul 
mare al acestora, cit și pes
te faptul că. din cite sin- 
tem informați, executarea 
de la A la Z a fiecăruia 
dintre ele ia destul de 
mult timp. (Cum și-a în
deplinit C.D. in zilele res
pective propriile sarcini de 
serviciu e un mister !). 
Ceea ce ne retine atenția 
este altceva. Explicația pe 
care acesta ne-a dat-o pen
tru celelalte cîteva zeci de 
piese — burghie și filiere 
— bunuri proprietatea în
treprinderii (în valoare de 
peste 2 000 Iei), sustrase 
odată cu cuțitele in cauză :

— Dacă tot luasem cuți
tele. am luat și citeva bur
ghie...

De la fușerai, la infrac
țiune ; drumul 
trem de scurt

înțelegerea rigidă, 
aritmetică a 
aduse avutului obștesc, in
terpretarea disciplinei mun
cii doar în sensul îngust 
al supravegherii procesului 
muncii — iată cîțiva din
tre factorii care, pe ici pe 
colo, mai fac să prolifere
ze încă fușeraiul — aceas
tă formă deghizată a sus
tragerii (de o mai 
sau mai mică 
Eradicarea lui 
deci. în primul 
minarea tuturor 
rori de gîndire. înțelegerea 
justă a calității fiecăruia 
dintre membrii colectivului 
de muncă : aceea de pro
prietar și producător !

e scurt, ex- 
și alunecos 1 

pur 
prejudiciilor

mare 
valoare !). 
presupune 
rînd. eli- 

acestor e-

Titus ANDREI
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Pînă miercuri, 3 septembrie, pe an
samblul cooperativelor agricole din 
județul Doli recolta a fost strinsă de 
pe circa 9 800 ha floarea-soarelui și 
10 900 ha porumb.

întocmirea de programe pe culturi, 
concentrarea combinelor și a echi
pelor pe tarlalele care trebuie recol
tate cu prioritate au permis ci in 
numeroase cooperative agricole lu
crările să avanseze rapid. De exem
plu, la cooperativa agricolă din Li
vezi, porumbul a fost strîns de pe 
o suprafață de aproape 100 ha. ..In 
cel mult două săptămâni vom strin- 
ge întreaga recoltă de porumb — ne 
spunea tov. Nicolae Trăsnitu. pre
ședintele cooperativei. Pentru acce
lerarea ritmului de lucru am depis
tat lanurile unde porumbul are un 
procent mai mic de umiditate și am 
organizat acțiuni de întrajutorare în
tre toate echipele ce lucrează în a- 
cord global".

în multe unități, printre care cele 
din cadrul consiliilor intercooperatis- 
te Băilesti, Boureni și Segarcea. a- 
tenția comandamentelor comunale 
este concentrată asupra urgentării 
'tringerii florii-soarelui. La coopera- 
i. va agricolă ..Drumul lui Lenin" din 
Bîrca. prin măsurile luate pentru 
ca forțele mecanice și manuale să 
lucreze grupat, s-a reușit ca odată 
cu stringerea actualei recolte să se 
pregătească terenul pentru însămîn- 
țări. Astfel, pe una din parcele lu
crau la strîngerea florii-soarelui de 
pe ultimele hectare două combine 
„Gloria", după care resturile vege
tale erau mărunțite cu două discuri. 
Imediat terenul era arat. De altfel, 
In unele unități — printre care Bra- 
tovoiești, Mirșani, Glod — a și în
ceput semănatul secarei pentru 
masă verde.

Se poate aprecia că în cele mai 
multe cooperative agricole recolta
rea decurge bine. în schimb, în or
ganizarea transportului sînt multe 
deficiențe care nu numai că împie
dică livrarea rapidă a produselor, 
dar provoacă stagnări la recoltat. 
La cooperativa agricolă din Calopăr 
ne-au fost prezentate diferite tabele 
din care rezultă că munca este or
ganizată pînă in cele mai mici a- 
mănunte. Pe hirtie totul era cit se 
poate de frumos. Dar pe cîmp am 
constatat că alta este realitatea. Din 
300 ha cu floarea-soarelui au fost re
coltate numai 60 ha. Nu există mij
loace de lucru ? Nici vorbă ! Coope
rativa are la dispoziție 3 combine 
„Gloria" și 2 combine C-3. în 
lanuri, la ora 10, toate cele 3 com
bine și o echipă de 34 de oameni 
stăteau de aproape un ceas în aș
teptarea mijloacelor de transport. 
Sacii și buncărele combinelor se um-

BRIGADA NOASTRĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ
pluseră si munca nu mal putea con
tinua.

— Știți, este un accident — caută 
să ne convingă tov. Constantin Șe- 
laru, președintele cooperativei. Mij
loacele de transport așteaptă mult 
la baza de recepție pînă să le vină 
rîndul la descărcat.

— Ați adus această defecțiune la 
cunoștința comandamentului comu
nal ?

— Da. dar problema nu a fost re
zolvată.

Să vedem cum se prezintă situația 
Ia baza de recepție Segarcea. în- 
tr-adevăr, aici două mașini ale coo
perativei agricole așteptau de cîteva 
ore să fie descărcate. Dar nici șofe

rii nu se grăbeau spre punctele de 
descărcare, libere în acel moment, 
și nici cei de la baza de recepție nu 
îi zoreau. Domnea o atmosferă de 
lasă-mă să te las. „Accidentul" des
pre care ne vorbea președintele s-a 
dovedit. în cele din urmă, a nu fi 
singurul. Cam așa se muncește tot 
timpul : cîteva ore combinele recol
tează de zor. pentru ca apoi să stea. 
Si aceasta, în primul rînd. datorită 
deficiențelor în organizarea muncii. 
Cu o seară înainte, toate cele 6 au
tocamioane ale cooperativei, clnd au 
plecat încărcate din cîmp. intre o- 
rele 18 și 19, nu s-au dus la baza de 
recepție, ci au rămas în curtea uni
tății. A doua zi au plecat mai tîr-

ziu, au mal așteptat la baza de re
cepție și pînă la ora 10,30 nu s-a mai 
putut face nici un transport din 
cîmp, iar combinele au stat degeaba. 
De ce s-a procedat în felul acesta ?

— După ora 20, baza de recepție 
nu mai primește floarea-soarelui — 
afirmă conducerea cooperativei.

— Nu este adevărat — a replicat 
tov. Petre Voicu, șeful bazei de re
cepție. Noi primim floarea-soarelui 
toată noaptea.

Am insistat mai mult asupra aces
tei situații deoarece este caracteris
tică și pentru alte unități. Sigur, e 
bine că s-au întocmit' programele 
zilnice de lucru, dar ele nu se înde
plinesc de Ia sine, ci numai prin

bună organizare si cu participarea 
tuturor.

în ultima ședință a comandamen
tului județean s-a ajuns Ia concluzia 
că în multe unități lucrările sînt 
rămase în urmă, în primul rînd din 
cauză că pentru îndeplinirea progra
melor zilnice nu sînt mobilizate toa
te forțele de la sate și, în al doilea 
rînd, pentru că nu se controlează 
dacă sarcinile prevăzute sînt Înde
plinite. Așa se explică, de fapt, de 
ce, încă din primele zile, graficele 
de livrare a sfeclei de zahăr au fost 
realizate in proporție de numai 60 
la sută. Măsurile luate cu acest pri
lej sînt, fără îndoială, bune. Dar 
trebuie și aplicate, astfel înclt rit
mul recoltatului și mai ales al trans
portului să crească simțitor.

Ion TEODOR 
Nicolae BABALAU

pentru înlăturarea deficiențelor semnalate în desfășurarea lucrărilor agricole ?„SCÎNTEIA" ÎNTREABĂ — ORGANELE VIZATE RĂSPUND
Referitor la unele neajunsuri constatate în 

desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă în 
județele Ialomița și Brăila — consemnate în 
articolele publicate în „Scinteia" din 30 august 
și din 2 septembrie — au fost adresate unele 
întrebări organelor și unităților de resort : 1) 
către Direcția agricolă județeană — despre ne-

folosirea unor utilaje din S.M.A. ; 2) către Di
recția generală a aprovizionării tehnico-materi- 
ale a agriculturii din Ministerul Agriculturii — 
despre lipsa unor piese de schimb pentru utila
jele din campania de recoltare ; 3) către Con
siliul popular județean Ialomița — referitor la 
activitatea comandamentelor comunale. De ase
menea : 1) Direcției agricole județene Brăila —

referitor la plecarea simultană în concediu a 
unui mare număr de ingineri-șefi din coopera 
tivele agricole ; 2) Trustului I.A.S. și Trustului 
S.M.A. Brăila — despre nerepararea la timp a 
unor utilaje ; 3) Combinatului de îngrășăminte 
chimice Năvodari — despre persistența unor 
restante in livrarea îngrășămintelor chimice 
fosfatice.

IALOMIȚA BRĂILA t
1. Direcția agricolă județeană. în fiecare consiliu intercooperatist 

au fost revăzuta graficele de recoltare a porumbului, luîndu-se in 
considerație toate utilajele existente în dotare — echipamente de re
coltat porumbul în știuleți și boabe, precum și combinele CT-2 R. Pe 
această bază s-a calculat că perioada de recoltare poate fi redusă de 
la 50 de zile, cit s-a prevăzut inițial, la 40 de zile.

2. Direcția generală a aprovizionării și transporturilor din Ministerul 
Agriculturii. Lipsa anumitor piese de schimb pentru utilajele agricole 
care sînt folosite în această campanie de recoltare este evidentă. Ba 
mai mult, acest lucru este agravat de faptul că tocmai la reperele 
la care se Înregistrează cele mai mari restanțe — blocuri motor, arbori 
cotiți — întreprinderea de tractoare Brașov, In loc să le recupereze, 
planifică restanțe și mai mari. Aceeași situație și la alte piese pentru 
tractoare și mașini agricole — circa 500 repere la care sint restanțe.

3. Consiliul popular județean Ialomița. Comandamentul județean se 
preocupă ca toate comandamentele comunale să-și exercite cu răspun
dere rolul de organizator al tuturor lucrărilor agricole. în acest scop, 
comandamentele comunale au stabilit programe de lucru concrete la 
fiecare cultură, pentru toate formațiunile de muncă, pentru folosirea 
din plin a mijloacelor mecanice și a forței de muncă la strinsul și 
depozitarea fără pierderi a recoltei.

1. Direcția agricolă județeană. La semnalul „Scînteii" din 2 sep
tembrie 1975, serviciul personal al direcției agricole a emis decizii de 
chemare din concediu a specialiștilor, astfel Incit pe tot parcursul 
campaniei de toamnă va fi asigurată asistența tehnică In toate uni
tățile agricole.

2. Trustul I.A.S. și Trustul S.M.A. Brăila. Cele 171 de combine 
CT-2R nu pot fi reparate din lipsa unor piese de schimb. Ele trebuie 
asigurate de către uzina de mașini agricole „Semănătoarea" și 
I.M.A.I.A. București.

3. Combinatul de Îngrășăminte chimice Năvodari. „Contractele în
cheiate cu județul Brăiila pe anul 1975 au fost onorate și chiar de
pășite, fapt ce a determinat și sistarea livrării îngrășămintelor fosfa
tice".

într-adevăr — pe ansamblu, Combinatul Năvodari a realizat pla
nul de livrări la îngrășămintele fosfatice, dar nu și pe sortimente. în
deosebi nu s-a primit superfosfatul concentrat, care are 45 la sută 
substanță activă, din care cauză se înregistrează, față de contracte, o 
restanță de 2 100 tone îngrășăminte în substanță activă. Or, tocmai con
ținutul în substanță activă interesează pentru a putea fi aplicate do
zele optime de fosfor.

Activitate intensă pe ogoarele cooperativelor agricole din |udețul 
Dol|. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins cîteva aspecte 
obișnuite de muncă. Recoltarea mecanizată a florii-soarelui la coo
perativa agricolă din Gallclulca Mică (fotografia de sus), decoletarea 
rădăcinilor de sfeclă la cooperativa agricolă „16 Februarie"-Segarcea 
(fotografia din mijloc). Suprafețele de teren eliberate de culturi sînt 
arate imediat pentru a fi insămințate — la C.A.P. Giubega (fotografia 
de jos). Foto : S. Cristian

La întreprinderea mecanică Timișoara : oamenii harnici și mașinile de înaltă tehnicitate — iată ce stă la baza 
înaltei productivități a muncii

AȘA A A TMS COTE INĂL TE 
PRODUCTIVITATEA MUNCII

LA „NICOUNA"-IAȘI: Termenele trec, 
restantele rămîn...

a*

Pentru colectivul întreprinderii 
mecanice din Timișoara, anul 1975 
se dovedește a fi deosebit de rodnic. 
Iată cîteva date edificatoare in acest 
sens : prevederile de plan, In opt 
luni, la producția globală au fost de
pășite cu peste 21 milioane lei, iar 
la producția marfă cu 16 milioane lei. 
în perioada amintită au fost fabrica
te, suplimentar, 110 poduri rulante 
electrice sub 5 tone forță, 12 maca
rale portale și speciale, piese de 
schimb pentru mașini de ridicat și 
transportat în valoare de 10,2 milioa
ne leî și alte produse solicitate de 
economia națională.

Cu totul aparte se cuvin remar
cate realizările la unul din indica
torii de bază ai planului de stat : 
productivitatea muncii. în această 
privință, colectivul întreprinderii o- 
feră o experiență valoroasă, demnă 
de a fi cunoscută. în opt luni din 
acest an, bunăoară, nivelul planificat 
al productivității muncii a fost de
pășit cu 700 de lei pe lucrător. Com
parativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut, productivitatea muncii a cres
cut ou peste 10 la sută — la nivelul 
inalt al sarcinii planificate in 1975 
pentru întreaga industrie — pe 
această oale realizîn<lu-se mai mult 
de 70 la sută din sporul producției 
globale industriale. Ridicarea con
tinuă și în ritm intens a productivi
tății muncii s-a dovedit a fi în 
această unitate economică factorul 
decisiv al îndeplinirii planului cin
cinal înainte de termen (la produc
ția marfă — la sfirșitul lunii apri
lie a.c., iar la producția globală — în 
luna iulie a.c.), pirghia hotărîtoare a 
creșterii eficientei economice.

— Succesele din acest an au fost 
din timp și temeinic pregătite, ne 
spunea tov. Sabin Bezergheanu, teh
nician în cadrul serviciului de plani
ficare. în lumina indicațiilor date de 
seoretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitei de lucru efectuate în 
toamna anului 1974 în întreprinderea 
noastră, in fiecare sector de fabrica
ție au fost stabilite și aplicate ope
rativ o serie de măsuri deosebit de 
eficiente pentru creșterea productivi
tății. Intre altele, un accent deosebit 
am pus și punem pe organizarea su
perioară a producției și a muncii.

Aici, din toamna anului tre
cut a fost stabilit și a început să se 
materializeze un program amplu de 
măsuri, menite să asigure perfecțio
narea fluxurilor tehnologice, îmbu
nătățirea organizării locurilor de 
muncă, folosirea judicioasă a utila
jelor. Esențială în ansamblul aces
ta» măsuri in domeniul organiză

rii s-a dovedit structurarea pro
ducției de mașini de ridicat și trans
portat în unități distincte, cu ges
tiune proprie. „Ideea de bază pe 
care am urmărit-o și care se află, 
în continuare, în centrul atenției 
noastre — preciza ing. Nicolae Po
pescu, directorul tehnic al întreprin
derii — o constituie organizarea pro
ducției în fluxuri de fabricație com
plet integrate, formă de organizare 
care asigură folosirea rațională a 
mijloacelor tehnice și a potențialu
lui uman, creșterea răspunderii fie
căruia la locul său de muncă".

Un exemplu concret : prin reorga
nizarea și modernizarea fluxului

Valoroasa experiență 
a colectivului

Întreprinderii mecanice 
din Timișoara

tehnologic de prelucrare a tamburi- 
lor, Ia această operație productivita
tea muncii a crescut cu 30 la sută. 
La fel de eficiente s-au dovedit a fi 
și modernizările aduse fluxurilor de 
fabricație a roților de rulare pentru 
poduri și macarale, sau a reductoa- 
relor. Iar acum se află în curs de 
definitivare organizarea fluxului de 
confecționat chesoane pentru poduri 
rulante și macarale, care, alături de 
alte măsuri, va permite reducerea 
duratei de confecționare a acestor 
subansamble, in medie, cu 200 ore 
pe utilajul de ridicat.

Așadar, la întreprinderea mecanică 
din Timișoara creșterea productivi
tății se Întemeiază pe intensificarea 
muncii de concepție și organizare, 
care îmbracă și alte forme. De pil
dă, de la începutul anului și pină in 
prezent, aici au fost realizate cu for
țe proprii, prin autoutilare, mașini 
și utilaje în valoare de 3,6 milioane 
lei. ceea ce depășește cu peste un 
milion lei prevederile de plan. O a- 
tenție deosebită s-a acordat — așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului — realizării unor mașini- 
agregat și utilaje complexe, cu ran
damente superioare în producție. Bu
năoară. prin autoutilare a fost reali
zată o serie de mașini-agregat pentru 

găurirea tamburilor de sarcini, da 
mașini-agregat pentru nrelucrarea și 
găurirea carcaselor de la ridicătoarele 
electrohidraulice ș.a„ productivitatea 
muncii crescind la unele operații de 
6—7 ori față de vechile procedee de 
executare a lor.

Demn de relevat este și faptul că 
in întreprindere s-a acționat hotărit 
pentru folosirea cît mai bună a capa
cităților de producție. Nu întîmplător 
indicele de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil al mașinilor- 
unelte a crescut de la 84,5 la sută, cit 
era anul trecut, la peste 86 la sută în 
prezent. Ce a însemnat pentru între
prinderea din Timișoara această 
creștere ? Mult, foarte mult, dacă 
avem în vedere următorul calcul 
întilnit într-una din secțiile de pro
ducție : „Stagnarea unui utilaj timp 
de 24 de ore este echivalentă cu pier
derea unei producții în valoare de 
10 000 lei!" Or, această unitate dis
pune de mii de mașini și utilaje și 
prin creșterea cu 1,5 la sută a indi
celui amintit s-au ciștigat pentru 
producție sute, mii, zeci de mii de 
ore.

Am întrebat : „Nivelul actual al 
productivității muncii poate fi depă
șit ?“ Cei cărora le-am adresat Între
barea au răspuns în unanimitate : 
da ! Cum au. argumentat interlocu
torii noștri o asemenea apreciere ? 
Gheorghe Maxim, secretarul comite
tului de partid : „în acest an vom 
realiza o productivitate cu peste 16 
Ia sută mai mare decît nivelul său 
din anul trecut, superioară sarcinii 
planificate în 1975 pe Întreaga in
dustrie. Pentru aceasta au fost inten
sificate acțiunile privind organizarea 
superioară a producției și activitatea 
de autoutilare". Mihai Dekrell, ' șef 
de echipă în sectorul rectificare : 
„Am obținut rezultate bune în ce 
privește întărirea disciplinei și orga
nizarea locurilor de muncă. Prin va
lorificarea rezervelor interne, echipa 
în care lucrez este hotărită să am
plifice realizările sale de pină 
acum". Gheorghe Berzescu, maistru 
în secția mecanică : „Fiecare piesă 
trebuie realizată intr-un timp record. 
Se poate și vom face totul pentru a 
stabili în continuare noi recorduri".

Concret, „a face totul" înseamnă, in 
această unitate economică, respecta
rea strictă a programului de lucru, 
disciplină fermă in producție, o in
tensă mobilizare a propriilor forțe de 
creație tehnică — intr-un cuvînt, în
seamnă a pune în mișcare toate nir- 
ghiile de creștere neîntreruptă a pro
ductivității muncii.

Hie ȘTEFAN 
Cezar IOANA

Mașini și utilaje 

de înaltă tehnicitate
Nu de mult, s-au împlinit 70 

de ani de cind la Iași a luat 
ființă, pe valea piriului Nico
tină, „atelierele principale de 
reparat locomotive și vagoane", 
începînd din 1965, lucrătorii Ni- 
colinei feroviare au învățat „din 
mers" și tehnica modernă a con
strucției de mașini, iar acum 
făuresc un mare număr de ma
șini și utilaje de înaltă tehnici
tate. Printre acestea se află cen
tralele automate pentru pro
ducerea betoanelor, stații de 
preparat mixturi asfaltice, echi
pamente pentru tractoare etc.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la „Nicolina" — Iași 
nu sînt acum numai buni con
structori de mașini și utilaje, ci 
și buni specialiști în punerea în 
funcțiune la parametrii proiec
tați a produselor fabricate de 
ei, Funcționarea ireproșabilă a 
mașinilor și utilajelor realizate 
este garantată de întreprindere 
prin existența unui mare nu
măr de standuri care testează 
utilajele înainte de a fi tri
mise beneficiarilor. în conti
nuare, exploatarea lor este asi
gurată prin grupa „service" a 
întreprinderii, alcătuită din an
gajați cu o înaltă pregătire teh
nică de specialitate. Echipele 
„service" se deplasează la bene
ficiar cu aparatura necesară și 
orice mașină și utilaj il pun în 
funcțiune Ia parametrii maximi 
de lucru, intr-un timp rapid. 
Dispunînd de un corp tehnic 
specializat în proiectarea de 
mașini și utilaje pe care le fa
brică, de extinderea suprafeței 
construite și de dotarea cu uti
laje și tehnologii de fabricație 
moderne. întreprinderea „Nico
lina" — Iași își sporește an de 
an producția.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

în urmă cu mai bine de doi ani, 
în zona industrială Dudești a Capi
talei au început lucrările de investi
ții la un nou obiectiv : unitatea de 
chimizare a grăsimilor. Fiind vorba 
de „lucrări de construcții și montaj 
nu prea complicate" — cum ne spu
nea unul din constructori — firesc 
era ca investiția, în ansamblul ei — 
toate cele nouă capacități — să fie 
finalizată în cel mai scurt timp. De 
fapt, finind seama de o atare reali
tate, primul termen de punere în 
funcțiune a fost stabilit în trimestrul 
IV 1974, Dar, la acea dată, nici po
meneală de încheierea lucrărilor la 
vreo capacitate. Așa a început isto
ria unui adevărat raliu al tergiver
sărilor. Care este situația „la zi" ? 
— ii întrebăm pe tov. Liviu Drăgan, 
coordonatorul noii unități de chimi
zare.

— Din cauza tntirzierii unor lu
crări de construcții și necontractării 
lg timp a utilajelor, termenul inițial 
de punere in funcțiune a fost aminat 
pentru trimestrul I 1975. După aceea, 
în urma unei analize serioase a si
tuației de fapt de pe șantier s-a 
propus un nou termen : trimestrul 
III, mai precis 30 septembrie.

— Adică, sfirșitul acestei luni,
pentru toate capacitățile ?

— Pină la urmă s-a hotărit ca o 
parte din capacități — șapte la nu
măr — să intre în funcțiune la 
31 martie și o parte la 30 septembrie. 
Am reușit ca în martie să punem în 
funcțiune 5 capacități, alte două au 
început să producă în iunie — din 
care una doar parțial — și una in 
august. A mai rămas o capacitate 
importantă — instalația de alcooli 
grași, Ia care am avut și avem încă 
probleme nerezolvate.

— Clnd va intra în funcțiune a- 
ceastă ultimă capacitate ?

— După unele calcule, în luna oc
tombrie, după altele, în decembrie. 
Personal, cred că nu sînt condiții de 
punere în funcțiune decît la începu
tul anului viitor.

„ILUSTRATE" PE ADRESA.

IPROCHIM și I.P.U.C.-BUCUREȘTI : Datorită dv„ to
varăși proiectant! ai unității de chimizare a grăsimilor, 
aceste utilaje, sosite din import, nu pot fi montate. Gră
biți, ca atare, soluționarea — credem — a nu prea com
plicatei probleme a suporților metalici.

ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJ CHIMIC 
BUCUREȘTI : Cum vedeți, constructorul, serios, s-a ți
nut de cuvint și a executat fundațiile pentru cele două 
rezervoare de hidrogen. Acum numai de dv. deninde ca 
lucrările la instalația de hidrogenare să fie încheiate. 
Livrați neîntirziat utilajele restante J

— Să recapitulăm. Deci, In urma 
re-replanificării termenelor de pu
nere in funcțiune a celor nouă ca
pacități, situația „la zi" este urmă
toarea : la 6 capacități scadența (re- 
planificată) a fost onorată, la alte 
două amînată și la o capacitate sca
denta rămine incertă. Totodată, în 
prezent, o capacitate — instalația de 
hidrogenare — funcționează doar 
parțial.

— întocmai, asta-i situația ! Din 
cauza acestor întîrzieri, unitatea 
noastră pierde producție. Numai în

PE ȘANTIERUL UNITĂȚII 
DE CHIMIZARE - DUDEȘTI

trimestrul viitor pierderile se vor ri
dica Ia 20 milioane lei.

— Și dacă „asta-i situația" — ce-i 
drept, nu prea roză — care sînt cau
zele ? Ce se întreprinde acum pen
tru înlăturarea grabnică a neajunsu
rilor ? Sînteți beneficiarul acestei 
importante investiții și aveți răspun
deri precise in legătură cu finaliza
rea tuturor capacităților la terme
nele stabilite prin plan.

— Așa cum am spus, greu am 
mers de la început cu asigurarea 
proiectelor, cu contractările de uti
laje și chiar cu lucrările de con- 
strucții-montaj. Uitați, acum, de pil
dă, deși există importante lucrări 
de executat, atit la instalația de 
difil — în vederea punerii totale în 
funcțiune a noii capacități de hidro
genare — cit și la ultima capacitate, 
cea de alcooli grași, montorul ne lot 
amenință că își reduce efectivele de 
muncitori și. din cite mi-am dat 
seama, chiar a și făcut acest lucru. 
Acum lucrează pe șantier doar cu 
jumătate — și chiar mai puțin — din 
numărul de montori existenți p« 
șantier in martie-aprilia, de pildă.

Prezent la discuție, tov. Anton De- 
zideratu, șeful de lot al șantierului 
Trustului de montaj utilaj chimic 
București, care execută lucrările do 
montaj, intervine :

— Aș vrea să vorbim foarte serios 
și să spunem lucrurilor pe nume, 
adevărat. Nu voi căuta să mă dezvi
novățesc, în calitate de montor. Dar, 
o spun cu toată răspunderea, că, cel 
puțin la lucrările pe care le-am fă
cut aici la unitatea de chimizare, 
am lucrat și lucrăm bine. Spuneți-mi, 
dumneavoastră, în calitate de bene
ficiar, concret unde avem noi lucrări 
înțîrziate și o să vă spun eu adevă
ratele cauze. Cît privește efectivele 
de muncitori pe acest șantier, aceas
ta este o problemă care ne privește 
pe noi. Sintem o unitate productivă 
și, așa cum este firesc, avem o serie 
de indicatori — productivitate, cos
turi — pe care trebuie să-i respec
tăm. Or, unitatea dv., centrala și mi
nisterul nu au soluționat încă pro
bleme vitale pentru a desfășura o 
activitate normală pe șantier — nici 
acum nu avem asigurate integral 
proiectele de execuție, nu avem o 
serie de materiale, așteptăm incă să 
sosească unele utilaje, există incerti
tudini în legătură cu costurile de 
deviz. Și, cum bine vă dați seama, 
pentru toate acestea răspunzător este 
în primul rînd beneficiarul. Noi nu 
ne putem permite să ținem oamenii 
pe șantier în așteptarea soluționării 
problemelor amintite.

— Concret, tovarășe Drăgan, cum 
explicați aceste inadmisibile intir- 
zieri ?

— în ce privește proiectele, știu că 
întîrzierile se datorează celor două 
institute de proiectări — IPROCHIM 
și I.P.U.C. București — care, nu-nil 
explic de ce, nu-și respectă propriul 
angajament de predare a tuturor 
proiectelor restante, cel tirziu pînă 
la 15 august. Această dată a trecut 
de mult și încă așteptăm bunăvoința 
proiectanților să clarifice soluțiile la 
o serie de lucrări de montaj. Așa, de 
pildă, deși de mai bine de o lună au 
sosit din import, pe șantier, un reac
tor, trei vase separatoare și un 
schimbător de căldură nu se pot 
efectua lucrările de montaj întruclt 
proiectanții nu au stabilit detaliila 
de exeouție pentru suporți! metaîîci. 
Cit privește materialele care lipsesc, 
precizez că în luna septembrie ele 
vor sosi pe șantier. Mai incertă esia 
data la care vom primi din partea 
întreprinderii mecanice de utilaj chi
mic București utilajele restante — 
îndeosebi cele două rezervoare de 
hidrogen, pentru care fundațiile sînt 
de mult terminate — necesare înche
ierii lucrărilor la instalația de hi- 
drogenare.

Acestea sînt faptele. Așadar, cu 
cîteva zile înaintea scadenței finale 
pe șantierul unității de chimizare a 
grăsimilor din București se așteaptă 
proiecte, utilaje și, mai ales, spirit 
gospodăresc. Este o situație cu totul 
intolerabilă. Cu mal multă fermitate 
și cu mai mare eficacitate trebuie să 
intervină pentru Înlăturarea tuturor 
incertitudinilor care mai există 
Centrala industrială de medicamen
te, cosmetice, lacuri și vopsele — 
aflată la doi pași de unitatea de chi
mizare — și Ministerul Industriei 
Chimice, titularul acestei investiții. 
Din partea acestor foruri așteptăm 
un răspuns concret și, îndeosebi, 
măsurile energice absolut necesare 
pontru a puue ordine în finalizarea 
lucrărilor Ia un obiectiv important, 
construit din banii noștri, ai tuturor,

Viorel SAIAGEAN i
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v , vStadiul pregătirilor pentru noul an de învățămînt Un mare cărturar

MANUALELE ȘCOLARE
t

PROGRAMUL I
și patriot

în ansamblul pregătirilor pentru 
deschiderea în condiții optime a 
noului an școlar, tipărirea și difuza
rea la timp a manualelor s-au bucu
rat de o atenție deosebită. Incepînd 
cu aproape un an de zile în urmă, 
periodic s-au analizat și dezbătut, in 
prezența tuturor factorilor implicați 
in redactarea și tipărirea cărților de 
școală, stadiul definitivării manu
scriselor, măsurile ce se impun in 
fiecare etapă de lucru pentru ca fie
care manual să fie intr-adevăr o lu
crare substanțială și atractivă după 
care elevii să învețe ușor și cu plă
cere. Ca urmare a acestor preocu- 

aeest an procesul de 
a manualelor 

fost încheiat în
încît în prezent există 

toate condițiile ca prima zi de școală 
să înscrie prezența întregului set de 
cărți pe pupitrul fiecărui elev. Este 
un eveniment care va trebui reedi
tat an de an. Pentru aceasta și — 
implicit — pentru a putea fi evitate 
neajunsurile care încă se manifestă, 
am reținut citeva sugestii și obser
vații.

La Editura didactică și pedagogică 
sîntem informați că pentru anul șco
lar 1975—1976 au fost editate 657 
manuale, într-un tiraj de peste 23 
milioane exemplare. Dintre acestea, 
293 de titluri sint destinate invăță- 
mîntului primar și gimnazial, clase
lor I—VIII, 180 pentru elevii liceelor 
de cultură generală, iar învățămin- 
tul liceal de specialitate va beneficia 
de un număr de 168 manuale. Din 
totalul general al titlurilor, circa 80 
reprezintă manuale noi, iar 140 — 
manuale substanțial îmbunătățite. In 
afara celor 657 titluri de manuale 
școlare, editura pune la dispoziția ca
drelor didactice, elevilor, părinților 
un număr de 51 lucrări de pedagogie, 
74 lucrări de interes general și 17 ti
tluri de material didactic grafic (hărți,

atlase, albume, planșe etc.). ..Odată 
încheiat procesul elaborării manua
lelor pentru apropiatul an școlar — 
ne-a asigurat tovarășul Onoriu Tri- 
fan, director adjunct al editurii — 
întregul colectiv editorial iși concen
trează eforturile pentru ca, imediat 
după definitivarea planurilor școlare, 
să începem elaborarea noilor manua
le, astfel incit să ne încadrăm cu 
exactitate în prevederile de timp și

tîmpinate pe linia îmbunătățirii ținu
tei grafice a manualelor.

— Lucrurile nu stau bine îndeosebi 
în ce privește cartoanele destinate 
coperților de manuale ; în afară de 
faptul că nu sînt nici prea rezisten
te, sint încă prea groase, ceea ce de
termină îngreunarea cărților. Cum 
insă asemenea probleme sînt, în ge
neral, din ce in ce mai bine soluțio
nate, pe măsura dotației tehnice per

16,30 Teleșcoală.
17,00 Emisiune In limba germană.
18.45
18,55

Tragerea Loto.
Din lumea plantelor șl ani
malelor.
1001 de seri.

pari, in
editare șl tipărire 
școlare a 
util, astfel

timp

® APROAPE 700 DE TITLURI INTR-UN TIRAJ DE PESTE 23 
MILIOANE EXEMPLARE ® DIN TOTALUL TITLURILOR, PES
TE 80 DE MANUALE NOI SI 140 SUBSTANTIAL ÎMBUNĂ
TĂȚITE ® ÎN CURS DE TIPĂRIRE, NUMEROASE HĂRȚI, 

ATLASE, ALBUME, PLANȘE

Cen-
Aici 
res- 
ma-

de calitate ale producției viitoare de 
carte școlară".

Facem următorul popas la 
trala industriei poligrafice, 
aflăm că marea majoritate — 
pectiv 638 — dintre titlurile de
nuale au fost editate conform grafi
cului, pînă la data de 1 august. Ulti
mele manuale, intrate mai tîrziu în 
lucru au fost tipărite în luna august 
„astfel încît putem spune că în pre
zent (4 septembrie) acțiunea de edi
tare a manualelor pentru apropiatul 
an școlar este practic încheiată" — 
ne-a încredințat tovarășul Ion Găle- 
teanu, directorul general al centralei. 
Cu prilejul acestei convorbiri ara 
aflat amănunte despre eforturile sus
ținute desfășurate de tipografi pentru 
recuperarea tuturor restanțelor de ti
raj, despre succesele și greutățile — 
unele depășite, altele încă nu — în-

fecționate de care dispun tipografiile 
noastre, sperăm ca manualele pentru 
anul 1976—1977 să fie și mai 
executate și, ca atare, 
primite.

— Care apreciați a 
sențialâ pentru ca și 
acțiunea de tipărire a 
se încheie în timp optim ?

— Furnizarea manuscriselor 
mod ritmic; in acest an, de pildă, in 
primele două luni n-am prea avut 
manuscrise și de aceea tipografiile 
au fost nevoite să lucreze ulterior 
foarte intens. Pe viitor vom cău
ta să suplinim cit mai mult aces
te neajunsuri. In prezent, de pildă, 
avem în tipografii 45 de titluri di o 
producția anticipată. Ideal însă ar fi 
ca lunar. încă de pe acum, să primim 
din partea editurilor între 80—100 de 
titluri, iar acțiunea de predare a 
manuscriselor să se Încheie în luna

bine
mult mai bine
fi condiția 
în viitorul 
manualelor

e- 
an 
să
in

aprilie. Dacă se respectă aceste ce
rințe, întotdeauna la data de 1 au
gust cărțile de școală vor fi în în
tregime tipărite.

în sfîrșit, la întreprinderea de di
fuzare a cărții aflăm că pe baza ci
frelor de școlarizare, necesarul cărți
lor de școală a fost determinat cu ri
gurozitate și că în aceste zile pachete
le de manuale se află in drum spre 
cele circa 400 de centre județene de 
librării și unități de difuzare ale co
operației. de unde vor ajunge 
nemijlocit în școli. Tovarășul
drei Vieru, director adjunct al între
prinderii. ne oferă spre informare cî- 
teva cifre :

— Pină la 4 septembrie au fost 
expediate în întregime rețelelor de 
difuzare 649 de titluri ; restul celor 8 
titluri pentru învățămîntul de cultură 
generală se expediază pe măsură ce 
exemplarele sosesc din tipografii. 
Din partea Editurii didactice și pe
dagogice avem promisiunea că pînă 
la 6 septembrie vom primi toate 
exemplarele prevăzute. Situația e 
ceva mai puțin bună în producția de 
manuale a editurii „Ceres" : din cele 
46 de titluri ale acesteia, 7 încă nu 
sint gata și nici nu avem depline a- 
sigurări că vor fi în curind definiti
vate. Dimpotrivă, despre citeva din
tre acestea ni s-a spus că nu pot a- 
părea pînă la 1 noiembrie.

Desigur, este datoria de onoare a 
editurilor, oa și a celorlalți factori 
implicați în tipărirea și difuzarea 
tuturor cărților de școală, să încheie 
în cel mai scurt timp apariția ulti
melor tiraje, pentru ca manualele să 
fie pe pupitrul elevilor încă din pri
mele zile de școală. Exigențele nou
lui an școlar, preconizat să înregis
treze un salt calitativ în întreaga ac
tivitate instructiv-educativă, solicită 
eforturi susținute și în acest sens.

19,20
19,30 Telejurnal.
20,00 Univers științific o- Cincina

lul revoluției tehnlco-știin- 
țifice : Energia și fizica (pre
zentarea cercetărilor efec
tuate la Institutul de Fizică 
București și Institutul de Fi
zică Atomică) • Documentar 
..Medicina si cosmonautica". 
O Cit rezistă materialele la 
efort » Caleidoscop.
Publicitate.
Melodii maramureșene cu 
Angela Buclu.
Festivalul comediei cinema
tografice la TV. ..Gentleme
nii norocului" — producție a 
studiourilor sovietice.
24 de ore.
închiderea programului.

20,30
20.35

20,50

22,10
22,30

17.00
17,05
17,25

PROGRAMUL II

19,20
19.30
20,00

Telex.
Muzică distractivă.
File de dicționar O Meda
lion Grigore Vasiliu-Birlic. 
o Filmul artistic „Telegra
me". O producție a studiou
lui București.
1001 de seri.
Telejurnal.
Teatrul liric TV prezintă o- 
pera „Pădurea vulturilor' 
Tudor Jarda pe 
Cornellu Rusu
Gilmeanu.
Viața economică
Telex.
Omul de lingă tine.
Treptele afirmării, 
închiderea programului.

un 
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CARNET

CULTURAL
„ȘCOALA NOASTRĂ 

GRĂDINĂ 
ÎNFLORITOARE"

Pionierii Scolii generale nr. 7 
din Hunedoara — deținătorii 
diplomei de „Cea mai bine gos
podărită școală din județ" — au 
lansat acum, in prag de an șco
lar, chemarea la întrecere către 
toți cei peste 41 000 colegi de-ai 
lor din județ. Printre obiecti
vele întrecerii menționăm : par
ticiparea la „Decada muncii pa
triotice" — 1—10 septembrie,
efectuarea curățeniei în școli, 
aipenajarea cabinetelor, labora
toarelor și atelierelor școlare, 
recondiționarea unor materiale 
didactice, transformarea curților 
școlilor în minibaze sportive etc. 
întrecerea se va desfășura ne 
parcursul întregului an școlar. 
(Sabin Ionescu).

ALBUMUL „TIMIȘ"
A ieșit de sub tipar albumul 

„Timiș", lucrare editată din ini
țiativa secției de propagandă a 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. Alături de monumente, 
edificii și alte mărturii, amin
tind de un trecut zbuciumat și 
glorios ce se confundă cu lupta 
bănățenilor pentru emancipare 
națională și socială, sînt prezen
tate prin intermediul imaginilor 
alb-negru și color, al textului 
ce le însoțește (tradus in limbi
le engleză, franceză, germană și 
rusă), unele din 
zentative creații 
rial și spiritual 
lismului. (Cezar

cele mai. repre- 
de ordin 
din anii
Ioana).

mate- 
socia-

■“ de 
libret de 
Pomplliu

Capitalei.

A ajîârut ,,ERA SOCIALISTĂ**
In deschidere, revista publică ar

ticolul Un program complex de a- 
menajare a apelor țării de EMIL 
DRAGANESCU. In continuare sînt 
inserate articolele : Conducerea co
lectivă și rezolvarea concretă, ope
rativă a sarcinilor de IOACHIM 
MOGA ; Principiul echității reflec
tat în repartiția după muncă de 
GHEORGHE ȘICLOVAN ; Rapor
tul forțe — relații de producție in 
etapa actuală de IOAN ERHAN ; 
Clasa muncitoare iu viața socială a 
României de astăzi de O. HOF
FMAN : Contradicțiile in societatea 
socialistă de ACHIM MIHU. La 
rubrica CONSULTAȚII este publi
cat articolul Coordonate ale noii 
ordini economice internaționale de

nr. 17/1975

AUREL GHIBUȚIU. La rubrica 
PAGINI DE ISTORIE, TRAIAN 
BUNESCU semnează articolul 35 
de ani de Ia marile demonstrații 
populare împotriva Dictatului im
perialist de la Viena. Articolele 
Cercetarea tehnico-știintifică uzi
nală de GHEORGHE SĂFTOIU și 
Grafica aplicată : între eficiența 
social-cconomică și mesajul estetic 
de GH. COSMA formează conținu
tul rubricilor ȘTIINȚA-ÎNVĂȚA- 
MÎNT și, respectiv, CREAȚIA LI- 
terar-artistică.

Revista mai conține rubricile : 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE, VIA
ȚA INTERNAȚIONALĂ, CU
RENTE ȘI IDEI și CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII.

Cartea de debut
(Urmare din pag. I)

CONCURSUL 
BRIGĂZILOR 
DE AGITAȚIE

ajutor 
desfă-

Sub genericul „Prețios 
prin satiră și umor-1 se 
șoară în prezent concursui bri
găzilor artistice de agitație din 
întreprinderi și instituții, case 
de cultură și cămine culturale 
din județul Vrancea. La această 
manifestare cultural-artistică de 
masă sint antrenate peste 60 de 
formații. Faza finală, ce va avea 
loc la sfîrșitul acestui an, va fi 
marcată printr-un spectacol 
susținut de cele mai bune for
mații participante la manifes
tare. (Dan Drăgulescu).

EXTREMUL NORDIC 
IN IMAGINI

literare. debutul edi
torial trebuie înțeles 
ca o primă formă a 
deplinei consacrări, 
înscrierea numelui ne 
o carte înseamnă su
punerea scriitorului la 
larga judecată a pu
blicului, la neiertătoa- 
rea apreciere și deci
zie pe care o rostește 
timpul. în consecință, 
criteriile editoriale de 
selecție în scrisul de- 
butanților sînt înves
tite cu severități mult 
ma.i ferm exprimate 
decît cele ale reviste
lor literare. Această 
realitate obiectivă a 
impus în activitatea 
editorială, ca un răs
puns necesar si fruc
tuos, publicarea debu- 
tantilor pe bază 
concurs. Asemeni 
tor edituri, și 
„DACIA" și-a 
acest procedeu 
cru — inițiind 
concursul ei 
volumele de poezie — 
străduindu-se progra
matic ca, prin 
mediul lui. să 
rească acele 
scrise care se apropie 
cel mai mult de înal
tele exigente ale liri
cii noastre actuale.

înțelegînd debutul 
editorial ca o primă 
formă a consacrării, 
acordîndu-i așadar 
importanța majoră pe 
care de fa.pt o impli
că. editorul se stră
duiește să pună in 
circulație acele valori 
care dau toate sem
nele că reprezintă un 
spor calitativ in con
tinentul literaturii

în 
vrea 

concret 
care 

fiecărui

de 
al- 

editura 
însușit 
de lu- 
anual 

pentru

inter- 
tipă- 

manu-

noastre actuale, 
același timp, el 
să răspundă 
Si la întrebarea 
stă in fața 
debutant : este ori nu 
chemat ca scrisul său 
să dobîndească un loc 
ferm în conștiința pu
blicului cititor ? După 
cum limpede se evi
dențiază din contextul 
conturat, responsabili
tatea politică si este
tică a editorului este 
dintre cele mai serioa
se. deoarece cartea pe 
care o va pune in cir
culație poate afecta 
— intr-un sens pozitiv 
sau negativ — patri
moniul literaturii noas
tre în ansamblu, cit 
și destinul scriito
ricesc — încărcat de 
legitime întrebări și 
neliniști — al debu
tantului. Publicarea 
unui volum de debut 
trgbuie să fie în con
secință expresia unei 
duble certitudini edi
toriale asupra căreia 
urmează să se exerci
te judecata cititorului, 
a criticii, a timpului. 
Tocmai de aceea, in 
vederea realizării u- 
nor lucrări care să se 
impună real atenției 
publicului, se cer 
ca necesare o atitudi
ne mai activă a editu
rilor in relațiile lor cu 
autorii, o conlucrare 
mai îndelungată, mai 
aprofundată pentru ri
dicarea nivelului 
realizare a 
acestora.

tnțelegînd 
tă lumină 
debutului editorial, cei 
care aspiră să-și facă

ele 
lucrărilor

în aceas- 
conditiile

Muzeul județean Vîlcea găz
duiește in aceste zile o intere
santă expoziție de fotografii rea
lizate de artistul danez Ivars 
Silis. Exponatele reunite sub 
genericul „Imagini din viața vi- 
nătorească a eschimoșilor polari 
din Thule" surprind aspecte din 
obiceiurile și îndeletnicirile oa
menilor aflați in extremitatea 
nordică a lumii, o serie de in
stantanee din tehnica tradițio
nală de vinătoare a locuitorilor 
Groenlandei. (Ion Stanciu).

(Urmare din pag. I)

„MEDGIDIA 1975“

La Medgidia s-a încheiat cea 
de-a 5-a ediție a simpozionului 
național de ceramică, la care au 
participat artiști plastici din ca
drul filialelor U.A.P. București, 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și 
Brașov. Lucrările executate în 
cadrul fabricii de produse cera
mice din localitate au avut ca 
temă generală „Joc de ape" și 
vor fi amplasate în parcul cen
tral, în piețele, peluzele și zo
nele verzi ale orașului, alături 
de cele realizate în anii trecuți. 
(George Mihăescu).

medalia de aur pentru in
venția 
tarea 
lor cu suspensii suuue , in
venție care a suscitat inte
res în
Căci această invenție re
voluționează pur și simplu 
metoda de separare a li
chidelor cu suspensii solide, 
care se făcea pînă atunci 
greu și costisitor, cu aer 
comprimat.

în 1965 a demarat proce
sul de producție a alumi
nei. Sînt zece ani de a- 
tunci ; împreună cu cei 
peste 300 de veterani, masa 
compactă și omogenă a 
producătorilor de alumină 
și-au sărbătorit în acest 
an deceniul noilor indus
trii, dar deja cu tradiție, de 
îndată ce ei trimit specia
liștii fabricii similare de 
la Tulcea — deci dintr-un 
capăt in celălalt capăt de 
țară. Tocmai de acolo, de 
la gurile Dunării albastre 
s-a întors deunăzi directo
rul Constantin Ștefănoiu, 
oprindu-se însă nu la Ora
dea, ci la Beiuș, el fiind de
putat în M.A.N. tocmai in

sa intitulată „Agi- 
mecanică a lichide- 
suspensii solide", in-
tară și peste hotare.

drum propriu și sem
nificativ pe tărimul 
literaturii se vor pă
trunde de adevărul 
că. pînă la acel debut, 
sint de străbătut ci
teva etape ale exigen
tei politico-estetice în 
care ei înșiși, alături 
de editor, trebuie să 
se clarifice asupra au
tenticității vocației lor 
de scriitori, asupra 
consistentei talentului 
lor. asupra ponderii 
reale pe care scrisul 
lor îl poate avea in 
contextul literaturii 
noastre actuale. Toate 
acestea, și nu numai 
ele. sint probele de 
foc prin care trebuie 
să se verifice scrisul 
fiecărui debutant. Ori- 
cit de dificile ar fi 
aceste probe, ele nu 
reprezintă piedici pen
tru talentul autentic, 
ci. dimpotrivă, acele 
elemente de exigentă 
apreciere prin care 
talentul îsi stabilește 
adevăratele contururi, 
adică, în fapt, dreotul 
său nedezmințit de a 
se afirma public ca 
valoare ce se înscrie 
în sfera literaturii. 
Tocmai datorită aces
tor criterii de exigen
tă cernere a scrisului 
celor ce debutează e- 
ditorial am putut asis
ta. în anii din urmă, 
la ivirea 
noastră a 
noi. care 
vâr ceva
scrisul lor.
prezintă garanții fer
me pentru procesul 
permanent novator și 
ascendent trăit de li
teratura română-

în literatura 
unor talente 
au intr-ade- 
de spus prin 

care re-

circumscripția plaiurilor 
sale natale. Despre el se 
spune că ar cunoaște per
sonal și fără greș pe fie
care din cele citeva mii de 
muncitori ai fabricii, nu 
printr-o memorie prodigi
oasă, ci prin contactul di
rect și continuu cu tova
rășii lui de muncă și vise.

Am stat de vorbă cu Cră
ciun Ciordaș, secretarul 
comitetului de partid, cu 
Vasile Daneșan, președin
tele comitetului sindicatu
lui, și cu Miliai Matei, se
cretarul comitetului U.T.C. 
Aflu că au fost realizate și 
depășite cu cinci procente 
angajamentele anuale pes
te prevederile de plan, la 
toți indicatorii. Iată un e- 
xemplu : la valoarea pro
ducției globale, angajamen
tul a fost de 7 350 000 lei și 
s-au realizat 14 600 000 lei, 
deci aproape dublu. La va
loarea producției-marfă, 
angajamentul a 
5 500 000 lei, 
18 040 000 lei.
Cu aceste cifre înscrise pe 
panouri au defilat oamenii 
aluminei, la 23 August, în 
frumosul oraș de pe Crișul 
Repede.

fost de 
realizîndu-se 
deci triplu.

Mihai IORDANESCU

de Ia 
___ __   _ răzeși 

de pe meleagurile Romanului, a lui 
Constantin_ I. Istrati. Sîntem astăzi
în măsură să apreciem, mai bine
decit oricînd în trecut, valoarea a- 
cestui om, și scriu aceste rînduri cu 
simțirea pe care o merită 
prin care acest cărturar și 
și-a gravat numele în galeria 
lor noștri înaintași.

Studiind cu pasiune, mai 
Iași și apoi la Școala de medicină 
militară deschisă de dr. Carol Da
vila în București, tînărul fecior de 
țăran vădește aplicații spre științele 
naturii și urmează atît Facultatea 
de medicină nou înființată, cît și 
pe aceea de științe. în 1877 și-a dat 
doctoratul (cu teza „Cremațiunea 
cadavrelor"), după care a participat 
activ la războiul pentru independen
tă, î,n luptele de la Grivița și Plev
na. probînd înaltă pricepere și de
votament fată de bolnavi. Reîntors 
în țară, scrie lucrarea 
țăranului 
tește pe 
mizerie a

După ce 
ani. fiind 
nic atras de chi
mie. în 1882 a ple
cat la Paris și s-a 
dedicat cu toate 
forțele acestei ști
ințe. A obținut li
cența după o pre
gătire de numai 7 
luni și a conti
nuat. sub con
ducerea prof. Friedel, renumitul 
chimist, activitatea științifică, susți- 
nindu-și teza de doctorat în 
organică în 1885. Reîntors in 
fost numit mai întii profesor 

în 
in

a 
organică 

înființată la Facultatea de științe a 
Universității din București. In afară 
de activitatea de profesor. C. I. Istrati 
a îndeplinit unele funcții înalte, ca 
aceea de ministru la mai multe de
partamente și de președinte al Aca
demiei Române.

Este știut că marele merit al doc
torului C. I. Istrati îl constituie fap
tul că, împreună eu prof. Petru Poni 
de la Iași, a pus bazele scolii româ
nești de chimie. El a dat pentru 
generații temeiurile însușirii și pro
movării unei discipline ce s-a do
vedit a fi, mai tîrziu, una din pri
mele pirghii ale progresului tehnico- 
științific și economic. De asemenea, 
C. I. Istrati a organizat invățămintul 
românesc de chimie organică, a defri
șat un teritoriu nedesțelenit 
domeniul respectiv.

Despre C. I. Istrati. ca 
și om de școală, s-a scris 
dori să 
pedagog 
profund 
tul simț 
apreciat 
nu iși 
viitorul".

O perseverentă activitate de edu
cație a desfășurat și prin numeroa
sele conferințe ținute in cadrul So
cietății de științe, activitate care 
atestă încrederea sa neclintită in 
puterea muncii. „Să muncim, Iată 
cuvîntul ce trebuie scris cu deose
bire in țara noastră pretutindeni". 
Este cu siguranță un mare merit 
că, cu toate limitele gindirii sale po- 
litico-ideologice, a reușit să intuiască 
și să declare, în prima ședință din se
colul nostru a Societății de științe, 
următoarele, în legătură cu rolul mun
cii in orînduirea viitoare : ..Munca nu 
va mai fi o sarcină, ci o plăcere, fiind 
distribuită în mod echitabil, făcută in

Se împlinesc 
nașterea, intr-o

125 de 
familie

ani 
de

faptele 
patriot 
iluștri-
întîi la

român", in
cirmuitori 
țărănimii, 
a profesat 
puter-

„Locuința 
care învinovă- 
de starea de
medicina cît-iva

condiții bune, dînd totdeauna re
zultate pozitive și nelăsind in urma 
ei nici victime, nici suferințe.

Uzina și mecanicul vor înlocui o- 
gorul și plugul. In uzină va fi un 
mare laborator unde, prin sinteză, 
apa. aerul, cărbunele se vor combina 
în nenumărate moduri pentru a pro
duce alimente ternare și cua- 
ternare. cele mai variate. Omul 
va fi astfel mai fericit și mai 
puțin extenuat de truda adese
ori nedreaptă și neegală : el va 
putea să lucreze pentru binele co
mun, fiecare după aptitudinile șale, 
avînd totodată timpul să observe, 
să cunoască, să reflecteze aceste 
mărețe momente de fericire ale vie
ții. In locul mușchilor săi va fi in
teligența sa. care va produce din ce 
în ce mai mult, căci ea va ști să 
subjuge, pentru folosul său, energia 
colosală care ne înconjoară".

Ca om de știință, C. I. Istrati a 
vădit, așa cum remarca Emil Ra- 
coviță, două 
tilitarism și 
investigațiile 
folos pentru 
în domeniul

nașterea chimistului C. L Istrati

cultatea de medicină, 
dr. C. Davila, iar în 1887, 
unui strălucit concurs, 
catedra de chimie

chimia 
tară, a 
la Fa- 

locul 
urma 

ocupat 
nou

la noi în
profesor 

mult. Aș 
alătur calităților de distins 
și educator respectul său 
față de muncă si deosebi- 
al datoriei. De altfel, el a 
public că „profesorul care 
face datoria... compromite

trăsături esențiale : u- 
realizarc. Practic, toate 

sale au urmărit un 
omenire. Așa, de pildă, 
medicinii, el a studiat 

probleme de igie
nă publică, iar-» 
în cel al chimiei, <. 
reacțiile unor hi-'' 
drocarburi aro
matice ce duc la 
coloranți sinte
tici, valorifica
rea unor materii 
prime 
(sarea 

chihlimbar, petrol, ozocherită, pro
duse vegetale ș.a.). precum și unele 
teme de chimie preparativă și ana
litică. De altfel. în chimie, de la 
C. I. Istrati au rămas, printre alte
le, unii coloranți cu numele de 
„franceine", precum și o substanță 
nouă izolată din plută, denumită 
„friedelina", ambele omagiind școa
la franceză la care s-a format. In 
sfîrșit, trebuie remarcată strădania 
sa privitoare la „nomenclatura in 
chimia organică".

Nu as putea încheia această foar
te sumară schiță comemorativă asu
pra lui C. 1. Istrati fără a men
ționa calitățile sale de organizator, 
om de vastă cultură și înflăcărat 
patriot. O mare parte din viață și-a 
dăruit-o operei de inițiere a unei 
mișcări științifice naționale. El a 
înființat, in 1890, Societatea română 
de științe, pe care a condus-o pină 
la sfîrșitul vieții, iar în 1902, Aso
ciația pentru înaintarea și răspîndi- 
rea științelor, menite să contribuie la 
crearea unui climat favorabil promo
vării științei și culturii. Și tot lui Ii 
datorăm organizarea primei expoziții 
agricole și industriale din țara 
noastră.

Dintr-o dragoste nemărginită pen
tru patrie și popor a izvorit încre
derea sa fermă în forța creatoare a 
națiunii noastre. „Nu pierdeți tim
pul degeaba — spunea el — nu vă 
lăsați să vă influențeze în rău nea
junsurile unei societăți care se re
simte incă de putreziciunea clasei 
conducătoare, adesea străină sau 
înstrăinată. Faceți totul însă pentru 
a aduce la adevărata viată marea 
rezervă de energie ce stă în stare 
latentă în stratul de jos al poporu
lui ; veți fi surprinși și mîndri de 
cele ce veți vedea că se înalță...".

Societatea noastră socialistă tra
duce în viață aceste idealuri și pre
țuiește faptele de progres ale înain
tașilor, în rindul cărora dr. C. I, 
Istrati păstrează, după trecerea vre
mii, un loc statornic.

indigene 
gemă,

Atad. proS.
Crîstofor SIMIONESCU
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Hills: Perechile Năstase-Connors
și Tiriac-Vilas

NEW YORK 4 
piui Ilie Năstase 
Connors (S.U.A.) 
semifinalele probei de dublu bărbați 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills. In „sfer
turi", Ilie Năstase și Jimmy Connors 
i-au eliminat în trei seturi, cu 5—7, 
6—4, 6—4, pe jucătorii chilieni Jaime 
Fillol și Patricio Cornejo. Pentru 
semifinale s-a calificat și perechea 
Ion Țiriac (România) — Guillermo 
Vilas (Argentina), învingătoare cu

(Agerpres). — Cu- 
(România) — Jimmy 

s-a calificat in

HANDBAL

Campionatul național
în etapa a doua a campio

natului național de handbal mascu
lin, care se desfășoară la Timișoara, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Dinamo București — Rafi
năria Teleajen 26—13 ; Știința Ba-

Firește că, pină 
palmares . strălucit, 
a fost greu — 
aceasta constînd 
țea și măreția lui. Li se în- 
tîmplă greutăți pînă și 
unor întreprinderi cu tra-

in semifinala!
6—2, 
cuplul
— Juergen Fassbender, 
partidă, John Lloyd 
Pnil Dent (Australia) au dispus cu 
7—6, 7—6 de americanii Dick Stoc
kton și Eric van Dillen.

In semifinalele probei de simplu 
femei, jucătoarea americană Chris 
Evert o va întilni pe tinăra cam
pioană cehoslovacă Martina Navrati
lova, iar Evonne Gooiagong (Austra
lia) va juca cu Virginia Wade (An
glia).

6—4 în partida susținută cu 
vest-german Hans Pohmann 

Intr-o altă 
(Anglia) și

de handbal masculin
cău — Universitatea București 14—14; 
Universitatea Cluj-Napoca — A.S.A. 
Tg. Mureș 25—15 ; Steaua București 
— Dinamo Brașov 35—20 ; Politeh
nica Timișoara — C.S.M. Borzești 
28—21 ; Minaur Baia Mare — C.S.U. 
Galați 22—16.

FOTBAL : Olanda — Finlanda
4-1

In orașul olandez Nijmegen s-a 
disputat întîlnirea dintre selecționa
tele Olandei și Finlandei, contînd 
pentru grupa a 5-a a campionatului 
european de fotbal. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 
4—1 (2—1). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost Van der Kuylen, care 
a înscris trei goluri.

Iată clasamentul grupei a 5-a : 
Olanda — 6 puncte ; 2. Polonia —■ 
puncte ; 3. Italia
Finlanda — zero puncte.

1.
5
4.

3 puncte I

Franța — Islanda 3—0
La Nantes. în cadrul aceleiași com

petiții (grupa a 7-a), reprezentativa 
Franței a întrecut cu scorul de 3—0 
(1—0) echipa Islandei, autorii goluri
lor fiind Jean-Marc Guillou (min. 19 
și min. 73) și Berdoll (min. 86).

In clasamentul grupei conduce Bel
gia — 5 puncte, urmată de Franța — 
4 puncte, Islanda — 4 puncte și R. D. 
Germană — 3 puncte.

Elveția — Anglia 1—2
La Basel, meciul amical dintre se

lecționatele Elveției și Angliei s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (2—1) în

la acest 
drumul 

tocmai in 
frumuse-

lumina) sosită din Guineea 
și încărcată in vagoane cu 
ajutorul pompelor hidrau
lice, fiind umedă, a înghe
țat în vagoanele care o a- 
duceau din port de la 
Constanța. Lipsa materiei

din cele mai ingenioase. în 
1972 s-au ivit mari greu
tăți la cuptoarele de cal- 
cinare, greutăți care pu
teau deveni catastrofale : 
cărămizile începeau să 
cadă tot mai multe. Atunci

fost declarată fruntașă pe 
ramură și decorată, ea o- 
cupind totodată locul trei 
pe țară, fiind întrecută nu
mai de coloșii industriali 
de la Hunedoara și Galați. 
Acesta este meritul oame-

OAMENI DE AUR
diții faimoase, ne cum u- 
neia care numără numai 
zece ani și care a pornit de 
la nimic. Dar educați de 
partid, oamenii aluminei ău 
avut puterea și calmul es
caladării tuturor greutăți
lor cu ochii către un viitor 
bine precizat. Iată, în pri
mii doi ani, fără proces 
tehnologic bine stăpînit, au 
făcut cu greu față planu
lui de 110 000 tone alumi
nă anual ; astăzi însă în
deplinesc și chiar depășesc 
planul de 210 000 tone. In- 
tr-o iarnă, bauxita (mine
reul din care se extrage a-

prime punea sub semnul 
întrebării producția. A- 
tunci, muncitorii aluminei 
au dat dovadă de un ero
ism civic excepțional. In 
frunte cu comuniștii, fără 
să absenteze sau măcar să 
întîrzie de la producție, ei 
și-au dăruit timpul liber 
spargerii cu tîrnăcoapele a 
bauxitei înghețate și des
congestionării vagoanelor, 
în așa fel încit fabrica să 
nu 'plătească nici 
pentru întîrzierea 
nelor în gara de 
Dragostea pentru
muncă naște alteori idei

un leu 
vagoa- 

mârfuri. 
locul de

șeful de secție, Inginerul 
Ioan Dobre, a venit cu o 
inovație care nu numai că 
a eradicat asemenea peri
cole. dar a adus sistemului 
însuși de instalare a cup
toarelor economii fabu
loase.

Dar aceste greutăți au 
fost șl-au trecut. Fabrica 
s-a dezvoltat de la naștere 
pină astăzi, în cinci etape, 
urmînd ca a șasea etapă să 
o trăiască în acest cincinal. 
De Ia greutățile inerente 
începutului s-a ajuns la 
victorii de răsunet repu
blican : în 1974 fabrica a

Cetății 
cu tot 
între-

oame- 
să fie

nilor „Aluminei", ai 
Aluminei, care țin 
sufletul la faima 
prinderii lor.

De fapt, aici toți 
nii sînt și trebuie
destoinici. Muncindu-se în 
flux continuu, dacă o 
chipă merge prost este 
tulburat întregul proces de 
producție. Drept care, in 
urmă cu patru ani, o echi
pă de tineret a lansat lo
zinca : „Toate căile cu sens 
interzis risipei 1" E o pa
sionantă întrecere între e- 
chipe mereu fruntașe. Una 
dintre ele, cea condusă de 
Florian Hulea, alcătuită

e-

favoarea oaspeților. Punctele echipei 
engleze au fost realizate de Keegan 
(min. 8) și Channon (min. 18), iar 
golul gazdelor a fost înscris. în mb 
nutul 28, de Mueller.

RUGBI
Turneul internațional de rugbi de 

la Leningrad a programat meciul 
dintre selecționata de tineret a Româ
niei și echipa reprezentativă a Ceho
slovaciei. La capătul unui joc în care 
s-au dovedit superiori atît din punct 
de vedere tehnic, cit și tactic, rugbiș- 
tii români au obținut victoria cu sco
rul de 17—3 (9—3).

BASCHET: întrecerile 
internaționale feroviare

La Wroclaw au început întrecerile 
celei de-a 10-a ediții a campionatelor 
Internationale feroviare de baschet 
masculin, la care participă și echipa 
Rapid București. In primul joc sus
ținut. baschetbaliștii români au între
cut cu scorul de 126—31 (64—14) for
mația feroviară din Portugalia.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Spania 
130—49 (64—23) ; Iugoslavia — Lu
xemburg 93—76 (44—41) ; Franța — 
Elveția 91—37 (40—21) ; Cehoslovacia 
— Belgia 110—52 (50—35) ; Ungaria — 
R.F. Germania 103—54 (49—33).

masiv din tineret, este 
fruntașă de ani și ani de 
zile, ea lucrind la nucleul 
specific al întreprinderii, 
acela de operatori la eva
porare — filtrare alb, unde 
nu e voie să greșești, nici 
să rămii in urmă. Si este 
tonifiant să asculți cum oa
menii cu experiență cresc 
lingă ei noile generații, și 
cum aceste noi generații 
devin buni cunoscători ai 
meseriei, într-un timp re
cord, ca peste noapte. Este 
cazul fraților gemeni Paul 
și Florian Pontoș, primul 
fiind odinioară șef de e- 
chipă și celălalt secretar al 
biroului organizației de 
bază, și acum, viceversa. 
L-am cunoscut pe unul din 
doi în camera maiștrilor : 
înalt și frumos, tip speci
fic al bihoreanului de cîm- 
pie. După terminarea ar
matei au venit din satul 
Chislaz Ia „Alumina", în Ce
tatea Aluminei, cum spu
nea el. L-am întrebat de 
ce s-au oprit tocmai la A- 
lumina și mi-a răspuns : 
„fiindcă avea nume, ne a- 
trăgea ca un magnet". De 
la el am aflat că din 1968 
încoace, nimeni din sec-

ția lui nu a părăsit fabri
ca și că la ei vin numai 
cei ce iubesc munca și știu 
să muncească. Trintorii nu 
încearcă aici marea cu de
getul, știind că n-au nici o 
șansă.

Aceștia sînt oamenii a- 
luminei, în măreția simpli
tății lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat între
prinderea, prilej pentru re- 
combustionarea forțelor și 
inițiativelor acestui colec
tiv muncitoresc de mara 
dăruire. Biroul comitetului 
județean de partid duce 
aici o muncă asiduă pen
tru ca tradiția scurtă dar 
densă a fabricii să conti
nue ascendent, pe plat
forma industrială definito
rie de la Oradea.

în lumina ca de miere 
de flori de salcim a aces
tui început de toamnă, 
platforma trepidează crea
tor, dar numai intrînd în 
hale, în febra muncii, iți 
dai seama de ce poate face 
omul în condițiile optime 
ale exprimării sale civice, 
pe acest pămînt străvechi 
și întinerit care se cheamă 
Republica Socialistă Romă» 
nia.
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încheierea vizitei oficiale de prietenie în Republica Socialistă România 
a președintelui Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal

I

COMUN!

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului afgan și al meu personal, transmit Excelenței Voas
tre cele mai calde mulțumiri pentru amabilul mesaj de compasiune trimis 
cu ocazia recentelor inundații din Afganistan.

MOHAMMAD 'DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

La Invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. președin
tele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Lubomir Strougal, a 
efectuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România 
în perioada 1—4 septembrie a.c.

In timpul șederii sale in Republica 
Socialistă România, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, Lubomir Strougal. a fost pri
mit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej, 
tovarășul Lubomir Strougal a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi- 
< ii Socialiste Cehoslovace, un salut 
cc-rdial și cele mai bune urări de noi 
su,. sse în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Mulțu
mind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat tovarășului Gustav Husak un 
salut prietenesc și urări cordiale de 
noi succese în construirea societății 
socialiste dezvoltate.

In timpul vizitei, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, Lubomir Strougal. și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat obi
ective economice și social-culturale 
din București și județul Constanta.

înaltul oaspete cehoslovac a fost 
Intîmpinat pretutindeni cu stimă și 
prietenie frățească.

In cadrul convorbirilor, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Manea Mănescu. si 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal. s-au informat reciproc asu
pra succeselor obținute de popoarele 
român și cehoslovac, sub conducerea 
partidelor lor comuniste. în edifica
rea societății socialiste. în îndeplini
rea sarcinilor ce decurg din hotărî- 
rile adoptate de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român și 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, precum 
și în legătură cu obiectivele majore 
stabilite pentru perioada 1976—1980 
și în perspectivă. A fost subliniată 
aprecierea comună că realizările re- 
maroabile repurtate de cele două țări 
socialiste constituie o contribuție 
importantă la creșterea forței între
gului sistem mondial socialist, a in
fluenței și puterii de atracție a so
cialismului în lume.

Primii miniștri ai celor două gu
verne au examinat dezvoltarea re
lațiilor și colaborării pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă si au efectuat un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că relațiile multilaterale de prietfe- 
nie dintre cele două tari se dezvol- 
tă cu succes, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și- internațio
nalismului socialist, in spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare si 
asistență mutuală. S-a subliniat că 
la extinderea și adîncirea relațiilor 
reciproce într-o măsură hotărîtoai e 
au contribuit concluziile întilnirilor 
și convorbirilor dintre secretarii ge
nerali ai celor două partide comu
niste. .

în cadrul schimbului de vederi 
privind colaborarea economică și 
tehnico-științifică bilaterală, cei doi 
prim-miniștri au apreciat pozitiv 
dezvoltarea, de pînă acum, a rela
țiilor economice reciproce și au 
examinat, de asemenea, căile și 
mijloacele pentru o mai bună pu
nere în valoare a posibilităților si 
rezervelor existente în direcția creș
terii și diversificării schimburilor 
comerciale, lărgirii cooperării și spe
cializării în producție și în cercetarea 
științifică, în concordanță cu ..Pro
gramul complex al adîncirii și per- 
fe ‘''■nării în continuare ă cola- 
bc și dezvoltării integrării
o nomice socialiste a țărilor mem-

* C.A.E.R.",
în obținerea acestor rezultate » 

adus o contribuție importantă Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
cehoslovacă de colaborare economi
că și tehnico-științifică. In activita
tea sa, comisia a acordat o atenție 
deosebită stabilirii programului de 
cooperare și specializare în produc
ție.

în cadrul tratativelor a fost exami
nată îndeplinirea programului de 
cooperare și specializare în produc
ție și au fost adoptate măsuri pen
tru lărgirea și adîncirea în conti
nuare a acesteia, astfel Incit, în ca
drul volumului total al schimburilor 
comerciale. să sporească ponderea

produselor rezultate din acțiunile 
de cooperare și specializare. Au 
fost convenite acțiunile pentru ex
tinderea cooperării și specializării 
îndeosebi în domeniile construcțiilor 
de mașini, electrotehnicii și electro
nicii, metalurgiei, industriei chimice 
și extractive și s-a trasat ca sarcină 
să se încheie. în termen cit mai 
scurt, convențiile de cooperare și 
specializare in producție. în ramurile 
în care sînt interesate cele două 
părți. Vor fi analizate, de asemenea, 
posibilitățile lărgirii cooperării în 
producție si în alte ramuri.

Pentru a asigura îndeplinirea a- 
cestor sarcini, miniștrii de resort au 
semnat înțelegeri care cuprind mă
suri concrete, eșalonate în timp, 
pentru realizarea programelor con
venite de cooperare în producție.

Părțile au apreciat în mod unanim 
că organele centrale de planificare 
din cele două țări. în colaborare cu 
ministerele de resort, au desfășurat 
o activitate intensă pe linia coordo
nării planurilor economice pe anii 
1976—1980. Volumul livrărilor reci
proce, convenit pînă în prezent, re
prezintă o creștere de peste 50 la 
sută comparativ cu Acordul comer
cial de lungă durată pentru perioada 
1971—1975. Rezultatele obținute cre
ează premisele pentru creșterea con
tinuă a schimburilor reciproce de 
mărfuri. Părțile au convenit ca do
cumentul final referitor la coordo
narea planurilor economice pe peri
oada 1976—19R0 să fie semnat în luna 
septembrie a.c.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri crește continuu ; nivelul sta
bilit prin Acordul comerc'al de lun
gă durată pentru anii 1971—1975 va 
fi depășit ; schimburile comerciale in 
cincinalul actual vor crește cu peste 
50 la sută în comparație cu perioada 
1966—1970.

S-a hotărît ca. pe baza coordonării 
planurilor economice, cele două mi
nistere de comerț exterior să încea
pă negocierile privind Acordul co
mercial de lungă durată pe perioada 
1976—1980 și Protocolul privind 
schimburile recinroce de mărfuri si 
plăți pe anul 1976, astfel ca cele 
două documente să fie semnate pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Ambele părți au convenit, de ase
menea, un plan de dezvoltare în con
tinuare a colaborării tehnico-științi- 
fice. In legătură cu aceasta, organele 
centrale pentru știință și tehnologie 
din cele două țări vor încheia, în 
timpul cel mai scurt, programul de 
dezvoltare a colaborării tehnico-ști- 
intifice pe perioada 1976—1980.

In timpul vizitei în Republi
ca Socialistă România a pre
ședintelui Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace au fost 
semnate convenția privind speciali
zarea in producție și livrările reci
proce de materiale auxiliare pentru 
realizarea cauciucului și convenția 
privind specializarea în producție și 
livrările reciproce de pesticide. .

La încheierea convorbirilor, cei 
doi prim-miniștri au semnat Proto
colul privind dezvoltarea in conti
nuare a colaborării economice _ și 
tehnico-științifice între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă.

în timpul convorbirilor, părțile au 
dat o apreciere pozitivă evoluției 
relațiilor dintre cele două țări in do
meniile științei, culturii și învăță- 
mintului și au subliniat hotărirea lor 
de a dezvolta și lărgi colaborarea in 
aceste domenii.

In cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională actua
lă, primii miniștri ăi celor două gu
verne au salutat mutațiile pozitive 
intervenite in raportul de forțe pe 
plan mondial, schimbările in fa
voarea păcii si colaborării, cursul 
spre destindere in viata internațio
nală. la care s-a ajuns în special da
torită inițiativelor și activității con
structive ale Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste, luptei ma
selor populare, a tuturor forțelor 
antiimperialist.e. progresiste și demo
cratice din lume. A fost reafirmată 
hotărirea celor două state de a de
pune în continuare eforturi pentru 
dezvoltarea și consolidarea acestor 
procese pozitive, a cursului spre des
tindere internațională, asigurarea 
securității și colaborării între toate 
statele, pe baza coexistentei paș
nice.

Ca țări care au contribuit activ. 
Împreună cu celelalte state, la con
vocarea. pregătirea și succesul Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare, ' România și Ceho
slovacia consideră că semnarea, la 
nivelul cel mai înalț, a documente
lor cu privire la securitatea și coo
perarea în Europa corespunde pe

deplin intereselor popoarelor român 
si cehoslovac, ale popoarelor celor
lalte state participante, cauzei secu
rității. cooperării și păcii în Europa 
și in întreaga lume. Totodată, părți
le apreciază că sînt necesare eforturi 
continue și o activitate permanentă 
pentru înfăptuirea deplină a secu
rității și păcii pe continent, pentru 
aplicarea fermă în viață a principii
lor și normelor consemnate în do
cumentele finale — egalitatea in 
drepturi, respectul independentei și 
suveranității naționale, abolirea for
ței și amenințării cu forța, inviolabi
litatea frontierelor, integritatea teri
torială. neamestecul în treburile in
terne. ca singura bază trainică pen
tru asigurarea păcii, cooperării si pro
gresului economico-social al fiecărei 
țări.

România și Cehoslovacia salută 
rezultatele înscrise în Actul final al 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa, care facilitează 
continuitatea dezvoltării relațiilor 
pașnice dintre țările europene și con
tinuarea eforturilor comune în ve
derea rezolvării problemelor rămase 
in suspensie.

In acest context, ambele părți acor
dă importantă eforturilor îndreptate 
spre dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate, de înțelegere și colaborare 
în Balcani, pentru întărirea păcii și 
securității.

Ambele părți au căzut de acord că 
este necesar să se depună cele mai 
mari eforturi pentru ca procesul des
tinderii politice să fie completat și 
consolidat prin măsuri concrete de 
destindere și in domeniul militar.

Ele consideră că se impun pași 
eficienți pentru realizarea dezarmării 
generale și totale și. in primul rînd, 
a dezarmării nucleare, sub un strict 
control internațional. Ele se pronunță 
pentru convocarea Conferinței mon
diale de dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor lumii.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru urgentarea rezolvării politice și 
pașnice a problemei cipriote, care să 
asigure independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială și nealinierea 
Ciurului.

în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, președinții ambelor guverne 
consideră că în perioada actuală este 
necesar să se intensifice eforturile 
tuturor părților interesate în rezol
varea conflictului pe cale pașnică și 
politică, in vederea realizării unei 
păci juste și trainice In această parte 
a lumii.

în acest sens, ambele părți au 
reafirmat necesitatea ca Israelul să 
se retragă din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din anul 1967, 
de a se asigura drepturile tuturor sta
telor din Orientul Mijlociu la inde
pendență. pace și securitate, de a se 
realiza drepturile naționale legitime 
ale poporului arab palestinean. inclu
siv dreptul la un stat propriu și in
dependent.

Părțfejau exprimat jjrqfUnda tor. 
satisfacție în legăîura cii“ istoricele, 
victorii ale popoarelor din Indochina 
în lupta lor împotriva agresorilor 
imperialiști și forțelor reacționare 
din interior. Ele salută călduros suc
cesele obținute de popoarele vietna
mez. cambodgian și laoțian în recon
strucția postbelică și in dezvoltarea 
multilaterală a vieții politice, eco
nomice și culturale.

Ambele părți acordă o mare im
portanță Organizației Națiunilor Uni
te în menținerea păcii și securității, 
in soluționarea problemelor interna
ționale cu care este confruntată ome
nirea. la care să participe toate sta
tele. cu respectarea țelurilor și prin
cipiilor Cartei.

Primii miniștri ai celor două gu
verne și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele vizitei, care se 
înscrie ca un eveniment important 
in evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă. Convorbirile prilejuite de 
vizită, desfășurate intr-o atmosferă 
de prietenie cordială, de înțelegere 
tovărășească și respect reciproc, vor 
contribui la adîncirea prieteniei și 
colaborării intre cele două state și 
popoare, la întărirea unității țărilor 
socialiste, la cauza păcii și securi
tății internaționale.

Președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal, a adresat primului minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Manea Mănescu, in
vitația să efectueze o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Invitația a fost acceptată cu satis
facție.
București. 4 septembrie 1975

CONFERINȚĂ DE

Semnarea documentelor oficiale româno-cehoslovace
Joi dimineața s-au încheiat, la Pa

latul din Piața Victoriei, convorbi
rile oficiale dintre tovarășii Manea 
Mănescu. primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Lubomir Strougal. președintele 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

In cursul convorbirilor, desfășura
te în atmosfera de lucru, prieteneas
că. tovărășească, ce caracterizează 
relațiile dintre țările și popoarele 
noastre, cei doi șefi de guverne și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele fructuoase ale vizitei întreprin
se în tara noastră de premierul ce
hoslovac.

Asupra rezultatelor vizitei, rele 
două părți au adoptat un comuni
cat comun ce se dă publicității.

★
La scurtă vreme după încheierea 

convorbirilor oficiale dintre cei doi 
nrim-ministri a avut loc semnarea 
documentelor româno-cehoslovace.

Tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Lu- 
bomir Strougal. președintele Guver
nului R. S. Cehoslovace, au semnat 
Protocolul cu privire la rezultatele 
convorbirilor oficiale în legătură cu 
problemele dezvoltării în continuare 
a colaborării economice, cooperării și 
specializării în producție si tehnico- 
știintifice dintre cele două țări.

In același cadru. Ion Pătan. 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, si 
Andrei Barcak. ministrul comerțului 
exterior, au semnat înțelegerea în
tre cele două ministere pentru ex
tinderea schimburilor comerciale.

La rîndul lor. loan" Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Neculai Agachi, ministrul me
talurgiei. și Pavol Bahyl. ministrul 
construcțiilor de mașini generale au 
semnat o înțelegere între ministere
le respective : miniștrii români ai 
construcțiilor de mașini și metalur
giei si Zdenek Pucek. ministrul me
talurgiei și construcțiilor de mașini 
grele, au semnat, de asemenea, un 
document similar ; Gheorghe Mano- 
lescu. adjunct al ministrului indus
triei chimice, si Vlastimil Plechac, 
viceministru. conducătorul Direcției 
pentru industria chimică din cadrul 
Secretariatului Președinției guvernu
lui. au semnat o înțelegere de coo
perare în producție între Ministerul 
Industriei Chimice din Republica So
cialistă România și Ministerul In-

La sfîrșitul vizitei sale oficiale de 
prietenie pe care a întreprins-o in 
țara noastră, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace, Lubomir Strougal, s-a întîl- 
nit, în cadrul unei conferințe de pre
să, cu ziariști români și corespon
denți ai presei străine acreditați la 
București.

Exprimîndu-șî satisfacția pentru 
cinstea de a fi fost primit de secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șeful guvernului ceho
slovac a subliniat că întrevederea a 
avut un conținut foarte cuprinzător, 
ea prilejuind un larg schimb de pă
reri atît în problemele dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări, cît și 
în cele ale vieții internaționale ac
tuale. în acest cadru s-a insistat in 
mod deosebit asupra problemelor 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice româno-cehoslovace. în lu
mina convorbirilor purtate la Praga 
șl, recent, la Helsinki de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak.

în cursul vizitei — a arătat pre
mierul cehoslovac — împreună cu 
tovarășul prim-ministru Manea Mă
nescu, am concretizat clteva din a- 
ceste idei privind acțiunile de coo
perare economică. în acest sens, o 
atenție deosebită a-a acordat direc
țiilor principale pe care le va urma 
colaborarea cehoslovaco-romănă în 
următorul cincinal, domeniu în care 
s-a ajuns la un acord deplin. Tot
odată, volumul schimburilor reci
proce urmează să sporească în acest 
interval cu 50 la sută, nivel care 
va fi considerat drept minim, ca o 
bază de pornire, avînd drept obiec
tiv final accelerarea dezvoltării rela
țiilor economice dintre cele două

țări. S-a convenit asupra Încheierii, 
într-un timp cit mai scurt, a unui 
acord de lungă durată privind cola
borarea economică și tehnico-științi- 
fică între cele două țări. O atenție 
deosebită a fost acordată și proble
melor de cooperare și specializare. 
Unele convenții au și fost semnate 
gu prilejul acestei vizite. Pentru o 
serie de alte înțelegeri s-a trasat 
sarcina ca ele să fie încheiate pînă 
la finele acestui an. Este vorba de 
convenții care vizează mai ales coo
perarea și specializarea in producție 
în domeniile construcțiilor de ma
șini si chimiei. In această ordine de 
idei, șeful guvernului cehoslovac a 
subliniat ideea că extinderea coope
rării și specializării creează posibili
tăți pentru dezvoltarea într-un ritm 
mai dinamic a schimburilor comer
ciale recinroce.

După ce a formulat o serie de a- 
precieri elogioase Ia adresa unități
lor industriale pe care le-a vizitat în 
aceste zile, oaspetele a subliniat că 
sint puține țările care au obținut. în
tr-o perioadă atît de scurtă, o dezvol
tare economică atît de rapidă ca 
România. Vizita mea în România 
mi-a confirmat părerea că premisele, 
condițiile pentru colaborarea econo
mică între țările noastre sînt mult 
mai largi decît se arată în stadiul lor 
actual. In această direcție vrem să 
acționăm in continuare.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale. primul ministru ceho
slovac a dat o apreciere deosebită 
încheierii cu succes a Conferinței 
general-europene pentru securitate, 
spiritului care a condus la acest re
zultat. subliniind că Cehoslovacia este 
hotărită să îndeplinească in mod 
consecvent toate prevederile docu
mentelor convenite. In același con
text, premierul cehoslovac a arătat

că tara sa salută și sprijină iniția
tivele României vizînd extinderea 
colaborării interbalcanice. în favoarea 
dezvoltării relațiilor dintre țările a- 
cestei regiuni.

în încheiere, premierul Lubomir 
Strougal a arătat că in timpul scur
tei sale vizite in țara noastră a avut 
posibilitatea să cunoască și să admire 
succesele obținute de poporul român 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român. Noi — a spus primul minis
tru cehoslovac — dorim să colabo
răm cu dumneavoastră în toate do
meniile. Pe această cale am pornit, 
vrem să dezvoltăm colaborarea noas
tră în mod dinamic. în folosul Repu
blicii Socialiste România si Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Vreau să 
urez Partidului Comunist Român, po
porului român, noi și mari succese 
în construcția socialismului.

Plecarea 
din Capitală
Președintele Guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal. care, la invitația primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.. Manea Mănescu, 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, a părăsit, joi după- 
amiază. Capitala.

împreună cu șeful guvernului ce
hoslovac au plecat Jan Gregor, vice
prim-ministru al guvernului, Pavol 
Bahyl, Andrej Barcak și Zdenek 
Pucek. miniștri. Frantisek Krajcir, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, celelalte persoane ofi
ciale care l-au insotit în această 
vizită.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
premierul cehoslovac a fost salutat 
de Manea Mănescu. de Ion Pătan și 
Mihai Marinescu, viceprim-miniștri. 
Neculai Agachi și loan Avram, mi
niștri, Ion St. Ion, secretar general 
al Consiliului de Miniștri. Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost de fată Teodor Haș, am
basadorul României la Praga, și 
Miroslav Sulek. ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

★

Joi dimineața, președintele Guver
nului Republicii Socialiste Cehoslova
ce, tovarășul Lubomir Strougal. și 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, au făcut o vizită 
în Capitală. La această vizită au 
participat Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Ion Șt. Ion, se
cretar general al guvernului.

La întreprinderea de mașini grele, 
oaspeții s-au interesat de caracteris
ticile tehnice și performantele obți
nute în exploatare de o serie de pro
duse. printre care utilajele termo- 
energetice.

Au fost vizitate, în continuare, car- 
tirele Balta Albă și Titan, precum și 
Palatul sporturilor și culturii.

(Agerpres)

dustriei din R. S. Cehoslovacă, o 
convenție privind specializarea în 
producție și livrările reciproce de 
auxiliari pentru prelucrarea cauciu
cului și alte produse chimice pe pe
rioada 1976—1980 și o altă convenție 
privind specializarea în producția de 
pesticide și livrările reciproce în pe
rioada 1976—1980.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, primul ministru al guvernului 
român a relevat că apreciază în mod 
deosebit rezultatele vizitei în țara 
noastră a premierului cehoslovac.

împreună, astăzi — a relevat vor
bitorul — am semnat documente care 
asigură perspectiva dezvoltării .în 
continuare a relațiilor noastre econo
mice și în primul rind a relațiilor de 
cooperare și specializare în produc
ție, a relațiilor comerciale și cooperă
rii tehnico-științifice.

Cred că putem fi satisfăcuți, tova
rășe președinte al guvernului. că, 
împreună cu colaboratorii noștri, am 
reușit ca în aceste zile să traducem 
în viață ceea ce au hotărit secretarii 
generali ai partidelor noastre, pre
ședinții țărilor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav. Husak, cu privire la convenirea 
de noi acțiuni importante de coope
rare economică și tehnico-științifică 
și creșterea substanțială a volumului 
relațiilor noastre economice.

Exprimînd dorința României de a 
dezvolta în continuare colaborarea și 
cooperarea cu țările membre ale 
C.A.E.R., pe baza Programului com
plex, cu toate țările lumii, in inte
resul păcii și înțelegerii între popoa
re. primul ministru a arătat că gu
vernul român va face totul pentru a 
dezvolta prietenia frățească dintre 
cele două țări, pentru a traduce în 
viață măsurile concrete convenite cu 
prilejul acestei vizite.

Răspunzînd, .președintele guvernu
lui cehoslovac, Lubomir Strougal, a 
apreciat că documentele semnate la 
încheierea convorbirilor reprezintă 
un exemplu de colaborare modernă 
Intre două țări socialiste.

Exprimînd satisfacția delegației pe 
care a condus-o pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei, vorbitorul a 
insistat asupra ideii că progresele 
rapide pe care le înregistrează eco
nomiile celor două țări oferă premi
sele pentru o dezvoltare mai dinami
că a relațiilor de cooperare și spe
cializare în industrie, de extindere a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

La noi sînt admirate, a declarat 
președintele guvernului cehoslovac, 
rezultatele pe care le obțineți în pro
ducția industrială, in dezvoltarea ei 
rapidă. într-adevăr, merită să fie 
recunoscut că nu în fiecare tară se 
înregistrează un asemenea ritm de 
dezvoltare și că de fapt acesta con
stituie elementul de bază al dezvol
tării rapide a colaborării noastre eco
nomice și tehnico-științifice.

în încheiere, tovarășul Lubomir 
Strougal a exprimat hotărirea gu
vernului său de a acționa în așa fel 
îneît să se dezvolte continuu priete
nia, colaborarea și alianța frățească 
între Republica Socialistă Cehoslova
că și Republica Socialistă România.

Cronica zilei
Joi la amiază, generalul de armată 

Ion Ionițâ. ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste România, 
a primit pe generalul Fred C. Weyand, 
șeful Statului major al trupelor de 
uscat ale S.U.A.. și persoanele oficiale 
ce-1 însoțesc în vizita pe care o face 
in țara noastră. La primire a luat 
parte generalul-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui stat major. 
Au fost de față Harry G. Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București și 
colonelul Wyatt J. Mitchell, atașat 
militar.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei iraționale a Republicii Fe
derative a Braziliei, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat joi o mani
festare culturală.

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

A.u fost de fată Paulo Braz Pinto 
da Silva, ambasadorul Braziliei la 
București, membri ai ambasadei.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar.

★
La Piatra Neamț au început lucră

rile celui de-al lîl-lea Congres na
țional de otorinolaringologie. eve
niment științific de primă importan
tă. la care, alături de medici români, 
participă specialiști din 20 de țări ale 
lumii, printre care Anglia, Cehoslo
vacia, Egipt. R.D. Germană. Italia, 
Japonia, Iugoslavia. U.R.S.S. și S.U.A.

(Agerpres)

vremea

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Sindermann.
Cu ocazia celei de~a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu cele 
mai calde urări de sănătate, viață îndelungată si noi succese în activitatea 
dumneavoastră plină de răspundere. ... . .

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că întîlnirile si convorbirile 
rodnice pe care le-am avut, precum și cele pe care le vom avea vor contri
bui la dezvoltarea și adîncirea continuă a relațiilor frățești dintre tarile 
noastre. w

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Reîntoarcerea de la Helsinki 
a reprezentantului președintelui

Republicii Socialiste România
Joi după-amiază s-a înapoiat in 

Capitală, venind de la Helsinki, to
varășul Emil Bobu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care a în- 
mînat din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekkonen, 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 
viață.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Teodor Coman, ministru de in
terne. Vasile Gliga. adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A fost de față Pentti Suomela, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

★
La plecarea din capitala Finlandei, 

tovarășul Emil Bobu a fost salutat 
de Grels Teir, ministrul sănătății și 
afacerilor sociale, și de alte oficia
lități finlandeze.

Erau de față Constantin Vlad, 
ambasadorul țării noastre în Finlan
da, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

între 9 și 12 septembrie 1975 va avea loc

A treia conferință generală a Societății 
europene de fizică

Intre 9 și 12 septembrie 1975 va 
avea loc la Centrul national de 
fizică de la Măgurele-București. 
modernă platformă pentru invătă- 
mînt. cercetare, producție, cea de-a 
IlI-a Conferință generală a Socie
tății Europene de Fizică (S.E.F.). or
ganizată împreună cu Comitetul na
țional român de fizică.

Lucrările conferinței se desfășoa
ră sub înaltul patronai al președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Conferința de la București este

consacrată problemelor legate de 
„Fizică și energie". Cu acest prilej, 
vor fi dezbătute în ședințe plenare 
probleme privind producerea, con
servarea, transportul energiei. De 
asemenea, vor avea loc sesiuni pa
ralele pe diferite probleme.

în zilele premergătoare conferin
ței generale se vor tine sesiuni ale 
Comitetului Executiv al S.E.F., ale 
Consiliului de conducere al S.E.F., 
ale unor comisii pe probleme și ale 
birourilor de conducere ale unor di
vizii științifice.

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE
Convocarea celui de-al VII-lea Congres 

a! P.M.U.P.
VARȘOVIA 4 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Varșovia a 
avut loc Plenara C.C. al P.M.U.P. 
care a discutat și aprobat proiectul 
Directivelor C.C. al P.M.U.P. pentru 
Congresul al VII-lea al partidului, care 
vor fi date publicității. Plenara a ho
tărît să convoace al VII-lea Congres 
al P.M.U.P. la data de 8 decembrie 
1975.

Luînd cuvintul la plenară. Edward
*

P.C. Peruan 
cheamă la consolidarea 
cuceririlor revoluționare
LIMA 4 (Agerpres). — într-o de

clarație pe marginea evenimentelor 
politice interne din Peru, dată publi
cității Ia Lima. Partidul Comunist 
Peruan cheamă pe membrii de 
partid, masele largi populare să-și 
mențină trează vigilenta în fața noi
lor provocări pe care le încearcă 
reacțiunea și imperialismul împotri
va revoluției peruane. Totodată, 
cheamă pe toți oamenii muncii să 
contribuie. într-o formă mai directă 
și mai efectivă, la consolidarea, apă-

Gierek, prim-secretar al C.C. el 
P.M.U.P., a relevat importanța pe 
care o are pregătirea congresului 
pentru întregul partid și popor. El a 
făcut o analiză a rezultatelor obținu
te de Polonia în acest cincinal și a 
arătat că ideea centrală a programu
lui care va fi prezentat congresului 
este continuarea dezvoltării dinami
ce a tării și creșterea bunăstării po
porului.

*
rarea și adîncirea cuceririlor revo
luționare.

Delegația P.C. din Grecia 
și-a încheiat vizita în Cipru

NICOSIA 4 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist din Grecia, 
condusă de Harilaos Florakis. prim- 
secretar al C.C. al P.C.G.. și-a în
cheiat vizita în Cipru, efectuată la 
invitația C.C. al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL). In cadrul convorbirilor 
purtate cu o delegație a AKEL au 
fost discutate aspecte ale relațiilor 
dintre cele două partide, precum ji 
alte probleme de interes comun.

R. P.D. COREEANA La pupitrul de comandă al „izvoarelor fierului”

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Mănescu,

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România frățești, vă adresez 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, harnicului popor român un salut 
cordial și mulțumiri sincere pentru primirea călduroasă, grija si atentia 
care mi-au fost acordate be toată perioada șederii în frumoasa dumneavoas
tră tară.

Sînt ferm convins că rezultatele negocierilor noastre comune vor con
tribui la adîncirea in continuare a colaborării pe multiple planuri dintre 
țările noastre.

Vă doresc, dragă tovarășe Mănescu, dumneavoastră și. prin intermediul 
dumneavoastră. întregului popor român multe noi succese în construirea 
socialismului în România frățească : dumneavoastră personal, multă forță 
creatoare și multă sănătate.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Teri In țară : Vremea ă-a menținut în 
general călduroasă. îndeosebi în sud- 
estul țării. Cerul a fost variabil, cu în- 
norări temporare în nord-vestul Olte
niei, nordul Munteniei. Banat. Crișana. 
Transilvania și Maramureș, ca și zonele 
de deal și de munte, unde s-au sem
nalat averse izolate și descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 19 grade la Apa Neagră și 
30 de grade la București. în București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 7 
și 8 septembrie. In țară î Vremea va fi 
în general instabilă, mai ales în pri
mele zile și îndeosebi în zonele de deal 
și de munte. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale și sub 
formă de averse. însoțite de descărcări 
electrice. Vînt moderat. Temperatura 
va scădea ușor. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil. Ploaie sub formă de averse. în
soțite de descărcări electrice, la începu
tul intervalului. Vînt moderat. Tempe
ratura în scădere ușoară.

Zi de lucru la ex
ploatarea minieră 
Djairyeung. din pro
vincia Hwanghai. La 
un moment dat. prin 
sistemul de radio- 
telefon se anunță că 
va începe operațiunea 
de detonare. După 
semnalul sonor pre
ventiv. asupra exploa
tării se lasă o liniște 
totală. Apoi răsună 
brusc bubuitul explo
ziei. Trimbe de fum 
și praf se înalță as- 
cunzînd abatajul. Cînd 
atmosfera se limpe
zește. acolo unde fu
sese roca sterilă se 
văd movile de mine
reu de fier.

Sînt multe mașini 
și echipamente de 
mari dimensiuni — 
care sporesc conside
rabil puterile mineri
lor. Pe trupurile de 
metal ale mașinilor 
se pot citi denumiri 
autohtone și chiar lo
cale : „Seungrisan",
„Bonghwasan" etc. Se 
pot vedea și alte in
stalații de înaltă teh
nicitate — mașini cu 
comandă televizată și 
instalații de comuni
care prin radio. Ele 
alcătuiesc un sistem 
unic de comandă pen
tru întreaga zonă mi
nieră Seungri — una 
dintre cele mai mari 
baze de producție a 
minereului de fier din 
Coreea populară. In 
două-trei minute, co
menzile ajung pînă 
la cele mai îndepăr
tate puncte de lucru. 
Un dirijor nevăzut, 
care are în ecranul 
televizorului întreaga 
imagine a exploatării.

îndrumă uriașa „or
chestră" de motoare 
grele, datorită cărora, 
simbolic vorbind, s-ar 
putea spune că „izvo
răște fierul".

Frontul de lucru din 
mina Djairyeung a 
intrat de curînd in 
exploatare datorită 
unei initiative pornite 
chiar din rîndul mun
citorilor. Răspunzînd 
îndemnului lansat de 
președintele Kim Ir 
Sen. la începutul a- 
cestui an, de la tri
buna conferinței cu 
cadrele din industrie, 
ei și-au propus să 
deschidă o nouă ex
ploatare într-o zonă a 
zăcămintului bogată 
în minereu de fier de 
calitate superioară, 
fără să abandoneze 
vechiul loc de mun
că.

Așezate tn șir. ca
mioane grele, doldora 
de minereu, iau direct 
drumul combinatului 
de prelucrare de la 
Hwanghai. Exploata
rea și combinatul al
cătuiesc un singur or
ganism productiv, cu
nosc aceeași continuă 
evoluție spre moder
nizare. Un prim pas 
în perfecționarea în
tregului proces tehno
logic l-a constituit re
construirea și extin
derea furnalului nr. 
1. concomitent cu 
mecanizarea și auto
matizarea procesului 
de producție. Apoi au
tomatizarea operațiu
nilor de încălzire șl 
răcire a cuptoarelor 
Martin si introducerea 
sistemului de dirijare 
prin, televiziune in

sala de comandă, unde 
acum un singur mun
citor ele înalta califi
care controlează, func
tionarea tuturor ma
șinilor din secția res
pectivă. Pe întinsa fi
lieră ce începe cu 
descărcarea minereu
lui din vagoane, con
tinuă cu transportarea 
acestuia pe benzi ru
lante de peste un ki
lometru lungime. De 
asemenea, la locurile 
de sortare se folosesc 
sisteme de telecoman
dă. Mecanizarea și 
automatizarea și-au 
deschis larg făgaș și 
în celelalte sectoare 
ale marelui centru si
derurgic. Efectele eco
nomice ale efortului 
de modernizare ? O 
dublare a producției 
in condițiile reducerii 
cu 70 la sută a forței 
de muncă utilizate.

în preajma zilei de 
9 septembrie, cînd se 
aniversează 27 de ani 
de la proclamarea 
R.P.D. Coreene, co
lectivele combinatului 
de la Hwanghai și ale 
minelor aferente au 
obținut noi și remar
cabile succese în 
muncă. Ele figurează 
printre numeroase al
tele. citate zilele a- 
cestea In presa co
reeană, care și-au 
îndeplinit cu un an și 
trei luni înainte de 
termen sarcinile ce le 
reveneau în cadrul 
planului șesenal — 
importantă etapă In 
dezvoltarea construc
ției socialiste în țara 
prietenă.

Gabriela BONDOC
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Sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Dezbaterile de politică generală în problemele dezvoltării 

și edificării unei noi ordini economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 4 — Cores

pondentul nostru transmite : Dezba
terile din cea de-a treia zi a sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. au fost deschise de primul 
ministru al statului Barbados, Errol 
Barrow, care a declarat că, în cazul 
în care nu se va trece de la decla
rații de bune intenții la fapte con
crete. spre edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, viata a 
peste un miliard de oameni săraci 
din diverse state subdezvoltate sau în 
curs de dezvoltare va rămîne fără 
nici un fel de speranțe în următorii 
25 de ani.

Această opinie a fost exprimată și 
de ministrul planificării al Maurita- 
niei, Ibrahima Ba, care a subliniat 
că lipsa voinței politice a statelor in
dustrializate rămîne principalul ob
stacol în calea adaptării structurilor 
învechite ale economiei mondiale la 
necesitățile și realitățile lumii con
temporane. între care se află și res
pectarea strictă a suveranității per
manente a statelor asupra bogățiilor 
și resurselor lor naturale.

La rîndul său. Iakov Malik, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a declarat că U.R.S.S. 
sprijină prevederile Declarației

Sosirea ministrului de
NEW YORK 4 — Corespondentul 

nostru transmite : Joi după-amiază 
a sosit la New York ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, 
care va participa la lucrările celei 
de-a 7-a sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Pe aeroportul internațional Ken
nedy, George Macovescu a fost în- 
tîmpinat de Sinanc Korle, directorul 
protocolului O.N.U., de ambasado
rul Ion Datcu, reprezentantul per
manent al tării noastre la Națiuni-

grupului celor 77 vizînd stabilirea 
prețurilor materiilor prime, liberali
zarea comerțului internațional, întă
rirea independenței economice și po
litice a țărilor in curs de dezvoltare.

între statele bogate și cele sărace 
ale lumii nu există nici un fel de 
echilibru în ce privește dezvoltarea 
lor. fapt care trebuie remediat — a 
arătat ministrul de externe al Marii 
Britanii, James Callaghan.

Decalajele economice care separă 
statele sărace de cele bogate s-au 
mărit vizibil, întrucît țările în curs 
de dezvoltare au fost cel mai pu
ternic afectate de recesiune, infla
ție, șomaj, criza sistemului monetar 
și de alte maladii ale actualului 
sistem economic mondial în care se 
mențin inechitățile si discriminări
le — a spus Milos Minici, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei.

Au mai expus, de asemenea, pozi
țiile țărilor lor. ministrul de exter
ne al Liberiei, C. Cecil Dennis, mi
nistrul de stat al Suediei, Cari Lid- 
bom. ministrul de externe canadian, 
Allan MacEachen, ministrul de stat 
al Jamaicăi, Dudley Thompson, și 
ministrul de externe al Ugandei, 
Oris Abdalla.

externe al României
le Unite, de Corneliu Bogdan, am
basadorul României în S.U.A., de 
membri ai ambasadei și misiunii.

★
La plecarea din București, pe aero

portul Otopeni, George Macovescu a 
fost condus de Vasile Gliga, Cornel 
Pacoste, Constantin Oancea. adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Harry Barnes jr., 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
B. R. Devarajan, reprezentantul 
P.N.U.D. la București.

LISABONA

„Sint necesare eforturi pentru unirea 
forțelor revoluționare"

Un interviu al secretarului general al P. C. Portughez
LISABONA 4 (Agerpres). — Cu 

toată înrăutățirea situației politice, 
raportul de forte în Portugalia conti
nuă să fie favorabil forțelor revolu
ționare. a declarat, miercuri. într-un 
interviu. Alvaro Cunhal. secretar ge
neral al P.C. Portughez. Există nu
meroase contradicții, dar dacă forțele 
revoluționare se vor uni și vor reuși 
să controleze cele mai importante 
instituții, ele vor reuși să asigure 
dezvoltarea revoluției în direcția so
cialismului.

Partidul comunist dorește să se u- 
nească cu acele forte care sint inte
resate în revoluție, a declarat vor
bitorul. Partidul comunist consideră 
că Partidul socialist trebuie să par
ticipe la găsirea unei soluții pentru

situația creată. ..Propunem socialiști
lor convorbiri in cadrul cărora toți 
să-și poată expune părerea și să 
contribuie constructiv la remedierea 
situației. Asemenea convorbiri au și 
început, și noi dorim ca ele să se 
desfășoare cu participarea tuturor 
forțelor interesate în revoluție".

Alvaro Cunhal s-a referit, de ase
menea. la necesitatea lichidării con
flictelor care dezbină forțele politice 
și militare. „Este necesar — a spus el 
— ca fiecare să facă cite un pas în 
direcția celuilalt. Sint necesare con
cesii, ca și eforturile pentru evitarea 
sectarismului, pentru realizarea uni
rii diferitelor forte în vederea apă
rării libertății în fața reactiunii".

Ministrul britanic al cnmerțului despre evoluția ascendentă 
a relațiilor Angliei cu țările socialiste

LONDRA 4 — Corespondentul nos
tru transmite : Ministrul comerțului 
al Marii Britanii. Peter Shore, a de
clarat că „relațiile economice cu ță
rile socialiste din Europa se dezvoltă 
paralel cu relațiile politice. Sintem 
martori — a spus el — ai unor 
schimburi în continuă creștere de vi
zite la nivel ministerial intre tara 
noastră și țările din răsăritul Euro
pei. Sint convins că aceste schimburi 
politice vor fi insotite in viitor de 
consolidarea și dezvoltarea relațiilor 
economice".

Ministrul britanic a subliniat im

portanta pe care guvernul său o a- 
cordă lărgirii și adîncirii relațiilor 
economice și tehnico-știintifice cu 
țările socialiste. Mentionînd creșterea 
schimburilor comerciale ale Marii 
Britanii cu aceste țări. Peter Shore a 
spus : „Aceasta reflectă nu numai un 
succes al exportatorilor britanici, 
dai-, totodată, evidențiază puternica 
dezvoltare a economiilor țărilor est- 
europene in ultimii ani. Nu mă în
doiesc că această dezvoltare va con
tinua și se va accentua în anii care 
vin, astfel incit va oferi posibilități 
și mai largi de creștere a schimbu
rilor economice cu Anglia".

GENEVA

Semnarea Acordului interimar dintre Egipt 
și Israel de dezangajare militară in Sinai

GENEVA 4 (Agerpres). — Repre
zentanții Egiptului și Israelului au 
semnat, joi. la Geneva, acordul in
terimar de dezangajare militară în 
Sinai.

Ceremonia semnării a avut loc la 
ora 16.00 GMT în sala de consilii 
a Palatului Națiunilor. Din partea 
egipteană, acordul a fost semnat de 
generalul Taha El Magdoub si de 
ambasadorul Egiptului pe lingă se
diul din Geneva al Națiunilor Uni
te, Ahmed Osman. Ambasadorul 
Mordechai Gazit și general-maiorul 
Herzl Shafir, șeful operațiunilor ar
matei israeliene, au semnat din 
partea Israelului. Generalul Ensio 
Siilasvuo, coordonatorul forțelor și or
ganismelor O.N.U. staționate în O- 
rientul Apropiat, care a prezidat 
ceremonia oficială, a rostit o scurtă 
alocuțiune înaintea semnării celor 
trei texte — acordul dintre Egipt și 
Israel, anexa la acord și o hartă a- 
tașată la anexă.

★
BEIRUT 4 (Agerpres). — După 

cum a declarat un purtător de cu- 
vînt palestinean, în noaptea de 
miercuri spre joi. forțe israeliene au 
întreprins în apropierea orașului li
banez Sidon o operațiune de desant, 
debareînd pe țărm, sub protecția 
unui puternic baraj de artilerie na
vală. Forțele palestinene aflate în re
giunea debarcării au angajat cu for
țele israeliene lupte care au durat 
cîteva ore. militarii israelieni fiind 
respinși.

Libanul a depus o plîngere la 
Consiliul de Securitate al Organiza-

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a distribuit la sediul 
Națiunilor Unite, ca document al 
Consiliului de Securitate, textul 
noului acord interimar de dezanga
jare militară din Peninsula Sinai, 
intervenit între Egipt și Israel. A- 
cordul cere Consiliului de Securitate 
să extindă cu încă un an mandatul 
Forțelor de urgență ale O.N.U. din 
Sinai, după expirarea, la 24 octom
brie, a actualului mandat de trei 
luni.

Kurt Waldheim a informat Con
siliul de Securitate că a cerut ge
neralului Ensio Siilasvuo. coordona
torul șef al tuturor activităților tru
pelor O.N.U. de menținere a păcii 
în Orientul Apropiat, să se depla
seze la Geneva pentru a prezida 
convorbirile cu caracter militar pri
vitoare la aplicarea acordului de 
dezangajare, care trebuie să inter
vină într-un interval de cinci zile 
de la semnarea documentului.

★
ției Națiunilor Unite, ca urmare a 
actelor de agresiune repetate comise 
de forțele israeliene, în ultimele zi
le, împotriva teritoriului libanez.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint militar israelian a 
anunțat că în noaptea de miercuri 
spre joi o unitate a armatei israelie
ne a pătruns pe teritoriul libanez, 
angajînd lupte cu patrule palesti
nene in zona orașului Sidon. Comu
nicatul israelian afirmă că toți mili
tarii israelieni care au luat parte la 
această acțiune s-au înapoiat la ba
za lor.

------------- 1—.- Vizita delegației de partid 

și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România
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Deschiderea conferinței Uniunii
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HANOI 4 — Corespondentul Ager
pres transmite: Tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România, care a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 30-a ani
versare a proclamării R. D. Vietnam, 
s-a întîlnit joi cu tovarășul Le Duan. 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, și cu 
tovarășul Fam Van Dong. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
cărora le-a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cald salut și cele mai bune urări de 
sănătate. La rîndul lor, tovarășii Le 
Duan și Fam Van Dong au transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată 
cu mulțumirile lor călduroase, un 
cordial și prietenesc salut și urări de 
noi succese în activitate.

în aceeași zi. delegația de partid 
și guvernamentală română a fost 
primită de președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam. Truong Chinh.

Au participat Bui Kuang Tao, 
membru al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, ministru, 
general-locotenent Le Quang Hoa, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. Nguyen Duc Thang. adjunct 
de șef de secție la C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam.

A fost de față ambasadorul Româ
niei la Hanoi. Tudor Zamfira.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie Ver- 
det a transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, un salut cordial

și cele mai bune urări de sănătate 
tovarășului Ton Duc Thang, pre
ședintele R. D. Vietnam, și tovară
șului Truong Chinh, precum și urări 
de fericire și prosperitate intregulul 
popor vietnamez.

Mulțumind călduros. Truong Chinh 
a transmis la rîndul său un salut cor
dial tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat români, comuniștilor români. îm
preună cu mulțumiri sincere pentru 
sprijinul permanent acordat de po
porul român, P.C.R. și personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cauzei 
poporului vietnamez.

în continuare s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la preocupările 
partidelor și popoarelor celor două 
țări în opera de construcție a socia
lismului. Totodată, au fost abordate 
unele probleme ale situației interna
ționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

Tot în aceeași zi. tovarășul Ilie 
Verdet a avut o întrevedere cu Do 
Muoi, viceprim-ministru al guver
nului. președintele părții vietname
ze în Comisia guvernamentală mix
tă de colaborare economică și teh- 
nico-științifică româno-vietnameză. 
în cadrul unei convorbiri prietenești 
au fost examinate probleme actua
le ale dezvoltării relațiilor dintre 
România și R.D. Vietnam, in special 
în domeniul economic.

Delegația de partid si guverna
mentală română a vizitat expoziția 
„30 de ani de la victoria revoluției 
în Vietnam", inaugurată în preajma 
zilei de 2 septembrie, precum și 
Muzeul revoluției din capitala R. D. 
Vietnam.

• ARHITECTURA Și 
ORDINATORUL Un cen- 
tru elvețian de calcul electronic 
a elaborat un nou sistem auto
matizat de desen tehnic la dis
poziția arhitecților. Prin acest 
mijloc, planurile vor fi desena
te de un ordinator. Realizatorii 
sistemului au ținut să precizeze 
că acesta nu, rezidă în „meca
nizarea" creativității, ci intr-o 
mașină care intră in funcțiune 
numai după... crearea proiectu
lui. Căci — de bună seamă — 
proiectul arhitectului, respectiv, 
concepția lui, nu pot fi înlocuite 
de mașină 1

• RECORD MON
DIAL LA SĂRITURI CU 
PARAȘUTA. După cum a- 
nunță Aeroclubul din R.F.G., 
un grup de 10 parașutiști a sta
bilit un nou record mondial de 
înălțime la sărituri cu parașuta. 
Grupul a părăsit avionul cînd 
acesta se afla la o altitudine de 
9 500 metri, la o temperatură a 
aerului de minus 50 grade C 
Coborînd în cădere liberă cu >j 
viteză a cărei maximă a fost de 
440 km pe oră, parașutele s-au 
deschis abia la 150 secunde du
pă lansare, la aproximativ 600 
metri deasupra solului.

Interparlamentare
LONDRA 4 — Corespondentul nos

tru transmite : La Westminster Hall 
din Londra s-a desfășurat ceremo
nia de inaugurare a celei de-a 62-a 
conferințe a Uniunii Interparlamen
tare. Participă delegații ale parla
mentelor din peste 70 de țări. De
legația română este formată din de
putății Corneliu Mănescu. Tudor 
Drăganu și Mihail Hașeganu.

La ceremonia de inaugurare au 
fost prezenți regina Elisabeta a Il-a. 
ducele de Edinburgh, primul minis
tru al Marii Britanii. Harold Wilson, 
liderul Partidului Conservator. Mar
garet Thatcher, liderul Partidului li
beral. Jeremy Thorpe, cunoscute 
personalități politice britanice, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

După cuvintul de salut rostit de 
suverana Angliei și după citirea me
sajului transmis conferinței de secre
tarul general al O.N.U.. a luat 
cuvintul primul ministru Wilson. E- 
videntiind importanta lucrărilor con
ferinței Uniunii Interparlamentare, 
care are loc la scurt timp după în
cheierea cu succes a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa. premierul britanic a declarat că 
„problemele care confruntă omenirea

„Ziua României” 
la Tîrgul internațional 

de Ea Izmir
ANKARA 4 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La tradiționalul 
tirg international de la Izmir a 
fost organizată joi ziua României, 
acțiune care s-a bucurat de un deo
sebit succes. Printre oaspeți s-au 
aflat autorități locale, reprezentanți 
ai unor mari firme industriale și 
comerciale din Turcia și din alte 
tari participante la tîrg. Vizitatorii 
au exprimat aprecieri elogioase față 
de gama largă de exponate și pen
tru modul de organizare a pavilio
nului românesc, din care nu lipsesc 
mașinile și instalațiile industriale 
de înaltă tehnicitate, produsele altor 
ramuri de virf ale economiei noas
tre naționale.

pot fi soluționate numai într-un spi
rit de cooperare reciprocă si discu
ții constructive".

în cadrul conferinței urmează să 
fie dezbătute o serie de probleme 
importante ale vieții internaționale 
contemporane. între care problema 
dezarmării și in special a dezarmă
rii nucleare, cooperarea internațio
nală și dezvoltarea, situația din O- 
rientul Apropiat, abolirea definitivă 
a colonialismului și alte probleme.

Pentru prima dată. Ia lucrările con
ferinței Uniunii Interparlamentare 
participă, in calitate de observator, 
o delegație a Consiliului National 
Palestinean.

O O @ B @ B 
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Cooperarea româno-ame- 
ricană în agricullură. Angel° 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului român, ministru al agricultu
rii și industriei alimentare, care se află 
intr-o vizită în S.U.A., a avut o în
trevedere cu Earl Butz, ministrul 
american al agriculturii. în cadrul 
căreia a fost examinată evoluția re
lațiilor de cooperare dintre cele două 
țări in domeniul producției si comer
țului de bunuri agroalimentare.

La pavilionul României 
de Ia Tîrgul internațional de la 
Plovdiv a avut loc. joi. o conferință 
de presă. Cu acest prilej, directorul 
pavilionului nostru a relevat succe
sele obținute de economia Româ
niei în anii construcției socialiste, in 
special în domeniul construcțiilor de 
mașini. Pavilionul României a fost 
vizitat în aceeași zi de ministrul co
merțului exterior al Bulgariei, Ivan 
Nedev.

Șeful statului cambod
gian. președintele F.U.N.C., Noro-

Comunicat iugoslavo-senegalez
BELGRAD 4 — Corespondentul

nostru transmite : Comunicatul dat 
publicității la Belgrad la încheierea 
convorbirilor iugoslavo-senegaleze 
arată că președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, și președintele 
Senegalului, Leopold Sedar Senghor, 
au exprimat speranța că lucrările 
Conferinței- pentru securitate și 
cooperare în Europa vor reprezenta 
o etapă hotărîtoare în procesul des
tinderii și. în general, în instaurarea 
păcii și securității internaționale. Re- 
levind importanța mișcării de neali
niere, cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de rezultatele 
conferinței de la Lima.

Examinînd situația din Orientul 
Apropiat, părțile și-au exprimat con
vingerea că pacea în această parte a 
lumii poate fi instaurată numai prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate și prin garantarea unor fron
tiere sigure și recunoscute.

Comunicatul arată că cele două 
părți au examinat problemele deose
bit de importante legate de instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale și au reafirmat atașa
mentul lor față de dreptul popoarelor 
de a dispune în mod suveran de bo
gățiile lor naturale șl de a decide în 
problemele propriei dezvoltări.
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• COMBUSTIBILI DIN 
PLANTE. In deceniul urmă
tor algele ar putea constitui o 
importantă sursă de hrană, atit 
in mod direct, cit și indirect, în 
amestec cu alte alimente cum 
ar fi carnea sau chiar... înghe
țata, a declarat savantul brita
nic Frederick Imrie. O tonă de 
proteine obținută din alge va 
costa mai puțin decît o tonă de 
cereale. Utilizarea in perspecti
vă, pe scară largă, a algelor este 
strins condiționată de dezvolta
rea unei noi ramuri științifice 
care studiază problema folosirii 
microorganismelor în vederea 
obținerii din plante a alimente
lor și chiar a combustibililor. 
Se urmărește valorificarea ener
giei captate de plante pe cale 
naturală de la Soare. Cu alte 
cuvinte, combustibilul necesar 
punerii în mișcare a diferitelor 
mașini ar putea fi obținut pe 
baza unor procese, cum ar fi 
fermentația. Frederick Imrie a 
declarat că cercetătorii de la 
Agenția spațială americană con
sideră că plantele vor putea a- 
sigura în jurul anului 2020 circa 
14 la sută din întreaga cantitate 
de energie a S.U.A.

REUNIUNEA UE LA LIMA -
un moment marcant în ansamblul eforturilor pentru statornicirea 

unei noi ordini economice și politice internaționale

Prin amploarea participării — au 
fost reprezentate peste o sută de 
state și organizații — prin conținu
tul dezbaterilor, prin hotărîrile și 
documentele adoptate, cea de-a cin- 
cea conferință a miniștrilor de ex
terne ai țărilor nealiniate, care și-a 
încheiat lucrările zilele trecute aici, 
la Lima, s-a înscris ca un eveni
ment international cu profunde 
semnificații pozitive. Abordind pro
bleme care preocupă în cel mai 
înalt grad popoarele lumii — pa
cea, așezarea pe baze noi. demo
cratice. a relațiilor internaționale, 
lichidarea fenomenului de subdez
voltare, colaborarea si progresul ge
neral — definind căi și modalități 
concrete pentru atingerea acestor o- 
biective majore, chemînd la unirea 
și intensificarea eforturilor în acest 
scop, reuniunea a adus o contri
buție de seamă la cauza creării u- 
nei noi ordini economice și politice 
mondiale.

Ca un aspect deosebit ce se cu
vine relevat este faptul că reu
niunea de la Lima a marcat 
o nouă etapă în procesul de adîn- 
cire a colaborării și solidarității 
dintre țările socialiste și țările lu
mii a treia. Aceasta și-a găsit ex
presie în faptul că. în baza hotărî- 
rii adoptate de la începutul lucră
rilor. la actuala reuniune au parti
cipat pentru prima oară noi state 
socialiste: R.D. Vietnam. R.P.D. Co
reeană și Republica Socialistă 
România.

Ca ziarist român, am avut marea 
bucurie de a constata satisfacția cu 
care a fost primită in cercurile con
ferinței hotărîrea de a invita Româ
nia la lucrările reuniunii. Așa cum 
au remarcat miniștri de externe, 
alți membri ai delegațiilor partici
pante la reuniune. observatori si 
ziariști, invitarea României a oglin
dit cu putere dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre tara noastră și

țările în curs de dezvoltare, inalta 
apreciere și prestigiul de care se 
bucură politica activă promovată de 
statul român, personal de președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de sprijinire permanen
tă a țărilor în curs de dezvoltare, a 
statelor lumii a treia in lupta lor 
pentru dezvoltare economică si so
cială independentă, în genere lup
ta activă a României pentru afir
marea noilor relații, de egalitate și 
respect intre state.

Caracterul pozitiv al reuniunii, 
afirmarea tot mai pregnantă a ro
lului progresist al țărilor in 
curs de dezvoltare, al state
lor lumii a treia și-au găsit 
o elocventă expresie. în tematica 
și conținutul dezbaterilor. Ast
fel, pornind de la aspirațiile 
fundamentale ale tuturor popoare
lor, intervențiile in cadrul dezba
terilor au fost axate pe de
terminarea obiectivelor luptei co
mune a țărilor participante în ve
derea lichidării politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru soluționarea în interesul 
popoarelor a problemelor complexe 
economice și politice contempora
ne, pentru adincirea cursului spre 
destindere și securitate în lume, 
pentru progresul general.

Ca reflectare a pozițiilor expri
mate și a consensului realizat în 
cadrul lucrărilor, a fost adoptat „Pro
gramul de la Lima de solidaritate și 
ajutor mutual" — documentul politic 
principal al conferinței. Definind 
principii esențiale pentru activita
tea internațională a țărilor neali
niate. programul înscrie lupta pen
tru întărirea păcii și destinderii : 
realizarea dezarmării generale și 
nucleare ; opoziția activă fată de 
orice politică colonialistă și neoco- 
lonialistă ; dreptul popoarelor care 
nu sint încă libere de a-și obține 
libertatea ; dreptul la autodetermi

nare și independență ; respectarea 
suveranității și integrității terito
riale a tuturor statelor ; dreptul 
tuturor statelor la egalitate și la 
participare activă în afacerile in
ternaționale ; dreptul tuturor națiu
nilor suverane de a dispune liber 
de resursele lor și de a hotărî în 
deplină libertate calea propriei lor 
dezvoltări politice, economice și 
culturale.

După cum se vede, sint princi
pii pentru care tara noastră mi
litează de mult, cu toată con
secventa. principii care și-au 
dobindit o largă recunoaștere 
internațională. inclusiv in Ac
tul final al Conferinței general- 
europene. ca norme fundamen
tale menite să asigure afirmarea de 
sine stătătoare a tuturor națiunilor, 
indiferent de mărime, orinduire sau 
apartenență la alianțe militare, să 
permită o colaborare reciproc 
avantajoasă, să asigure pacea și 
securitatea în lume.

Deosebit de important este faptul 
că reuniunea de la Lima a acordat 
o atenție specială problemelor le
gate de subdezvoltare, ansamblului 
problemelor economiei mondiale, 
preconizind soluții în concordanță 
cu interesele popoarelor, păcii și 
progresului. Concluziile în această 
privință au fost sintetizate în 
alt document de bază al reu
niunii : „Strategia pentru întă
rirea unității și solidarității țărilor 
nealiniate în realizarea unei noi or
dini economice internaționale". Do
cumentul relevă necesitatea de a se 
„structura și pune în practică o 
nouă ordine economică internațio
nală care să asigure avantaje re
ciproce și echitabile pentru toate 
statele". O cerință esențială a noii 
ordini fiind lichidarea fenomenului 
de subdezvoltare, documentul subli
niază însemnătatea pe care o are

efortul propriu al fiecărui popor, și, 
în mod complementar, dezvoltarea 
unei largi colaborări și cooperări 
economice, pe baze juste și echi
tabile. Documentul relevă că, in 
lupta pentru dezvoltarea economică 
independentă, o importanță deose
bită are colaborarea între țările în 
curs de dezvoltare, la adincirea 
acesteia fiind menit să contribuie 
„Fondul de solidaritate pentru dez
voltarea economică și socială a ță
rilor nealiniate". După cum se știe, ' 
pentru edificarea unei noi ordini e- 
conomice prezintă o importantă ma
joră dezvoltarea unui comerț inter
national larg, fără discriminări, sta
bilirea unor raporturi juste, echi
tabile, între preturile materiilor 
prime și produselor industriale. 
Tocmai spre a favoriza atingerea a- 
cestor obiective, la reuniune au 
fost adoptate programe și măsuri 
concrete de acțiune. intre care 
crearea unui „Fond special pen
tru finanțarea rezervelor de ma
terii prime și produse strategice 
exportate de țările in curs de dez
voltare" și înființarea unui „Consi
liu al asociațiilor țărilor producă
toare și exportatoare de materii pri
me". A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție privind crearea unui 
fond de solidaritate pentru recon
strucția Cambodgiei, Laosului și 
Vietnamului de sud. Ansamblul 
măsurilor preconizate în sfera eco
nomică vizează lichidarea inegalită
ților și inechităților din relațiile 
interstatale, stimularea dezvoltării 
in ritm mai rapid a țărilor rămase 
în urmă, progrese reale pe calea 
depășirii decalajelor dintre acestea 
și țările avansate economicește, 
dezvoltarea unei colaborări reciproc 
avantajoase, în interesul progresu
lui general.

întreaga desfășurare a reuniunii 
de la Lima reflectă voința țărilor 
în curs de dezvoltare, a țărilor lu
mii a treia, care înglobează majo
ritatea populației globului, de a-și 
spori, prin acțiuni hotărîte și ener
gice, desfășurate în spirit unitar, 
contribuția la instaurarea unor noi 
relații mondiale, juste și democra
tice, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Eugen POP
Limn

dom Sianuk, și Khieu Samphan, vi
ceprim-ministru al G.R.U.N.C., au 
sosit la Pekin în fruntea unei dele
gații a Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, l-a primit pe Kiro 
Gligorov, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită în 
Mexic în fruntea unei delegații par
lamentare iugoslave. în cursul dis
cuțiilor s-a relevat necesitatea ca 
țările nealiniate și alte țări în curs de 
dezvoltare să acționeze pentru întă
rirea solidarității și unității lor, in
diferent de eventualele deosebiri in 
abordarea unor probleme, unitatea 
fiind de o importanță fundamentală 
in realizarea obiectivelor mișcării 
nealiniatilor. S-a subliniat că impor
tanța reuniunii de la Helsinki a sta
telor europene rezidă și in faptul că 
ea constituie o etapă pe calea pro
movării înțelegerii și cooperării in
ternaționale in toate regiunile lu
mii.

Turcia și Bulgaria au re_ 
levat mutațiile în direcția destinderii 
internaționale, exprimîndu-și în con
text satisfacția fată de încheierea cu 
succes a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa — se spune 
în comunicatul comun dat publicită

ții la Ankara, la încheierea vizitei 
oficiale in Turcia a lui Petăr Mla- 
deriov, ministrul de externe al R. P. 
Bulgaria. Cei doi miniștri au acordat 
o atentie deosebită situației din Bal
cani și și-au exprimat părerea că în
tărirea păcii și securității în această 
regiune va constitui un aport impor
tant la destinderea încordării în Eu
ropa.

Congresul T.UX. Luînd cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor Confe
rinței anuale a Congresului sindica
telor britanice (T.U.C.) — pe margi
nea moțiunii privind susținerea poli
ticii antiinflaționiste a guvernului 
laburist — secretarul general al 
T.U.C., Len Murray, a declarat că 
„nu există o alternativă la planul 
guvernamental, deși pentru nume
roși oameni ai muncii aceasta în
seamnă acceptarea măsurilor de sa
crificiu". Moțiunea, care prevede 
sprijinirea pe o perioadă de 12 luni 
a politicii guvernamentale in dome
niul inflației, a fost, după cum s-a 
anunțat, aprobată.

Cabinetul cipriot s-a lntru- 
nit pentru a analiza ultimele evolu
ții din insulă în vederea deschiderii, 
luni, la New York, a celei de-a pa
tra faze a convorbirilor intercomu- 
nitare în problema cipriotă.

• MARATONIST LA 
88 DE ANI. Japonezul Akira 
Sasaki va fi cel mai în vîrstă 
concurent dintre cei 2 900 de 
participanți la campionatul 
mondial de maraton, rezervat 
veteranilor, care se va desfășu
ra, la 15 septembrie, în jurul la
cului Yomanaka, din apropierea 
muntelui Fuji. Competiția este 
deschisă, de asemenea, femeilor, 
a căror decană de vîrstă este 
d-na Aya Hatano (68 de ani), 
care s-a distins la ediția de a- 
nul trecut a campionatului, cînd 
a parcurs tradiționala distanță 
de 42,195 km in ceva mai mult 
de cinci ore I

• TEMPLE MICENIE- 
NE. în perimetrul orașului an- | 
tic Kition din Cipru, cu prile
jul unor săpături, arheologii au 
scos la iveală resturile a două 
temple din perioada culturii mi- 
ceniene. După cum scrie presa 
ateniană, ele au fost construite 
în secolul XIII î.e.n. La Kition, 
unde în epoca bronzului exista 
o industrie a cuprului înteme
iată de coloniști greci, au mal 
fost descoperite vestigiile a trei \ 
temple din aceeași perioadă.

FLORENȚA

Succesele artei românești 
la sărbătoarea presei comuniste italiene

„Succesul spectaco
lului prezentat de ma- 
drigaliștii români",
„Armonios omagiu 
adus Florenței in pia
ța Signoriei de către 
corul «Madrigal»", 
„Perfecta interpretare 
vocală a membrilor 
ansamblului și sensi
bila conducere muzi
cală a maestrului Ma
rin Constantin". Sub 
astfel de titluri ziarul 
„L’Unită" a elogiat 
concertul susținut de 
corul de cameră „Ma
drigal", care a des
chis seria bogatelor 
manifestări culturale 
ale festivalului. Mii de 
florentini, precum si 
turiști străini și itali
eni au ținut să fie pre
zenți la prima intilni- 
re a cunoscutului cor 
cu orașul Florența. 
Sub arcadele „Loggiei 
dei lanzi", intre cele
brele sculpturi „Răpi
rea sabinelor" a lui 
Giambologna și „Per- 
seu" a lui Benvenuto 
Cellini, costumele de 
epocă ale madrigaliș- 
tilor s-au încadrat in 
mod perfect.

„Membrii cunoscutu
lui ansamblu bucu- 
reștean — scrie „L’U
nită" — au demonstrat 
o sensibilitate rafinată 
in alegerea repertoriu
lui, care a inclus în pri
ma parte a concertu
lui vechi arii și emo

ționante madrigaluri, 
legate direct de cele 
mai luminoase tradiții 
italiene, franceze și 
engleze. Publicul a de
monstrat o rară aten
ție și un rar interes 
?entru muzica veche, 

n partea a doua a 
spectacolului au fost 
interpretate cu aceeași 
măiestrie cîntece popu
lare românești". „A 
fost un spectacol — 
remarca cunoscutul 
reporter Mario Passi 
— de o frumusețe 
simplă și armonioasă, 
in care cunoscuta pia
ță florentină cu mo
numentele sale extra
ordinare a oferit un 
cadru unic melodiilor 
artiștilor români, ca și 
participării atente a 
unei mulțimi atît de 
diferite".

De o frumoasă pri
mire s-a bucurat co
rul „Madrigal" si cu 
ocazia concertelor sus
ținute in localitățile 
Todi (din Umbria) și 
Massa Carrara (din 
Toscana). Cu mult in
teres sint urmărite, in 
același timp, spectaco
lele prezentate de tea
trele de păpuși din 
Constanta și Baia Ma
re, care au evoluat 
pină acum atit la Flo
rența, cit și in alte lo
calități.

Referindu-se la pre
zența României la fes

tival, ziarul „L’Unită" 
arată că și in acest an 
„participarea româ
nească este foarte an- 
gajantă și de inalt ni
vel". „Inima prezenței 
și angajării românești 
— scrie ziarul — este 
reprezentată de pavi
lionul național situat 
în centrul „Satului in
ternațional". „Standul 
se deschide cu două 
panouri : sint fotogra
fii ale întilnirilor to
varășului Longo și to
varășului Berlinguer 
cu președintele Româ
niei, Ceaușescu. sim- 
bolizind prietenia și 
spiritul de colabo
rare frățească dintre 
cele două partide co
muniste din Italia și 
România". Ziarul pre
zintă pe larg cele do
uă expoziții amenaja
te in cadrul standului, 
una avînd ca temă con
tribuția României la 
infringerea Germaniei 
hitleriste, cealaltă — 
dezvoltarea construc
ției de locuințe in țara 
noastră. Un șir de fo
tografii publicate de 
același ziar ilustrează 
interesul pe care par
ticipanta la marea 
sărbătoare a presei co
muniste italiene îl ma
nifestă pentru (ara 
noastră.

Radu BOGDAN

• SECURITATEA RU
TIERĂ. în Franța au fost 
luate noi măsuri pentru evitarea 
accidentelor de circulație. Ast
fel, s-a interzis transportul co
piilor sub zece ani pe locurile 
din față ale autovehiculelor, cu 
excepția, bineînțeles, a mașini
lor care n-au locuri în spate. Pe 
de altă parte, motocicliștii vor 
trebui să circule, chiar în timpul 
zilei, cu luminile de întilnire a- 
prinse. Se stabilesc, de ase
menea, norme mai precise 
in privința circulației pietonilor 
pe șosele. încălcarea regulilor 
stabilite se sancționează cu a- 
menzi.

• TARZAN ADUCE 
MILIOANE. Lansat în urmă 
cu șase decenii, popularul erou 
al cărților scriitorului Edgar 
Rice Burroughs cunoaște, în 
vremea din urmă, o a doua ce
lebritate, prilejuind, în plus, și 
constatarea că „mitul Tarzan" 
se dovedește a fi de o rentabi
litate comercială și mai mare 
ca în trecut. Un bilanț sui-gene- 
ris, întocmit cu prilejul reuniu
nii de la Los Angeles a noului 
club „Tarzan" — la care au par
ticipat și patru din vedetele de 
odinioară ale peliculelor cu „re
gele junglei" (Johnny Weiss
muller, Buster Crabbe, Jack 
Mahoney și James Pierce) — 
consemnează realizarea pină în 
prezent a 40 de filme și a 52 de 
episoade pentru televiziune. Ur
mașii autorului — stabiliți ln- 
tr-un oraș din sudul Californiei, 
care din 1930 se numește... „Tar
zan" — încasează anual un pro
fit de circa 12 milioane dolari. 
Sumelor cuvenite din desface
rea a milioane de cărți în di
verse țări ale lumii li se adau
gă cele provenite din industria, 
în plină înflorire, a jucăriilor și 
suvenirurilor pe care este im
primat numele îndrăgitului e- 
rou.
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