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RITMUL Șl CĂUTĂTEĂ Tehnică modernă, randamente superioare — lată ce caracterizează noul laminor de la întreprinderea 
metalurgică din lași

Azi începe la București

MUNCII PE ȘANTIERE 
impun o atitudine activă, exigentă 
din partea beneficiarilor de investiții ;

A Hl-a Conferință generală 
a Societății Europene de fizică

Analize efectuate recent, pe ci
teva zeci de șantiere de investiții 
din industria chimică, construcțiile 
de mașini, industria ușoară și me
talurgie, au evidențiat că lucrarea 
cea mai importantă la ora actuală
— montajul utilajelor tehnologice
— implică soluționarea corespun
zătoare a două probleme majo
re : asigurarea de către construc
tori a fronturilor de lucru pentru 
montaj și livrarea ritmică, în 
flux neîntrerupt, a tuturor echipa
mentelor și mașinilor. Complexita
tea acestor probleme cu care sînt 
confruntate, in luna septembrie, 
șantierele multor obiective și ca
pacități cu termene apropiate de 
punere în funcțiune impune in 
prezent, mai mult ca oricînd, ac
țiuni operative, măsuri energice 
întreprinse — într-o strînsă conlu
crare — de toți factorii angajați în 
procesul de realizare a investiții
lor.

în acest sens, beneficiarilor de 
investiții Ic revine o mare răspun
dere. Reglementările legale în vi
goare — prin obligațiile precise și 
prerogativele largi conferite aces
tora — asigură toate condițiile pen
tru crearea, în perimetrul șantieru
lui, a unui climat de exigență și 
răspundere colectivă, de muncă in
tensă și susținută. Numeroase e- 
xemple de dată recentă atestă că 
acolo unde beneficiarul își asumă 
cu răspundere rolul de coordonator 
al activității depuse pe șantiere

Nu critica ■ 
te compromite, 

ci munca 
de mîntuiaîă
Smeeni, județul Buzău. Ședință a 

comitetului comunal de partid cu 
activul.

Ia cuvîntul Gheorghe Dinu, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Smeeni. își rotește privirea 
prin sală, oprindu-și-o asupra omo
logului său din cooperativa înveci
nată — din satul Udați. îl privește 
și acesta. Tac amîndoi. Dar ai im
presia că totuși iși vorbesc. într-un 
anume cod numai de ei știut... Trec 
secunde grele de tăcere. în cele din 
urmă, Dinu zice : „Mi-au mai cerut 
vecinii din Udați să nu mai facem 
comparații cu ei în ședințele de a- 
naliză ; cică i-am «compromite». Da
că e|<vhyj». le-am promis să le fac în 
voie y* și dacă, dintr-o «colegialita
te» rău înțeleasă le-am făcut-o — 
acum, o spun aici, ca să .se audă și 
ca să se știe, nu-mi voi mai respec
ta promisiunea !“

Asistența a devenit deodată mai 
atentă. Am început să notez spusele 
lui Gh. Dinu : ...Adică, cum să păs
trăm tăcere pentru că deși si unii și 
alții am avut de trecut prin condiții 
grele, noi am obținut 19 tone de 
struguri la hectar, iar ei doar 3 ? De 
ce să păstrăm tăcere ? Ca să nu spu
nem că specialiștii și consiliul de 
conducere din cooperativa vecină 
s-au urnit greu din loc cînd și-au 
văzut primejduită producția ? La ce 
ne-ar folosi tăcerea ? Ca să nu se 
afle că în timp ce la noi se lucrea
ză de la ivitul zorilor pînă seara 
tîrziu și se obțin producții duble față 
de cele ale vecinilor, aceștia se cru
ță ca nu cumva să muncească prea 
mult ? S-a vorbit aici că ni se cere 
să lucrăm după program, ca-n uzină. 
Eu aș spune că este vorba de disci
plina și ordinea din uzină. în agri
cultură. cine muncește cu inimă are 
program de zi-lumină... Unii nu în
țeleg asta. Și-atunci, să păstrăm tă
cere ? Adică de ce să nu spunem că 
mai avem in comună angajați pe 
care nu-i interesează decît dacă la 
brutărie este piine proaspătă, dar se 
neliniștesc mai puțin de soarta re
coltării griului, porumbului, sfeclei 
de zahăr, florii-soarelui, de ce se în- 
timplă în sectorul zootehnic ?... Tă
cerea asta ne costă pe toți. De aceea 
îmi fac cinstit autocritica pentru tă
cerea de pînă acum și mă angajez 
să vorbesc mereu despre chestiunile 
astea «compromițătoare», pînă cînd 
vecinii noștri din Udați vor înțelege 
că. în cazul acoperirii lipsurilor, tă
cerea nu este. în nici un caz, de 
aur..." Apoi, vorbitorul a adus argu
mente concrete la critici, a propu0 
măsuri... S-au înscris și alții la cu- 
vînt, unii i-au dat dreptate din plin, 
alții mai cu jumătate de gură...

important rămine deci acest mo
ment al criticii deschise, declanșator 
de dezbateri utile și. sperăm. cu 
grabnice rezultate concrete. Un mo
ment pe care l-am putea numi al 
conștiinței comuniste în acțiune. Al 
spiritului revoluționar care exclude 
indiferența, comoditatea, blazarea, 
concilierea cu lipsurile — indiferent 
unde ar apărea ele — făcind să se 
vorbească deschis despre ceea ce 
unii sînt tentați să tină ascuns.

Constantin MORARU 

bunele rezultate nu.se lasă aștepta
te. Pe șantierul Uzinei de utilaj 
metalurgic și piese de schimb din 
Slatina, bunăoară, beneficiarul și 
constructorul acționează împreună 
zi de zi, pentru ■ ca lucrările să fie 
bine organizate și să avanseze în 
ritm intens, iar toate măsurile ce 
se iau operativ sint . subordonate 
unui singur scop : punerea în func
țiune a uzinei cu șase luni mai de
vreme. Rezultatele obținute în luna 
august întăresc convingerea celor 
care realizează această 'investiție 
că își vor onora angajamentul asu
mat. Acționînd în același spirit, be
neficiarul a imprimat un ritm mai 
accelerat de execuție la’ lucrările 
de lă Combinatul de materiale de 
construcții din Chișcădagă. Inter
vențiile sale ferme pe lingă fur
nizori au dus, în ultima vreme, la 
mai multă ordine in livrări și s-au 
conturat posibilități reale pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor 
acumulate anterior. De asemenea, 
echipe formate din lucrători ai vii
torului combinat au preluat — în
tr-o primă etapă — montajul unui 
volum de 400 tone de mașini și 
agregate.

Este vorba, indiscutabil,' de o se
rie de experiențe pozitive care me
rită să fie însușite și aplicate de 
un număr cit mai mare de benefi
ciari de investiții. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît, la polul opus, 
există un număr de șantiere unde 
beneficiarii nu își înțeleg' suficient

Colectivul de la Exploatarea 
minieră Rovinari se afirmă pu
ternic în întrecerea socialistă 
prin cantitățile de cărbune 
extrase peste plan în acest an. 
Este un merit al minerilor de 
aici, care se străduiesc să fo
losească cît mal bine tehnica 

modernă

Foto : S. Cristian

Cînd unii „se joacă" cu viața lor, 
iar alții... cu legea

Statul nostru cheltuiește sume considerabile pentru asigurarea 
protecției muncii, Numai anul trecut s-au alocat aproape 2,5.mili
arde lei in acest scop. România — la nivelul actual de dezvoltare 
economico-socială — se situează in rîndul țărilor cu o frecvență 
scăzută a accidentelor de muncă. Aceasta se datorește și legislației 
moderne, de înaltă exigență, adoptată în ultimii ani — expresie a 
grijii față de om în societatea noastră socialistă. De aceea, nimănui 
nu-i este îngăduit să procedeze cu iresponsabilitate, să frîneze 
eforturile făcute pentru asigurarea unor condiții optime de muncă.

Combinatul de oțeluri speciale Tîr- 
goviște. O bijuterie a industriei noas
tre siderurgice. Și-au dat' aici o 
fericită întîlnire elanul creator al 
oamenilor cu tehnica de virf. înaltul 
grad de mecanizare și automatizare 
a proceselor de producție elimină, în 
cea mai mare parte, munca fizică 
grea și, implicit, posibilitățile de ac
cidentare Datorită acestor condiții 
de muncă dintre cele mai bune, nu
mărul de accidente este minim, în 
majoriiatea lor ușoare, cu perioade 
scurte de incapacitate de .muncă. 
Un singur accident grav, cu urmări 
tragice, s-a produs în primăvară, la 
secția forjă, cînd un om (Vasile Bă- 
jenaru) și-a pierdut viața. Au fost 
anchetate toate împrejurările în care 
a avut loc accidentul, iar pentru 
prevenirea altora și înlăturarea con
dițiilor favorizante care le-ar putea 

de bine rolul șl răspunderile deo
sebite ce le revin, nu pun serios 
și permanent umărul la rezolvarea 
problemelor și înlăturarea dificul
tăților ce se ivesc pe șantiere și 
care împiedică bunul mers al lucră
rilor. Evident, nu omitem nici un 
moment sarcinile și răspunderile 
precise ce revin constructorilor, 
montorilor și furnizorilor de 
utilaje pentru realizarea lucrărilor 
potrivit graficelor stabilite și livra
rea la termen a echipamentelor 
tehnologice. Dar obligația de a 
coordoria. activitatea pe șantier, 
de a trage la răspundere cu 
fermitate pe constructori, mon- 
to'ri sau furnizori, atunci cînd 
nu-și fac datoria, revine beneficia
rului. Orice tendință de eludare a 
acestei obligații prevăzute de lege, 
orice atitudine de pasivitate și în
găduință din partea beneficiarului 
determină consecințe nedorite : în
călcări ale graficelor de execuție a 
lucrărilor, întîrzieri mari în livra
rea unor utilaje și, în ultimă in
stanță, incertitudini în ce privește 
respectarea termenelor de punere 
în funcțiune. în multe privințe, așa 
se explică de ce lucrările nu avan
sează în ritmul stabilit pe o serie 
de șantiere : Combinatul de îngră
șăminte chimice din Arad. Rafină
ria din Pitești (etapa a Ilî-a). in
stalația relon V de la Săvinești ș.a.

Pe un șir de șantiere se așteaptă 
acum diferite utilaje tehnologice 
și materiale speciale absolut ne

STRINGEREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA IN Hi CHIUI 
A ÎNTREGII hem DE FLOAREA SOARELUI - 

principalul obiectiv al acestei săptâmini m agricultură 
în pagina a lll-a : Raidul nostru în mai multe județe

PE TEME DE PROTECȚIA MUNCII

genera, Inspectoratul teritorial ju
dețean Dîmbovița pentru protecția 
muncii a întocmit o listă cu toate 
măsurile care trebuiau luate de con
ducerea combinatului, obligată, con
form legii, să le ducă Ia îndeplinire, 
punct cu punct, și să raporteze de 
executarea lor.

La patru luni de la tragica întîm- 
plare și de la măsurile stabilite pen
tru prevenirea unor accidente simi
lare am făcut o vizită în combinatul 
tîrgoviștean, împreună cu șeful In
spectoratului teritorial pentru pro
tecția muncii Dîmbovița, inginerul 

cesare montajului. Desigur, răspun
derea .pentru realizarea și livrarea 
utilajelor revine furnizorului, celui 
care le produce efectiv. De modul 
în care acesta își organizează fa
bricația, de seriozitatea cu care ac
ționează pentru respectarea fiecă
rui contract depinde, in cea mai 
mare măsură, primirea la timp a 
utilajelor pe șantiere. Dar practica 
a dovedit că are o deosebită impor
tanță stabilirea unui contact direct, 
permanent între beneficiar și fur
nizorul de utilaje în vederea im
pulsionării livrărilor, sprijinirii pro
ducătorilor în eforturile lor de a 
scurta termenele de fabricație, de 
a lichida anumite restanțe. Cu atît 
mai necesar este acest contact ne
mijlocit cu furnizorul atunci cînd e 
vorba de apropierea termenelor de 
livrare sau cind apar anumite res
tanțe, ca. în cazul unor utilaje des
tinate extinderii Centralei termo
electrice Brazi — Ploiești sau Fa
bricii de hîrtie Le tea — Bacău. 
Desigur„ în aceste cazuri nu putem 
spune că nu a existat preocupare 
din partea beneficiarilor respectivi. 
Dar una este ca intervențiile bene
ficiarului să se rezume la telexuri, 
apeluri telefonice, adrese, și alta 
e calea conlucrării directe cu furni
zorul pentru a cunoaște concret cum 
decurge fabricația și a examina îm
preună, Ia fața locului, posibilități
le de a realiza mai repede un utilaj
(Continuare în pag. a III-a)

Ion C.asandra. Pe șantierele de con
strucție găsim lucrători fără cască 
de protecție. Cocoțați pe rampa de 
fier vechi a oțelăriei, un grup de ti
neri scormonesc în căutarea unor 
chei și șuruburi, expunîndu-se ac
cidentării, prin căderea de la înăl
țime .sau prin dislocarea unor piese 
grele, care i-ar fi putut strivi.

Ne-am dus și în secția forjă, chiar

la ciocanul unde a avut loc acciden
tul. Lucra echipa de forjori alcătuită 
din Dorel Pisică, Milică Timbău și 
Vasile Gaiș. După modul în care lu
crau, cei trei încălcau flagrant nor
mele de securitate a muncii, folo
sind un clește pătrat la forjarea unor 
profile rotunde.

— Am mai lucrat și altădată la fel 
și nu am pățit nimic...

11 chemăm pe maistrul șef al ate
lierului, Dumitru Zamfir, care pune 
la punct lucrurile. Aflăm de la el și 
de la compartimentul de protecția 
muncii că la un alt ciocan de forjă,

Astăzi se deschide la București 
cea de-a IlI-a Conferință generală 
a Societății Europene de Fizică.

Comunitatea științifică a fizicieni
lor europeni este onorată, anul aces
ta, să-și desfășoare lucrările sub 
înaltul patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Evenimentul, care se înscrie pe 
un Ioc privilegiat in seria de manifes
tări științifice ale acestui bogat sezon 
academic de toamnă, va reuni peste 
600 de specialiști de pe continentul 
nostru și din lume, precum și un 
mare număr de fizicieni români ; el 
va avea, fără îndoială, darul să atra
gă. din nou, atenția unor largi medii 
profesionale, economice, politice .și 
publice asupra României socialiste, al 
cărei rol în făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune este astăzi unanim 
recunoscut și apreciat.

într-adevăr, este de așteptat ca 
«ubiectul . propus dezbaterilor — 
„Energia și fizica" — să suscite în 
cel mai înalt grad interesul tuturor. 
Pe de o parte, pentru că, în pofida 
unui aparent răgaz, aprovizionarea 
cu energie continuă să reprezinte o 
problemă serioasă și de durată atît 
pentru făuritorii strategiilor dezvol
tării, cît și pentru oamenii de știință, 
care nu au abandonat niciodată ținuta 
unor luptători în primele rînduri ale 
revoluției științifice și tehnologice. 
Pe de altă parte, pentru că în con
știința publică fizicienii constituie — 
alături de chimiști, matematicieni, 
electroniști, biologi — una din co
munitățile științifice puternic indivi
dualizate de unele răspunderi însem
nate, adjudecate pe parcursul ultime
lor decenii de progres tehnologic.

IN ZIARUL DE AZI:

© Preocupări și exigențe la 
consiliile populare : Largă 
audiență opiniilor cetățe
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în confruntare : scrisori și 
răspunsuri, Buletin rutier, 

Sport, De pretutindeni

din aceeași secție, In ziua de 4 iulie 
a.c., a'avut loc încă un accident în 
condiții similare, dar care s-a soldat 
— din fericire — numai cu o incapa
citate temporară de muncă. Nu în- 
tîmplător, în luna august, ciț.iva mai
ștri- au fost sancționați .pentru ne- 
efectuarea, timp de mai multe luni, 
a instructajului periodic de protecția 
muncii.

Constatînd la fața locului că mă
surile preconizate de inspectoratul 
teritorial pentru protecția muncii nu 
au 'fost duse la îndeplinire și nici 
măcar nu s-a informat despre această 
stare de lucruri, am căutat să aflăm 
cauzele încălcării prevederilor legale 
de la directorul combinatului, ingi
nerul Nicolae Ojovan, și de la șeful 
secției forjă, inginerul Pavel Scheid- 
bauer.

— Am dat dispoziții — ne spune 
directorul — să se ia măsurile res
pective, în ce mă privește, îmi pare 
rău că nu am controlat modul- în 
care se îndeplinesc, nici dacă a fost 
sau nu informat inspectorul...

Ce fel de dispoziții o fi dat tova-
AI, PLAIEȘU

(Continuare in pag. a Ii-a)

acad. prof. Ion UR.SU

Fizica a oferit omenirii accesul la 
energia nucleară, ale cărei complicate 
raporturi cu problemele păcii mon
diale și ale echilibrului ecologic ii 
conferă un destin pe cît de promi
țător, pe atît de încărcat de probleme.

Iată citeva din rațiunile pentru 
care intilnirea de la București se 
anunță ca un eveniment memorabil.

In pofida proverbialei prudențe pro
fesionale a fizicienilor, problemele ca 
vor fi abordate sint, de această dată, 
deosebit de cutezătoare, ambițioase și, 
nu arareori, insolite. Experți și per
sonalități de cea mai înaltă autoritate 

intre care se pot menționa acad. 
H.B.G. Căsimir, președintele Societă
ții Europene de Fizică, acad. P.L. 
Kapitza, acad. A.M. Prohorov, prof. 
A. Weinberg, prof. V.F. Weisskopf, 
prof. S. Eklund, prof. P. Aigrain, 
acad. A. Trautman, prof. W. Haefcle, 
prof. M. Archer, prof. H.T. Witt, 
prof. C.M. Braams, prof. C. Nicolis, 
prof. C. Marchetti — vor aborda ra
porturile conceptuale și metodologice 
dintre fizică și energie, strategiile 
energiei, problemele energiei nuclea
re, ajunsă la o anumită maturitate ; 
se va încerca explicitarea unor le
gături unanim intuite, dar extrem de 
greu de definit în esența și amploarea 
lor, dintre energie, gravitație și cos
mologie. precum și dintre energie și 
substanță ; se vor prezenta eveni
mente și date recente privind una din 
cele mai eroice tentative ale fizicii 
de azi — de a obține controlul reac
țiilor de fuziune nucleară ; se vor 
face incursiuni într-un domeniu ale 
cărui orizonturi sînt, deocamdată, 
abia presimțite — cunoașterea, con
trolul și reproducerea proceselor 
energetice din lumea vie. Evantaiul 
problemelor este larg, înscriind, la o 
extremă, reușitele fizicii în unele 
discipline tehnologice noi sau reac
tualizate — cum sînt . climatizarea 
spațiilor locuite cu ajutorul energiei 
solare sau stocarea electrochimică a 
energiei. La cealaltă extremă se si
tuează impresionante încercări specu
lative, de înțelegere a rolului mărimii 
fizice numită ,tspin“ în evoluția Uni
versului, de explicare a genezei 
particulelor și elementelor în virstele

••• Iar în timpul liber 
au utilat o fabrică

Se împlinește, zilele 
acestea, un ah de cînd 
a intrat în producție 
cea mai tînără unita
te a Combinatului de 
prelucrare a lemnului 
din Km. Vîlcea. Un an. 
Un răstimp, nici prea 
mare, nici rotund, ca 
să justifice un mo
ment aniversar. Și to
tuși... Dar să-I ascul
tăm pe ing. Mihai Gro
za, directorul combi
natului :

— Nu mai este ne
voie să spun că mai 
bine de 47 la sută din 
suprafața județului 
Vilcea este ocupată de 
păduri și că, pentru 
valorificarea supe
rioară a acestei ines
timabile bogății, avem 
citeva fabrici de che
restea, de pal, placaj, 
panel și parchet. Ne 
lipsea totuși ceva. O 
fabrică a noastră, . de 
mobilă. Materia primă 
de aici lua drumul 
spre alte județe, iar 
de acolo ne venea îna
poi sub formă de mo
bilă... Experiență a- 
vem, oameni . avem, 
necesitatea’este rigu
ros obiectivă, ambiție 
există ; așa că vom 
ridica noi fabrica do
rită. O dorință arză
toare ; de fapt, ambi
ția întregului nostru 
colectiv de muncă...

Cum s-a concretizat 
această „ambiție" (de 
fapt, dovada spiritului 
gospodăresc, comunist, 
al unui tînăr colectiv 
industrial) î? Am ur
mărit nașterea noii fa
brici. De la punerea 
fundației și pină la 
„predarea cheii". Gru
pul de șantiere I.C.F. 
Rm. Vîlcea a realizat 
o clădire frumoasă, 
funcțională, rostuită 
nu pe hectare de te
ren, ci pe verticala 
chibzuită a cinci nive
luri... Dar acesta era 
doar sediul. Greul 

abia acum urma : pro
blema zestrei tehnice.

Am în față „foaia 
de dotă" a noului aca
ret industrial. Ea re
prezintă, acum, un 
„document de epocă", 
dar atunci, la început, 
ea a constituit progra
mul de acțiune nu nu
mai tehnică, ci și etică 
al harnicului colectiv... 
Privesc multele file 
ale documentului, cu- 
prinzînd zeci de repe
re. în dreptul cărora 
scrie, dactilografiat : 
„din import". Dar a- 
proape peste fieca
re asemenea indi
cație citesc si cite 
un NU apăsat, cu 
creion roșu. Ingine- 
rul-șef- Octavian Fota 
ne lămurește : „Care 
va să zică, nc-am an
gajat să le realizăm 
mai pe toate prin auto- 
utilare".

Ar mai ii trebuit să 
adauge : „...și în .tim
pul liber". Dar aceasta 
o știe și reporterul, 
carc-și amintește cum 
a apărut, din inițiativa 
organizațiilor de .partid 
ale combinatului, miș
carea „echipele de 
șoc". Inginerii Vasile 
Stamate, Ion Ivan și 
Nicolae Cotea au asi
gurat documentația și 
asistența tehnică. Maiș
trii Petre Enache, Pe
tre Durigon și Gheor
ghe Uriean s-au ocu
pat de partea electrică. 
Pe urmă au fost che
mați stidorii Ion Hris- 
tea, Pirită Hogoș, lăcă
tușii Nicolae Trăistaru, 
Alexandru Suciu. fre
zorul Ion Negoescu și 
alți comuniști și au fost 
întrebați deschis „da- 
că-și asumă răspunde
rea". Și-au asumat-o : 
„Ne îndeplinim sarci
nile zilnice și facem și 
fabrica : să nu ne 
poarte nimeni grijă !“ 
Cine să le fi purtat de 
grijă cînd toti (..tot 
colectivul", spune cu 
mindrie directorul) își

timpurii ale Universului sau a unor 
obiecte cosmice exotice, ca stelele 
neutronice și „găurile negre".

Organizarea unor dezbateri deschise 
publicului larg în privința aspectelor 
sociale ale impactului cercetării 
științifice demonstrează, încă o dată, 
atașamentul profund al fizicienilor 
față de problemele societății contem
porane, ținuta etică a unei științe 
care a dat omenirii'mult, a promis, 
uneori, și mai mult, și care este con
știentă că spre ea, ca și spre celelalte 
științe ale naturii și societății, se în
dreaptă încă și mai multe speranțe.

Lucrările conferinței vor fi găz
duite de modernele facilități ale Cen
trului național de fizică de la 
Măgurele — București. în felul- aces
ta, prima platformă integrată de cer
cetare, proiectare, învățămint și pro
ducție a țării se străduiește să-și 
confirme una din vocațiile de bază 
pe care i le-a atribuit creatorul ,ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, de a constitui un teren 
fertil de întîlnire a unor largi eforturi 
de cooperare științifică și tehnologică 
internațională, în primul rînd în Eu
ropa, în slujba. rezolvării probleme
lor majore ale tuturor națiunilor.

Fizicienii care se vor întilni, în 
toamna aceasta, la Măgurele — Bucu
rești, vor gindi și vor lucra în aceas
tă generoasă perspectivă umanistă.- 
Ca unul care, alături de prof. Ber
nardini, prof. Rudberg, prof. Bend, 
prof. Vul. prof. Hauser, prof. Casi
mir, prof, 
fost dat 
membrii

Ldsche 
să mă

______ fondatori
Europene de Fizică și să urmă
resc îndeaproape creșterea și întă
rirea acestui prestigios organism 
științific,..am totală încredere în reu
șita reuniunii de la București. Am 
convingerea că dezbaterile, orjcît de 
pasionate și tumultuoase, vor decanta,

și alții, 
număr 

ai
mi-a 

printre 
Societății 

pină la urmă, un mănunchi de idei, 
orientări și certitudini a căror funcție 
stimulatoare, stabilizatoare și direc
toare va spori vigoarea și eficiența 
fizicii, ca forță esențială a progresu
lui tehnologic și cultural al lumii de 
azi, ca factor pozitiv al asigurării 
unei securități reale în Europa,, al 
unei păci trainice in întreaga lume, 
în spiritul nobilelor idei promovate 
la recenta întîlnire la nivel înalt de 
la Helsinki.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Ion STANC1U 
corespondentul 
„Scînteii"

aveau „grijile" lor In 
privința noului obiec
tiv ?...

Și astfel au fost 
construite, poziție cu 
poziție, toate utilajele 
de bază din inventarul 
noii fabrici. Tunetele 
de preuscare și usca
re, transportoarele ne
cesare agregării liniei 
de prelucrări comple
xe. aparatura si meca
nismele fine... A urmat 
„bătălia" montajului 
pe fluxurile tehnologi
ce... Și toate acestea 
numai în schimburile 
doi și trei, numai du
minica, numai cînd a- 
părea cite o fereastră 
de timp liber... Dar a- 
cum, oapenii nu de 
timpul lucrat în plus 
își amintesc.-ci de e- 
lementele ..luptei.". D» 
pildă, despre comunis
tul Ion Brozfră se spu
ne că are mai multi 
ghiocei la tîmplă din 
cauza „blestematelor" 
acelea de lanțuri non- 
tru transportoarele d« 
montaj... ,

— „Blestemate" — ne 
spune , zîmbind direc
torul Mihai Groza — 
pentru că erau scum
pe. Cum întrebam 
o întreprindere pro
ducătoare. ne răs
pundea scurt : „O 
mie de lei metrul li
niar". Or. nouă ne tre
buiau trei sute de 
metri. Cum să dai atî- 
tia bani ! Astfel s-a 
întrebat și. lacăt,ușul 
Brozbă... Si. observind 
el că în secția de pal 
căzuseră niște Capete 
de lanțuri din montai, 
care tocmai- urmau să 
ia drumul spre depo
zitul de fier vechi, a 
ajuns la concluzia că 
altă soluție nu e decît

UR.SU
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'FAPTUL;
'DIVERȘI

Preocupări și exigențe Ia consiliile populare

I Rodica,
I si mai cum ?»

ICu trei ani ji jumătate in 
urmă, un om din orașul Șimleu 
Silvaniei a găsit in fata poli- I clinicii din localitate o fetită 

abandonată. A luat-o in brațe 
și a dus-o la spitalul din loca- I litate, secția pediatrie. Tot acolo 
se găsește și azi! Unde s-a năs
cut ? Cind ? Cine-i sint părin
ții ? Unde a fost înregistrată I nașterea ? Pe ce nume ? Nimeni 
nu știe nimic. Acum trei ani 
și jumătate, cind a fost gă-

Isită, cineva din spital i-a zis 
Rodica. Și Rodica i-a rămas 
numele. Neavînd cui zice

Imamă, Rodica zice „mămica" la 
toate doctorițele și asistentele 
din spital. Cu toate cercetările 
făcute pină acum, nu s-a reușit

Isă se dea de urma mamei ade
vărate, nici a tatălui. Nu de alta, 
dar măcar să se obțină de la ei

I certificatul de naștere al fetiței. 
Altfel, Rodica nu poate fi în
credințată nici măcar casei co
pilului. Poate unul din părinții

Icare i-au dat viață va da acum 
vreun semn de viață...

| Mirele bătut

I

I

IAflîndu-se la Oradea, tînărul 
Constantin Danciu a cunoscut-o, 
întîmplător, pe tînăra E. B. din I localitate. în mai puțin de un 

ceas da taifas, discuția dintre 
cei doi a ajuns la un punct cul- 

Iminant în viata oricărui tînăr la 
vîrsta lor :

— Eu, unul, dacă a? avea no
roc să găsesc o fată, frumoasă 

I și dezghețată, cum ești tu, m-aș 
însura pe loc.

— Gînd la gînd cu bucurie. Șl 
Ieu vreau să mă mărit cu un 

băiat ca tine.

Și unde nu zici că Imediat au I și.pornit-o spre Baia Mare, unde 
tinărul C. D. s-a dus cu mirea
sa în gazdă la niște prieteni 

Ide-ai lui. Acolo, ce să vezi ?
Nici n-a apucat bine „mirele" 
să-și recomande viitoarea con- I soartă, că a și fost luat la bă
taie de cei trei prieteni ai săi, 
și dat pe ușă afară. Cei trei 
„prieteni" — Radu Cristea, Au- 

Igustin Varga și Vasile Sălă- 
jan — au fost condamnați, zi
lele trecute, pentru viol. Toți 
trei, fără nici o ocupație. De, 1 spune-mi cu cine te însoțești, ca
să-ți spun cine ești.

Prin natura atribuțiilor sale, pri
măria este cea mai solicitată institu
ție publică. De aici și necesitatea da 
a-și perfecționa continuu activitatea, 
de a fi cit mai receptivă la multi
plele cerințe ale cetățenilor, de a fa
cilita permanent un dialog care să 
permită realizarea unei conlucrări 
cit mai eficiente pentru soluționarea 
în bune condiții atît a probleme
lor de ordin personal, cit și a celor 
obștești. în cele ce urmează ne vom 
opri asupra unor preocupări și ini
țiative de această natură ale comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare municipale Hunedoara și Petro
șani.

în municipiul Hunedoara, de pildă, 
audiențele — ca una din formele de 
legătură cu cetățenii — se bucură de 
toată atenția cuvenită. Dar centrul 
de greutate al contactului cu cetățe
nii s-a mutat, într-o măsură tot mai 
mare, pe teren — în cartiere, în pia
ță. în același timp, s-au luat măsuri 
ca însăși primăria, ca instituție, să 
fie deschisă în permanență cetățeni
lor. Astfel, zilnic — de dimineață și 
pînă seara — unul din membrii co
mitetului executiv stă exclusiv la 
dispoziția cetățenilor. Rațiunea aces
tei măsuri nu este alta decît aceea 
de a face cit mai accesibil contactul 
cu consiliul popular ori de cîte ori 
cetățenii simt nevoia.

„Acest mod de a aborda raportu
rile cu cetățenii — ne spune tova
rășul Viorel Răceanu, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Hune
doara — constituie pentru noi o sur
să permanentă de informare, de cu
noaștere a realităților vieții, înce- 
pind cu probleme aparent minore, 
strict personale, și continuind cu 
acelea care vizează interesele gene
rale".

Iată, aplicat în practică, efectul 
acestei măsuri. Familia lui Mircea 
Buda s-a străduit mult timp să-și 
extindă spațiul locativ — avînd acest 
drept — cu încă o cameră în imo
bilul in care locuiește. Dar n-a reu
șit. De ce ? Respectiva încăpere era 
ocupată de o unitate de coafură a 
cooperativei meșteșugărești „Drum 
nou". O problemă personală obișnui
tă, cu care cetățenii se adresează 
frecvent primăriei. E adevărat. Dar 
cercetarea ei la fața locului a de
terminat comitetul executiv să ana
lizeze mai atent modul in care este 
utilizat spațiul locuibil pe ansamblul 
municipiului. „Ca urmare — ne spu
ne in continuare primul vicepre
ședinte — am ajuns la o mai bună

distribuire a spațiilor utilizate de di
verse întreprinderi și instituții, ac
țiune care a avut drept rezultat re
cuperarea a 845 metri pătrați pentru 
locuințe, 584 metri pătrați pentru 
producție, iar alți 870 metri pătrați 
au fost destinați lărgirii spațiilor co
merciale ale unităților socialiste sau 
a diferitelor servicii". Sau un alt 
exemplu : locatarii din noile micro- 
raioane (nr. 6 și 7) au sesizat pri
măria că sint nemulțumiți de timpul 
pe care îl irosesc pentru a se apro
viziona din piața centrală cu ali
mente. datorită distanței mari care 
separă noile microraioane de aceasta. 
Problema nu era absolut nouă pen

ii zi de lucru obișnuită 
la primăriile municipiilor 
Hunedoara si Petroșani

7 J

țru primărie. Dacă sesizarea s-ar fi 
analizat între cei patru pereți ai bi
roului, poate că s-ar fi considerat că 
ea mai poate fi „amînată", dar — 
deplasîndu-se la fața locului — ca
drele cu munci de răspundere au de
cis fără ezitare și in concordanță cu 
cerințele cetățenilor : amenajarea 
unei piețe in această zonă. Mai mult 
chiar, în fața dificultății de a asigura 
fondurile necesare construcției aces
teia, cetățenii s-au oferit să participa 
ei înșiși, prin acțiuni de muncă pa
triotică, la amenajarea pieței. Ceea 
ce au și făcut, iar piața a și fost 
dată în folosință.

Preocupări asemănătoare pentru 
realizarea unui contact cit mai strîns 
între cetățean și consiliul popular 
există și la primăria municipiului 
Petroșani. Aici aflăm, printre altele, 
că aria contactului cu cetățenii se 
realizează pe mai multe câi. Una 
dintre cele mai frecvent folosite in 
ultima perioadă — și pe care cetă
țenii o apreciază în mod deosebit — 
o constituie consultațiile organizate 
de două ori pe săptămînă (miercurea 
și vinerea) la consiliul popular. în 
aceste zile, cetățenii vin la orice oră, 
în limitele programului, și solicită 
lămuriri în legătură cu aplicarea 
unor legi, sfaturi în rezolvarea unor 
probleme personale, de familie, de

interes obștesc sau de serviciu. Evi
dent, aceste consultații nu elimină 
programul obișnuit de audientă.

Tovarășul Traian Blaj, prim-vice- 
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, ne-a 
vorbit și despre o altă măsură me
nită să asigure o cunoaștere cit mai 
bună și operativă a problemelor și 
cerințelor cetățenilor. Fiecare mem
bru al comitetului executiv al con
siliului popular participă la adună
rile organizațiilor de partid din car
tiere, la care sînt invitați, de regulă, 
și deputății consiliului popular. „De 
ce am introdus această măsură în 
practica activității noastre ? Pentru 
că organizațiile de partid din cartie
re cunosc cel mai bine problemele 
cu care se confruntă cetățenii și ne 
ajută efectiv în soluționarea lor. 
Așa am rezolvat mai operativ unele 
cerințe de interes general, cum au 
fost, de pildă, prelungirea unor tra
see de autobuze sau mărirea numă
rului acestora (la Aninoasa, Petro
șani și Uricani), deschiderea unor 
drumuri de acces spre locuințele 
proprii, modificarea programelor de 
funcționare a unor unități comercia
le sau reprofilarea acestora în func
ție de cerințele populației, reînfiin
țarea dispensarului medical din car
tierul -«Colonie»- și multe altele".

...Pe scurt. iată cîteva din 
metodele statornicite în activitatea 
celor două consilii populare, ale co
mitetelor lor executive, care le aju
tă să cunoască din ce în ce mai bine 
cerințele cetățenilor, să le soluționeze 
chiar înainte ca ele să ia drumul 
^oficial" spre primărie. După cum se 
vede, elementul comun al activității 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare respective, ca și a altora 
desigur, îl constituie efortul de a 
căuta și de a găsi modalități de lu
cru cit mai adecvate conlucrării cu 
cetățenii, permanent susceptibile de 
îmbunătățiri, și care tind, în final, 
să realizeze acel climat în care ce
tățeanul să se adreseze autorității 
locale în modul cel mai firesc cu pu
tință, nu numai în cazul treburilor 
strict personale, ci în cazul tuturor 
problemelor — indiferent de ce na
tură ar fi ele — ce vizează interesele 
obștii. Intr-un cuvînt, șe tinde spre 
acel climat de conlucrare reală cu 
cetățenii, spre care a cerut și cere 
permanent partidul să-și îndrepte 
atenția toate organismele de stat.

Sahin IONESCU
Constantin PRIESCU

Un nou complex comercial în orașul 'Jibou (județul Săla|)

Foto : S. Cristian

| 39... august!

I

Exisță o asemenea zi în calen
dar ? O întrebare pe care ne-o 
adresează un cititor, și tot el răs
punde : „Există. Dacă nu cre
deți, vă rog să vă uitați atent 
pe biletul de tren anexat, pe 
care compostorul casieriei din 
gara C.F.R. Brăila arată clar : 
39 in loc de 29...“ Și aflăm mai 
departe că nu e singurul bilet 
cu asemenea dată ciudată, ci 
toate cite au fost eliberate în 
ziua de 29 august, pentru acce
leratul Galați—București, cu 
plecare din Brăila la ora 6.14. 
Mulți din cei 40 de călători aflați 
fn această situație se întreabă 
cum vor deconta biletele cu pri
cina. Ce bine ar fi ca și cei care 
se tin de astfel de șotii să pri
mească retribuția pe... 39 august,

Au dat 
cinstea 
pe... boabe

Farurile unui tractor străpun
geau noaptea pe unul din dru
murile Insulei Mari a Brăilei, 
în remorca (41—BR—901) trasă 
de tractor se aflau mai mulți 
mecanizatori de la ferma Nufă
rul, care veneau spre casă, în 
comuna Turcoaia. La un moment 
dat, tractorul a fost oprit de un 
echipaj al miliției. Un scurt con
trol și s-a descoperit că o serie 
de mecanizatori aveau asupra 
lor cite 30 și 40 kilograme de 
porumb boabe sustrase la ple
care. Inutil să mai precizăm că 
celor care-și dăduseră cinstea 
pe...boabe, boabele le-au fost 
confiscate. Adăugăm doar că au 
mai fost amendați și cu cițe 
200 lei fiecare. Și încă un amă
nunt. Redăm textual spusele u- 
nuia prins cu... porumbu-n sac : 
„Dacă știam, nu făceam prostia 
asta. Dar credeam că la ora 
asta mai stă și miliția pe aca
să, nu umblă pe drumuri". Uite 
că pentru oameni ca el umblă 1

Nu mai e 
responsabil, 
că tot nu era
în calitate de responsabil al 

cantinei-restaurant de la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Drobeta Turnu-Severin, Con
stantin Iovănescu făcea ce făcea 
și scăpa mereu de controale și 
inventare cu fața curată. Drept e că lui „nea Costică" (așa-i 
spunea toată lumea) ii era cam 
frică numai la gindul că ar 
putea pica un control, sau că 
cineva i-ar pune vreo între
bare mai indiscretă. Tocmai 
o asemenea întrebare i-a fost 
pusă, zilele trecute, la... spartul 
unei nunti. Nuntă care se orga
nizase în localul cantinei. Din 
doi timpi și trei mișcări, plus o 
trăsătură de condei, nea Costică 
i-a incondeiat pe nuntași cu 
2 500 (două mii cinci sute) lei 
peste nota de plată adevărată. 
Acum nu mai e responsabil. In 
plus, urmează și alte verificări.

Rubrică redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

I

I
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(Urmare din pag. I)

..Jar în timpul liber 
au utilat o fabrică

Slobozia se dezvoltă după 
cerințele urbanisticii moderne

Foto : E. Dichiseanu

Analiză promptă, 
Ea obiect

Recent, la redacție 
s-au primit mai multe 
scrisori prin care se 
semnala că activita
tea compartimentului 
C.T.C.-receptie din ca
drul întreprinderii de 
mașini grele Bucu
rești nu se desfășoară 
in condiții bune.

Secretariatul Comi
tetului de partid al 
sectorului 5 a dispus, 
după cum aflăm din 
răspunsul trimis re
dacției, ca aspectele 
sesizate dă fie verifi
cate de un colectiv al
cătuit din membri ai 
biroului comitetului de 
partid al sectorului. în 
urma analizei efectua
te s-a constatat că. în 
cadrul grupei C.T.C.- 
pecepție de la I.M.G.B., 
munca nu se desfă
șoară corespunzător e- 
xigențelor actuale, că 
starea de disciplină 
este nesatisfăcătoare. 
Iar șeful acestui com
partiment, tehnicianul 
Gheorghe Ghinea, a 
dat dovadă de negli
jentă și superficialitate 
în îndeplinirea sarci
nilor profesionale.

Pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate și 
îmbunătățirea activită
ții, secretariatul Co
mitetului de partid al 
sectorului 5 a hotărit 
ca aspectele desprinse 
cu prilejul analizei e- 
fectuate să fie discu
tate cu colectivul de 
muncă de la depozite ; 
să fie sancționați toți 
cei care se fac vino- 
vați de neîndeplinirea 
sarcinilor profesiona
le, iar conducerea în
treprinderii să ia mă
suri de reorganizare a 
muncii la depozite. în 
răspuns se mențio
nează. de asemenea, că 
s-a atras atentia secre
tarului comitetului de 
partid de la I.M.G.B. 
să se preocupe mai 
mult de întărirea mun
cii politice în toate 
compartimentele uni
tății.

Mai e ceva 
neclar ?

„Pină mai ieri apre
ciat și evidențiat în 
colectivul din care fă
ceam parte — ne scria 
de curînd Nicolae Știr, 
fost tehnician la între
prinderea „Partizanul" 
din Bacău — am deve
nit dintr-o dată indezi

rabil pentru conduce
rea unității, care mi-a 
desfăcut contractul de 
muncă fără motive te
meinice, iar organiza
ția de partid n-a mani
festat înțelegere fată 
de situația mea".

Pentru a vedea cum 
6-a ajuns la o aseme
nea măsură, redăm pe 
larg răspunsul Comite
tului municipal Bacău 
al P.C.R., care a veri
ficat această sesizare.

După promovarea sa 
în munca de locțiitor 
al secretarului comite
tului de partid din în
treprindere si în func
ția de tehnician prin
cipal, N. Ș. a început 
să se poarte necuviin
cios cu unii angajați 
din subordine, iar pe 
alții să-i favorizeze în 
mod neprincipial. Pen
tru aceste fapte a fost 
criticat și atenționat în 
mai multe rînduri de 
către comitetul de 
partid și conducerea 
unității. Fără efect, 
însă, deoarece la înce
putul anului trecut. în 
urma verificării unor 
sesizări, s-a constatat 
că N. Ș. are o compor
tare imorală, negli
jează familia și comite 
abuzuri în serviciu, 
protejînd pe unii 
certați cu discipli
na. Cu acel prilej 
s-a hotărit scoaterea 
sa din munca de loc
țiitor al secretarului 
comitetului de partid 
și schimbarea locului 
de muncă. Ce învăță
minte a tras N. Ș. ? 
în luna aprilie a.c., lu- 
crînd în schimbul de 
după-amiază. a luat 
trei muncitori pentru 
a' transporta o garni
tură de mobilă, după 
care, împreună cu a- 
ceștia, a mers la res
taurant. Deși aceștia 
nu au lucrat în ziua 
respectivă, au fost to
tuși pontați prezenti 
de N. Ș. Pus din nou 
in discuția comuniști
lor pentru asemenea 
fapte (învoirea ilegală 
a unor angajați și 
pontarea lor fictivă : 
întreținerea de relații 
neprincipiale și crea
rea unui climat de 
muncă nesănătos în 
cadrul colectivului), 
N. Ș. a foșt sancționat 
pe linie de partid cu 
vot de blam cu aver
tisment. iar pe linie 
administrativă cu des
facerea contractului 
de muncă, sancțiune 
menținută șl de Jude
cătoria din Bacău.

Așadar, nu se poate 
spune că nu a exis

tat Înțelegere și preo
cupare din partea or
ganizației de partid și 
a conducerii unității 
pentru ca N. $. să fie 
ajutat. Era însă nece
sar ca. înainte de toa
te, el însuși să înțelea
gă și să tragă toate în
vățămintele din gravi
tatea faptelor comise. 
Nici acum nu-i prea 
tirziu...

Este rîndul 
inițiativei locale

La scrisoarea citi
torului Gh. Paraschi- 
voiu din satul Olteni, 
comuna Teișani. jude
țul Prahova, referi
toare la greutățile ce 
le întimpină locuitorii 
care au gospodăriile 
situate pe malurile 
rîului Stîlpu, din cauza 
eroziunilor provocate 
de apele acestuia. Ofi
ciul de gospodărire a 
apelor Prahova ne-a 
trimis următorul răs
puns :

„în urma viiturilor 
mari de apă din pe
rioada 1—6 iulie a.c. 
au fost afectate în cî
teva puncte ambele 
maluri ale rîului Stîl
pu, afluent al Te- 
leajenului, îngreunînd 
circulația. în confor
mitate cu prevederile 
Legii nr. 8/1974, în zo
nele în care albiile 
riurilor nu sînt amena
jate. deținătorii de te
renuri riverane, bene
ficiarii folosințelor de 
apă și toți locuitorii 
aoți de muncă sînto- 
bligați să realizeze, ori 
de cite ori este nece
sar. lucrările de men
ținere a albiei în 
stare corespunzătoare : 
apărări de maluri, re
gularizări cu caracter 
local, despotmoliri lo
cale. îndepărtarea ve
getației care stînieneș- 
te scurgerea normală 
a apelor etc.

în cazul de fată, 
fiind vorba de astfel 
de lucrări, s-a atras a- 
tenția consiliului popu
lar comunal Teișani să 
ia inițiativa realizării 
lor cu posibilități lo
cale. Realizarea unor 
lucrări mai ample, 
cu caracter definitiv, 
pentru scurgerea rîu
lui Stîlpu va fi pre
văzută în planul de 
perspectivă privind re
gularizările cursurilor 
de apă".

Gheorghe PÎRVAN

rășul director, nu se știe. Și nu în
țelegem nici de ce șeful secției forjă, 
ing. Pavel Scheidbauer, aruncă 
toată vina asupra accidentaților. De
sigur, nu se poate trece cu vederea 
iresponsabilitatea unora care nesoco
tesc cele mai elementare norme de 
protecție a muncii, care se „joacă" 
astfel cu propria lor viață. Dar a- 
ccasta nu înlătură, în nici un caz, 
responsabilitatea celor care »e 
„joacă" cu legea, ignorînd îndatori
rile foarte clar stabilite în legea nr. 
5 din 1965, care stipulează : „Obli
gația și răspunderea pentru realiza
rea deplină a măsurilor de protecția 
muncii o au, potrivit atribuțiilor ce 
le revin, cei ce organizează, contro
lează și conduc procesul de muncă". 
Iată ds ce apare .cel puțin ciudată 
părerea șefului secției, potrivit că
reia numai cei care se accidentează 
sînt de vină, părere care a fost în
sușită și de conducerea combinatu
lui. Ba, mai mult : ea a fost „teore
tizată" și intr-o contestație trimisă 
procuraturii, care în timpul cercetă
rii împrejurărilor tragicului accident 
din primăvară a urmărit dacă era 
vorba numai de încălcări cu caracter 
contravențional sau sînt întrunite și 
condițiile unei infracțiuni.

întrucît această stare de lucrur de 
ignorare a unor obligații legale de 
protecție a omului de la mașină, ni 
s-a părut tipică pentru o anumit,' 
mentalitate a unor conducători de 
întreprinderi, am sesizat-o tovarășu
lui inginer Marian Angelescu, șeful 
Inspecției de stat pentru protecția 
muncii din cadrul Ministerului 
Muncii.

— Din păcate — ne-a spus inter
locutorul — nu este singurul caz. 
In ultima, vreme am fost sesizați și 
de organele noastre teritoriale de 
fuga de răspundere a unor cadre de 
conducere din întreprinderi, de unele 
tendințe de a se sustrage de la obli
gațiile pe care le implică legislația 
de protecție a muncii, legislație care 
este, de fapt, expresia grijii față de 
om, și care impune ca măsurile sta
bilite de organele noastre teritoriale 
să fie îndeplinite întocmai, fără nici 
un rabat, indiferent de persoană sau 
funcție. Experiența noastră de pînă 
acum dovedește că orice accident de 
muncă se datorează încălcării unor 
prevederi sau norme legiferate și, in 
consecință, poate fi evitat. Printre 
unitățile în care s-au înregistrat 
unele accidente mai grave, și unde 
măsurile indicate de organele noas
tre teritoriale nu au fost aplicate in
tegral, se numără Combinatul side
rurgic Galați și întreprinderea da 
construcții și montaje siderurgice 
Galați. La I.C.M. Reșița, întreprinde
rea de țevi „Republica" și întreprin
derea de mașini-grele din București 
sau Șantierul naval Constanta «-au 
depistat, cu ocazia unor controale, 
condiții favorizante producerii de 
accidente. Pentru combaterea aces
tor stări de lucruri s-au luat, zilele 
acestea, o serie de măsuri. Astfel, 
conducerea ministerului nostru a in
format conducerile celorlalte minis
tere asupra tuturor cazurilor de acest 
gen, iar Inspecția de stat a trimis pa 
toți inspectorii săi de la centru în 
județe, cu sarcina de a controla și 
analiza împreună cu inspectorii teri
toriali toate unitățile in care au avut, 
loc accidente cu urmări grave, de a 
verifica modul în care s-au realizat 
măsurile dispuse, inclusiv cele in
dicate cu ocazia altor controale. In 
caz de constatare a unor abateri de 
la normele de securitate a muncii; ei 
vor lua pe loc toate măsurile ce se 
impun, inclusiv aplicarea de sanc
țiuni, mergindu-se — în cazuri deo
sebit de grave — pină la sistarea 
temporară a activității într-un loc 
de muncă sau altul și solicitarea 
deschiderii anchetei penale, din par
tea procuraturii. De asemenea, vor 
apela la comitetele județene de 
partid ca să tragă la răspundere pe 
conducătorii nereceptivi la sesizările 
organelor noastre teritoriale.

Nu ne îndoim de necesitatea șl e- 
ficiența acestor măsuri. Under* lege, 
nu-i tocmeală. Disciplina, obligația 
respectării legii este aceeași și pen
tru omul de la mașină, și pentru in
giner, și pentru director. Iar răspun
derea este direct proporțională cu ni
velul atribuțiilor.

(Urmare din pag. I)

să pună cap la cap 
bucățile astea... Trea
bă care a însemnat ci- 
teva săptămîni de 
„chin". Dar care a fost 
răsplătită, la sfirșit, de 
socoteala simplă a con
tabilului cu investiții
le : aproape 250 000 de 
Iei economii.

O linie de calcul s-a 
tras și pentru cifra 
globală a autodotării. 
Suma : patru milioane 
de lei, reprezentind 
diminuarea eforturilor 
valutare. Adică peste 
90 de utilaje, instalații, 
aparate si dispozitive. 
Adică, practic, o noua 
fabrică ivită din mîn- 
dria profesională a co
lectivului vilcean, în 
esență, din conștiința 
comunistă a oamenilor 
de aici.

...Se împlinește deci 
un an de cind a intrat 
în producție noua uni
tate. Odată cu primele 
produse s-a înfiripat 
și colectivul de mun
că. Valeria Dobre, 
Gheorghe Truțeseu și 
alti cițiva timplari din 
celelalte secții ale 
combinatului tocmai 
terminaseră școala de 
maiștri și s-au întors 
la „mobilă", preluînd 
fiecare conducerea cite 
unei linii tehnologice. 
Restul colectivului : 
proaspeți absolvenți ai 
școlilor profesionale și 
ai Liceului de indus
trializare a lemnului 
din Rm. Vîlcea. Așa 
se și explică de ce 
media de vîrstă nu 
depășește douăzeci și 
unu de ani. Cei mai

multi au și mai puțin. 
Un singur exemplu : 
tîmplarul Gheorghe 
Dincă — pe care ing. 
Adrian Grigoriu, șeful 
fabricii. ni-1 prezin
tă ca fiind „vioara-n- 
tii" la atelierul de 
prelucrări complexe. 
Pină de curînd, dacă 
era întrebat, omul a- 
vea obiceiul să-și spu
nă vîrsta cu exacti
tate : 18 ani. Dar, de 
cind „a pățit-o la Plo
iești", spune 1!) ani, 
spune chiar 20. („Une
ori mai minți și de 
nevoie, spune el cu 
glas sfătos, de om tre
cut pj’in multe... Să 
vedeți : m-a trimis 
conducerea fabricii la 
Ploiești, cu un lot de 
mobilă, să-i fac pre
zentarea. îmi îndepli
nesc eu misiunea, iar 
seara mă duc, ca tot 
omul, să mă culc. Cind 
colo, la recepție la 
hotelul «Prahova» mă 
văd luat în primire : 
-Ce cauți. puștiule, 
noaptea prin hoteluri ? 
Te-or fi căutînd pă
rinții pe la miliție. 
Mai bine te-ai apuca 
și tu de-o meserie». 
Auziți, om cu delega
ție. in interes de ser
viciu, era gata-gatasă 
dorm pe-o bancă-n 
parc !...").

Cu asemenea tineri, 
învestiți cu răspun
deri mature, ca tîm
plarul Gheorghe Din
că. sau ca electricia
nul Ilie Cismaru — 
sau ca încă alți 120 de 
entuziaști ca ei — a 
pornit la drum fabri
ca de mobilă. Inițial, 
producția se rezuma

la niște dulapuri. în 
scurt timp insă, la o 
expoziție de mobilă 
organizată la Rm. 
Vilcea a apărut, in 
premieră, o elegantă 
cameră pentru tineret 
(nici nu se putea să 
fie primul produs alt
fel decît tineresc) al
cătuită din 15 piese. 
Apoi a apărut o ca- 
meră-studio, apoi — un 
dormitor. Toate, pur- 
tind mindra emblemă : 
„Alutus". Așadar, stră
vechea denumire a 
Oltului, înscrisă pe 
rodul muncii unor 
tineri, realizat într-o 
fabrică ea însăși rod 
al spiritului tineresc 
de dăruire, de gind și 
acțiune comunistă...

...Acum, la numai un 
an de cind lăcătușul 
Ion Brozbă incă se 
mai chinuia cu suda
rea capetelor de trans
portor, în fabrică se 
lucrează mobilă stil, 
mobilă sculptată, bi
blioteci, vitrine, cuiere 
și cite altele, realizate 
într-o linie modernă, 
estetice, funcționale, 
economicoase. Deo
camdată sînt numai 
prototipuri dar, la 
ritmul unității, ne vom 
întilni foarte curînd 
cu ele în magazine... 
Și cind, in timpul nos
tru liber, ne vom o- 
dihni într-un fotoliu 
cu marca „Alutus", 
să ne gindim că el ne 
vine dintr-o fabrică 
înzestrată ea insăși 
in... timpul liber. Timp 
din care harnicul co
lectiv vîlcean a făcut 
timp al dăruirii orea- 
toare, comuniste.

Cum 
roadele toamnei ?

Ne aflăm in zilele „de vîrf" în 
care se culege și se pune la adăpost 
rodnicia de toamnă a pămintului. Pe 
cimpuri și pe șosele este un perma
nent du-te-vino de autovehicule în
cărcate cu oameni care merg la mun
că sau cu recoltele ce se transportă 
spre bazele de recepție, magazii și 
pătule, spre piețele de desfacere Bau 
centrele de legume și fructe.

In aceste condiții, de trafic rutier 
intens, se impune o atenție sporită 
nu numai din partea șoferilor, ci și 
a conducerilor I.A.S.. C.A.P.. S.M.A., 
a tuturor unităților care au în dotare 
autovehicule. La rîndul lor. toți a- 
gentii de circulație au primit ordinul 
de a asigura o cit mai fluentă rulare 
a autovehiculelor care execută tfans- 
porturi de persoane și bunuri în ca
drul campaniei agricole de toamnă, 
urmărind totodată să preîntîmpine 
orice accident. în același timp, se 
impune selectionarea celor mai buni 
șoferi, instruirea lor temeinică și a- 
sigurarea stării tehnice corespunză
toare a autovehiculelor angajate in 
campania agricolă de toamnă.

Se recomandă pe cit este posibil 
ca autovehiculele să se deplaseze în 
coloane organizate, pentru a putea 
beneficia astfel de prioritate de tre
cere și a se înlătura eventualele de
vieri de la traseele stabilite. Cind 
circulă in coloane, conducătorii auto
vehiculelor trebuie să păstreze un 
interval care să permită efectuarea 
depășirilor, prin intercalarea cu ușu
rință în spațiul dintre ele a celor
lalte autovehicule care se deplasează 
cu viteză mai mare. De asemenea, 
ori de cite ori este necesar. în cazul 
coloanelor mai mari, să se apeleze 
la sprijinul echipajelor miliției.

în ce privește transportarea per
soanelor în caroseriile autocamioane
lor. trebuie evitată orice supraîncăr
care a acestora. Iată un caz de neso
cotire a acestei cerințe : șoferul Ga-

călătoresc... vrilă Bolaru- transporta în caroseria 
autocamionului 21-Gj-1700 nu mai 
puțin de 54 de persoane, în loc de 
34 cîte erau prevăzute în tabelul a- 
probat de conducerea C.A.P. din Cir- 
bești. județul Gorj. In plus, autoca
mionul prezenta și defecțiuni la me
canismul de direcție. Agentul de cir-

drelor didactice din zilele de 5 și 6 
septembrie nu au lipsit nici cele re
feritoare la educația elevilor în cali
tate de pietoni. In noul an școlar, un 
accent deosebit urmează să se pună 
pe activitatea de predare a unor lec
ții pe teme de circulație. Aceste lec
ții se vor preda după o tematică pre
văzută in broșurile existente în școli

ULETIN UTIEK
Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul general 

al miliției

culatie a oprit — la timp — această 
cursă, care se efectua în condiții deo
sebit de periculoase.

încep școlile! 

Odată cu clopoțelul, 
un semnal de atenție
Statisticile arată că în fiecare zl. 

din cauza accidentelor de circulație, 
un copil isi pierde viata și trei copii, 
la fiecare două zile, suferă vătămări 
grave. De asemenea, nu constituie 
un secret faptul că. odată cu începu
tul unui nou an de învătămint. spo
rește și numărul de condiții și cazuri 
favorizante unor nedorite accidente, 
multe dintre ele din vina școlarilor, 
dar și a lipsei de supraveghere din 
partea părinților, a educatorilor.

Pentru ca in acest an circulația 
școlarilor pe drumurile publice să se 
desfășoare în condiții de siguranță 
sporită, printre măsurile stabilite in 
cadrul consfătuirilor județene ale ca-.

și pot fi ilustrate cu diferite planșe, 
diapozitive, pliante, filme, fotografii 
cu și despre circulație. Un sprijin 
prețios în activitatea de prevenire a 
accidentelor în rîndul copiilor îl 
constituie patrulele școlare de circu
lație. care vor fi extinse în acest an 
in majoritatea școlilor generale. încă 
din primele zile ale noului an școlar 
ele vor fi organizate și instruite cu 
privire la sarcinile ce le revin.

în afară de educatori, părinții au 
obligația să-și supravegheze mai a- 
tent copiii, să nu-i lase să se joace 
în mijlocul străzilor. în apropierea 
arterelor de largă circulație sau să 
traverseze prin locuri nepermise. Cea 
mai bună educație se face însă prin 
exemplul personal al părinților. în 
sensul ca ei înșiși să circule atent, 
corect.

Semnalizarea 
pe timp de noapte

E cunoscut faptul că noaptea se 
circulă în condiții mai grele și că 
din partea conducătorilor auto sa

cere un plus de efort, de atenție. 
Tocmai din cauză că nu sînt respec
tate toate normele legale privind 
circulația pe timp de noapte, se pro
duc o serie de accidente, multe cu 
consecințe dintre cele mai grave. Iată 
unul dintre ele, petrecut în seara zilei 
de 1 septembrie. Pe un drum din co
muna Leu, județul Dolj, mergea o 
căruță în care se aflau patru persoa
ne. Deși era întuneric, căruța nu avea 
felinar și nici o altă semnalizare. Un 
tractor — care avea, la rîndu-i. sis
temul de iluminare defect — a ajuns 
din^ urmă căruța, a izbit-o violent și 
a răsturnat-o. Sub căruță a fost prin
să o persoană, care a fost grav acci
dentată. în loc să-i sară în ajutor, 
tractoristul Marin Luca.a fugit de la 
locul faptei. El a fost însă prins in 
aceeași noapte de către organele de 
miliție. Din primele cercetări rezultă 
că la contravenția de conducere a 
tractorului cu sistemul de iluminare 
defect și la infracțiunea de părăsire 
a locului accidentului s-au mai a- 
dăugat două infracțiuni săvîrșite de 
tractorist : conducerea tractorului 
neînmatriculat și fără permis de con
ducere.

„Omul, strada, 
vehiculul11

Acesta este titlul unu! interesant 
simpozion organizat de comitetul de 
cultură și educație socialistă în co
laborare cu miliția județului Bacău 
în stațiunea balneoclimaterică Slănic- 
Moldova. Lucrători de miliție, me
dici. juriști au prezentat comunicări 
și referate de specialitate. Au fost 
stabilite și o serie de măsuri concre
te privind prevenirea accidentelor da 
circulație în transporturile din cen
tre urbane aglomerate. De asemenea, 
au fost relevate cauzele care gene
rează producerea accidentelor de 
circulație, importanta primului aju
tor la locul accidentului, relația ple- 
ton-autovehicul. civilizația străzii, 
rolul opiniei publice.
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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ în unități economice din județul Satu-Mare

Inițiative și măsuri bune pentru

SUPLIMENTAREA EXPORTULU!
Primul punct din programul de lucru 

al comandamentelor comunale

FLOAREA-SOARELUI
Floarea-soarelui — una din cele mai valoroase plante tehnice — s-a cultivat în acest an pe o suprafață 

de aproape 500 000 hectare. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că pînă luni, 8 septem
brie, recolta a fost strînsă de pe o suprafață totală de 280 000 hectare. Lucrările de recoltare se desfășoară în 
cea mai mare parte mecanizat, folosindu-se combinele prevăzute cu echipamente speciale. Timpul uscat din 
ultima perioadă a favorizat coacerea uniformă a plantelor, iar semințele s-au uscat bine, ceea ce a ușurat 
depozitarea și prelucrarea. Dar acest fapt prezintă și un dezavantaj: semințele de floarea-soarelui se scutură cu 
ușurință. Iată de ce se cere ca, printr-o temeinică organizare a muncii, în această săptămînă să se încheie 
recoltarea florii-soarelui. Comandamentele comunale au datoria să urmărească zi de zi cum se realizează 
programul stabilit la cultura florii-soarelui, să intervină operativ atunci cînd constată defecțiuni pe filiera 
recoltat-transport-depozitarea produselor.

în legătură cu desfășurarea acestor lucrări prezentăm cîteva constatări din unele județe.

Cum se desfășoară

• RECOLTAREA

Combina înaintează în lanurile de floarea-soarelui ale C.A.P. Gemeni, 
județul Mehedinți

Consemnăm un fact pozitiv : în ju
dețul Teleorman s-a încheiat recol
tarea florii-soarelui pe cele 38 000 ha 
cultivate In cooperativele agricole si 
3 500 ha în întreprinderile agricole 
de stat. Ce a contribuit la obținerea 
acestui rezultat ? Ne răspunde tov. 
Emil Mihăilescu, directorul Direcției 
agricole județene Teleorman : In re
coltarea florii-soarelui au fost folo
site combinele C 12 prevăzute cu 
echipamentul special pentru această 
cultură sau echipamentul pentru po
rumb adaptat însă pentru floarea- 
soarelui. Al doilea factor se referă 
la organizarea muncii. Potrivit pro
gramului stabilit pentru cultura flo
rii-soarelui, în fiecare unitate agri
colă mijloacele mecanice au fost 
concentrate pe cîte o tarla, iar recol
tatul a început de. la margine. In- 
trucît după combine rămîneau pa 
teren capitule de floarea-soarelui s-a 
organizat strîngerea lor de către e- 
chipe de cooperatori. Transportate cu 
coșuri sau saci la marginea tarlalei, 
capitulele au fost treierate cu ajuto
rul combinelor stînd pe loc. Proce- 

• TRANSPORTUL

dînd în acest fel am asigurat de
pășirea vitezei zilnice planificate 
de 2 250 ha, ceea ce a permis ca re
coltatul să se încheie în numai 10 
zile față de 16 cit era prevăzut în 
program. Și mai important este fap
tul că, încheind recoltatul intr-un 
timp scurt, s-au evitat pierderile de 
recoltă".

Iată, așadar, un exemplu bun, lău
dabil. Dar nu singurul.

o Din județul Mehedinți ni se 
transmite : Lucrările de recoltare a 
florii-soarelui se apropie de sfîrșit. 
Producția de pe 4 000 ha din cele 
6 500 ha cultivate în cooperativele 
agricole a ajuns în magazii. La coo
perativa agricolă din Vrata. de la 
primele ore ale dimineții și pînă 
s-a înserat, cele 3 combine „Glo
ria" au lucrat fără întrerupere, re- 
coltînd, în medie, pînă la 12—13 ha 
pe zi cu fiecare combină. în urma 
combinelor, o formație de coopera
tori a adunat capitulele căzute. Sea
ra, după recoltat, aceiași mecaniza
tori care au lucrat in timpul zilei pe 

combine au trecut la aratul și pre
gătitul terenului. în alte 12 unități 
cooperatiste din județ s-a terminat 
recoltatul florii-soarelui.

« In întreprinderile agricole de 
stat din județul Timiș, floarea-soare
lui a fost recoltată de pe mai bine de 
2 500 ha. La I.A.S. Tomnatic s-a și 
încheiat această lucrare, iar la Ban- 
loc, Deta, Sag și alte unități, in mai 
puțin de 3 zile mecanizatorii au adu
nat producția de pe aproape jumăta
te din suprafața cultivată.

® în județul Botoșani se cultivă 
2 600 ha cu floarea-soarelui. Recolta
rea a început de cîteva zile. Din 
totalul suprafeței cultivate cu floa
rea-soarelui, mai mult de 14 000 ha 
urmează a se recolta mecanizat. 
Trustul județean S.M.A. și-a pro
pus să echipeze fiecare combină 
„Gloria" cu dispozitive de recoltat 
și în acest scop pe lingă cele primite 
prin dotare a organizat confecționa
rea a încă 92 bucăți în unitățile sale. 
Cu toate că este timpul ca mașinile 
să intre în Ian, un număr de 22 dis
pozitive care trebuiau executate la 
S.M.A. Frumușica nu sînt terminate 
nici acum. La fel, S.M.A. Darabani 
este in restanță cu 10 rabotoare nece
sare completării altor asemenea dis
pozitive.

CÎTEVA INDICAȚII TEHNICE 
DATE DE MINISTER REFERI
TOARE LA RECOLTATUL FLO
RII-SOARELUI :

Combinele să fie grupate cîte trei 
în formație de lucru, pe aceeași tar
la ; să se facă reglajele corecte pen
tru a se evita spargerea sau deeorti- 
carea semințelor peste procentul ad
mis de 3 la sută ; se vor organiza 
echipe de cooperatori care să strîn- 
gă capitulele rămase pe teren după 
trecerea combinelor ; descărcarea 
buncărelor de la combine se va face 
din mers, direct în mijloacele de 
transport, bine etanșate ; întreaga 
producție recoltată în cursul unei 
zile să fie transportată pînă seara la 
bazele de recepție.

Standul de probe al întreprinderii de 
utilai chimic — București

Electronica în slujba 

perfecționării 

activității economice

Centrul teritorial de calcul 
electronic din Suceava își a- 
duce o contribuție sporită la 
perfecționarea activității econo
mice a unităților industriale din 
județul Suceava. începînd cu 
cea de-a doua parte a anului 
trecut, tinăra instituție sucevea
na, în noul sediu, dotată cu teh
nică modernă de calcul, execută 
comenzi șl pentru unele între
prinderi din județele Neamț, 
Bacău și Botoșani.

— în programul nostru de ac
tivitate — ne spune inginerul 
Damina Popescu, directorul cen
trului teritorial de calcul elec
tronic Suceava — proiectarea 
sistemelor informatice deține 
ponderea cea mai mare. Aceas
ta se reflectă direct în activi
tățile de bază ale întreprinderi
lor pe care le servim în ce pri
vește planificarea, lansarea pro
ducției, uzinajul și desfacerea 
producției. în acest fel, unită
țile economice beneficiare pot 
pregăti mai judicios procesele 
de fabricație în strînsă legătură 
cu capacitățile reale de pro-

Oducție și resursele de materii 
prime. Totodată, calculul elec
tronic este de un real folos în 
perfecționarea proceselor teh
nologice pentru mai buna gos
podărire a mijloacelor materia
le și bănești. (Gh. Parascan).

Mai întîi, două elemente dintr-un 
bilanț cu privire la export : încă 
la începutul acestui an — deci în 
numai patru ani — județul Satu- 
Mare raporta realizarea planului la 
export, pe devize libere, pe intregul 
cincinal ; acum, după opt luni din 
acest an, statistica ne oferă din nou 
cifre optimiste privind exportul, 
planul fiind îndeplinit in proporție 
de 102,1 la sută. Sînt rezultate care 
ilustrează răspunderea și seriozitatea 
cu care muncesc colectivele unități
lor economice sătmărene, cu care ac
ționează organele locale și organi
zațiile de partid pentru înfăptuirea 
exemplară a planului de export. 
Chiar și pe fondul unor asemenea 
rezultate pozitive, se pune întreba
rea : au fost epuizate toate resursele 
de sporire a exportului ? întrebare 
pe deplin justificată avînd în vedere 
că suplimentarea exportului este una 
din sarcinile principale trasate de 
Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Su
prem al Dezvol
tării Economice 
și Sociale din 
21—22 iulie a.c.

Tovarășul Iosif 
Bartl, responsabil 
cu probleme de 
export în cadrul 
consiliului jude
țean de control muncitoresc al acti
vității economico-sociale, ne infor
mează că organizațiile de partid, co
lectivele de întreprinderi, împreună 
cu activiști ai comitetului județean 
de partid au analizat posibilitățile 
concrete de suplimentare a pro
ducției pentru export ; organele 
de specialitate. împreună cu organi
zațiile de partid și conducerile de 
unități au stabilit măsurile practice 
ce trebuie luate, pe de o parte. în 
întreprinderi, iar pe de altă parte, 
de centrale industriale și ministere — 
mai ales M.I.U. și M.I.C.M. — pen
tru asigurarea contractelor și a 
fondului de marfă. Pe această ba
ză, s-a ajuns la concluzia că există 
condiții pentru suplimentarea planu
lui de export, în semestrul II al anu
lui, cu circa 20 de miiioane lei va
lută. Zilnic — în întreprinderi — și 
semidecadal — la nivelul județului, 
se urmărește livrarea producției pen
tru export și, după principiul condu
cerii „prin excepție", se intervine 
prompt pentru soluționarea unor 
probleme care mai apar. în între
prinderi o să aflați însă multe mă
suri interesante, dar oamenii vă vor 
vorbi și despre unele neajunsuri 
pentru a căror înlăturare — cît pri
vește exportul — socotesc că hotă- 
rîtor este sprijinul centralelor și mi
nisterelor".

într-adevăr, este notabilă această 
desfășurare de forțe din fiecare în
treprindere pentru găsirea unor noi 
posibilități și rezerve de creștere a 
exportului. La întreprinderea „Tri- 
cotex" Satu-Mare, de pildă, în func
ție de comenzi, 2—3 linii de produc
ție sint specializate numai pentru 
producția de export ; tot aici se a- 
cordă o atenție deosebită recepției șl 
sortării pe nuanțe și tonalități colo- 
ristice a întregii cantități de materii 
prime, pentru a mări simțitor gama 
de sortimente oferite clienților ex
terni și, totodată, pentru a asigura o 

perfectă concordanță între mostra 
oferită și produsul realizat. Iată și 
un efect, de dată mai recentă, al 
unor asemenea măsuri : numai în a- 
ceastă a doua parte a anului, planul 
Ia export va fi depășit cu peste 1 
milion lei valută.

Cu circa două milioane de lei va
lută urmează să fie suplimentat pla
nul la export și la întreprinderea 
„Unio". Și aici măsurile luate în ul
tima vreme își dovedesc din plin uti
litatea : s-a asigurat o specializare a 
fabricației pe grupe de produse des
tinate exportului — utilaj de trans
port, utilaj minier, utilaj chimic — 
în scopul pregătirii din timp și ur
măririi riguroase a producției și, mai 
ales, în vederea ridicării nivelului 
calitativ ; tot aici, la realizarea co
menzilor pentru export sînt reparti
zați cei mai buni muncitori, fiecare 
comandă fiind urmărită, de la lan
sarea în fabricație și pînă la livrarea 

Se cere un sprijin mai activ, o bună 
coordonare a măsurilor din partea unor 

centrale de specialitate

efectivă, de către un cadru din con
ducerea întreprinderii, în vederea 
precizării răspunderii pentru înde
plinirea fiecărui contract. în conti
nuare însă, pentru realizarea și va
lorificarea operativă a producției su
plimentare destinate exportului, sa 
așteaptă din partea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini mai 
multă promptitudine in transmiterea 
contractelor pentru o serie de pro
duse, cum sînt : transportoare, venti
latoare, locomotive de mină și ma
șini de încărcat minereu.

Și așa, rînd pe rînd, măsurile în
fățișate își dezvăluie simplitatea șl, 
mai ales, eficacitatea. în esență, așa 
cum se poate observa fie și numai 
din această succintă prezentare, nu 
este vorba de mari și pretențioase 
studii de organizare, ci de măsuri 
„absolut firești" pentru a canaliza 
operativ forțele spre înfăptuirea unor 
sarcini economice majore. Este vor
ba. totodată, de acea elasticitate ne
cesară oricărei producții moderne 
pentru adaptarea la cerințele concre
te ale pieței externe.

La întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, al cărei colectiv s-a anga
jat să suplimenteze planul la export 
cu încă 7 .milioane lei valută în acest 
semestru, aveam să desprindem și 
mai pregnant această putere de a- 
daptare la noile sarcini economice.

— După ce am primit sarcina să 
suplimentăm planul de export — 
ne spunea tov. Petre Ștefănescu, di
rectorul comercial al întreprinderii 
— am făcut o analiză operativă în 
unitate pentru a vedea concret de ce 
posibilități dispunem în ce privește 
materia primă, capacitățile de pro
ducție și forța de muncă. Cu toate 
îndoielile care existau la început în 
legătură cu o măsură sau alta, pînă 
la,urmă a învins spiritul militant, 
ofensiv. în cunoștință de cauză, și 
am hotărît să suplimentăm substan
țial planul la export. Tot ce depinde 
de noi am și înfăptuit sau sîntem în 

curs să realizăm : înlăturăm locurile 
înguste Ia o serie de operații — 
mai ales la croit și șlefuit — intro- 
ducind lucrul în trei schimburi ; su
te de muncitori urmează cursuri de 
calificare în a doua sau a treia mese
rie, pentru a asigura folosirea utila
jelor, în funcție de cerințele practice 
de la o zi la alta ; punem, totodată, 
un accent deosebit pe valorificarea 
superioară a lemnului — în acest 
an am asimilat 30 de modele noi de 
mobilă ; de asemenea, dezvoltăm cu 
precădere producția de mobilă stil — 
față de anul trecut, în. acest an. pro
ducția la acest sortiment s-a dublat. 

Un ultim popas la întreprinderea 
de confecții „Mondiala" Satu-Mare 
— unitate cu sarcini importante la 
export, dar care, în cele 8 luni care 
au trecut din acest an, nu și-a rea
lizat integral planul. Nu mai insistăm 
asupra cauzelor și ii solicităm direc
torului comercial al unității, E.

Steinherger, pă
rerea în legătură 
cu ceea ce trebuie 
întreprins pentru 
a se garanta re
cuperarea restan
telor și îndeplini
rea planului la 
export pe a- 
cest an.

— în ce ne pri
vește. am luat o 

seamă do măsuri importante pentru 
a ridica la nivel și mai înalt calita
tea confecțiilor, prestigiul unității 
noastre peste hotare. La secția fini
saj s-a trecut integral la finisajul cu 
aburi și este în curs de încheiere 
introducerea călcatului interfazic cu 
aburi în secțiile de producție ; s-a 
extins numărul echipelor specializa
te, întărite cu cadre pregătite, care 
produc pentru export ; s-a îmbună
tățit, la secția croit, recepția calitativă 
a țesăturilor, prin introducerea fazei 
de triere, de verificare a pieselor 
croite (semifabricate), înainte de a 
fi asamblate în produs. Fiecăruia din 
beneficiarii noștri externi i s-a asi
gurat condiții optime pentru recep
ția calitativă a produselor, o garan
ție in plus că pe poarta fabricii ies 
numai confecții de calitate ireproșa
bilă. Consider însă că Centrala in
dustriei confecțiilor și întreprinderea 
de comerț exterior „Confex", din 
subordinea centralei, trebuie să ne 
sprijine mai energic, prin măsuri e- 
fective, realiste, fără de care nu poa
te fi vorba de realizarea sarcinilor 
de export. înainte de toate, solicităm 
să ni se asigure pentru trimestrul IV 
comenzi pentru produse cu valoare 
valutară mai ridicată — pe care am 
dovedit de atîtea ori că sîntem în 
măsură să le realizăm — iar terme
nele de aprovizionare cu materii pri
me, în special țesături, să fie co
relate rațional cu .termenele de li
vrare la export a produselor finite.

Dacă apreciem după răspunderea 
și seriozitatea cu care acționează co
lectivele întreprinderilor din Satu- 
Mare. există premise ca la sfîrșitul 
anului să raporteze că angajamen
tul luat a fost înfăptuit. Dar, așa 
cum am văzut, un cuvint de spus în 
acest sens îl au și unele centrale și 
ministere, al căror sprijin efectiv se 
cere să fie, deopotrivă, prompt și e- 
ficient.

Viorel SĂEAGEAN 
Octav GRUMEZA

în programele de măsuri privind 
recoltarea florii-soarelui s-a prevă
zut ca întreaga producție ce se va 
obține în cursul unei zile să fie 
transportată direct la bazele de re
cepție. Din controalele efectuate pe 
teren de către organele de speciali
tate și din relatările coresponden
ților noștri rezultă că, în general, 
transportul se face în bune condiții, 
se evită risipa. Totuși, se constată și 
dereglări, determinate de neasigura- 
rea numărului corespunzător de ca
mioane și tractoare cu remorci sau 
nefolosirea lor rațională. Comanda
mentele comunale au datoria să-și 
îndrepte mai mult atenția asupra a- 
cestei probleme, să urmărească 
funcționarea, pe ore, a mijloacelor 
de transport, să adopte măsuri potri
vite atunci cînd constată dereglări 
pe linia recoltat-transport. Iată două 
situații din multe altele determinate 
de folosirea nerațională a mijloace
lor de transport.

Dac,priviți fotografia alăturată, 
care' a fost făcută la marginea unei 
tarlale cultivate cu floarea-soarelui 
a cooperativei agricole din Tichi- 
leștl, județul Brăila, veți înclina să 
spuneți : iată ce oameni harnici coo
peratorii de aici. Da, sînt harnici. 
Dar operația de umplere a sacilor cu 
ajutorul găleților ar putea și trebuia 
să lipsească. Așa precizează și ordi
nul ministrului agriculturii: recolta-.

Sînt harnici cooperatorii din Tichilești-Brâila, dar prin organizarea mai bunâ 
a transportului, umplerea sacilor putea fi înlâturatâ

tul să se facă numai mecanizat, pro
ducția obținută să fie încărcat^ din 
combine direct în mijloacele de 
transport — nimic să nu se pună 
jos în grămezi — și în aceeași zi să 
ajungă la bazele de recepție. De ce 
totuși la cooperativa agricolă din 
Tichilești — Brăila, floarea-soarelui a 
fost depozitată în grămezi pe cîmp ? 
Pentru că mijloacele de transport nu 
erau suficiente pentru a asigura

preluarea din mers a întregii canti
tăți care rezulta de la combine.

Pe terenurile cooperativei agricole 
din Calopăr, județul Dolj, stăteau 
două combine din același motiv : nu 
au fost asigurate mijloacele de 
transport în funcție de producția 
recoltată. Buncărele combinelor s-au 
umplut cu semințe de floarea-soa
relui și, ca să nu le deșerte jos, au 
oprit combinele.

• DEPOZITAREA

Un convoi de camioane și tractoare cu remorci așteaptd ore în șir pentru 
a fi descărcate la baza de recepție Budești-llfov

Așa cum s-a arătat, semințele de 
floarea-soarelui sînt uscate, incit pot 
intra direct la fabrica de ulei sau 
pot fi depozitate fără grijă că s-ar 
putea degrada. Se pune întrebarea : 
cum decurge activitatea de preluare 
a florii-soarelui la baze și cum este 
depozitată ? Din județul Ilfov ne-au 
fost semnalate unele neajunsuri în 
ce privește activitatea bazelor de re
cepție. Am poposit la cea din 
comuna Budești. Un convoi ne- 
sfîrșit de camioane și tractoare cu 
remorci așteptau să le vină rîndul 
la descărcare. Ne îndreptăm spre cel 
care părăsea platforma de încărcare.

— Cînd ați venit*?
— La ora 9 dimineața — ne răs

punde tractoristul Gh. Chioran. care 
transporta floarea-soarelui de la 
cooperativa agricolă Valea Dragului.

Puteți verifica ora sosirii în foaia de 
transport. Cit despre descărcat, ve
deți, este ora 3 după-amiază. Nu pu
tem face decit un singur transport 
pe zi.

Și, în scurtă vreme, se adună în 
jurul nostru mai mulți șoferi și 
tractoriști care reclamau proasta or
ganizare a activității de preluare de 
la baza Budești. Ce se. întîmplă, de 
fapt, aici ? Deși există 4 locuri de 
descărcare, ele nu funcționează tot 
timpul. în momentul acela descăr
catul s-a întrerupt deoarece un 
transportor nu mai funcționa : nu 
era nimeni care să aranjeze grămada 
de semințe de floarea-soarelui. So
sit la fața locului, Gh. Rădulescu, 
șeful bazei, motivează : „nu avem 
oameni care să lucreze în magazii". 
Ciudată optică. Pentru 2—3 oameni 
care ar trebui să fie angajați, in aces

te zile stau, ore In șir, zeci de cami
oane și tractoare cu remorci, zeci 
de șoferi și tractoriști.

Cit privește depozitarea propriu- 
zisă, pe o platformă de beton a fost 
descărcată o cantitate de 30 vagoane 
de floarea-soarelui. Camioanele tre
ceau peste semințe fără ca nimeni să 
oprească această risipă. „Dar dacă 
vine ploaia, cu ce acoperiți sămîn- 
ța ?“ — întrebăm pe șeful bazei. „Nu 
o acoperim că nu avem nici un me
tru pătrat de folie de polietilenă" — 
ne răspunde senin acesta.

Asemenea situații ne-au fost sem
nalate și de la bazele de recepție 
Fundeni-Frunzănești și Oltenița.

Referitor la această problemă, to
varășul Apostol Fleșaru, directorul 
centralei de valorificare a cerealelor, 
ne-a precizat că problemele respec
tive le-a discutat cu șefii bazelor din 
județul Ilfov și au fost luate urmă
toarele măsuri :

— Din bazele de recepție va 
fi evacuată o cantitate de 
6 000—7 000 tone grîu pentru a 
da posibilitatea să se înmagazi
neze toată floarea-soarelui.

— Bazele vor angaja un nu
măr corespunzător de muncitori 
sezonieri care să asigure des
cărcarea operativă a produselor.

— Au fost asigurate 10 tone 
folii de polietilenă necesară a- 
coperirii florii-soarelui depozi
tate pe platforme în grămezi, 
precum și panouri de carton.

— Lucrătorii centralei acțio
nează pe teren pentru înlătura
rea neajunsurilor constatate. 
Comandamentele comunale sînt 
solicitate să-i sprijine, astfel in
cit recepționarea și depozitarea 
produselor să se facă în cele 
mai bune condiții, , .

Ritmul și calitatea 
muncii pe șantiere

(Urmare din pag. I)
sau altul. Insistăm asupra acestei 
modalități de lucru pentru'că — așa 
cum dovedește experiența — este 
mai eficientă, iar șansele de rezol
vare a problemelor sint mult mai 
mari.

O ultimă problemă : participarea 
beneficiarilor cu echipe proprii 
specializate la grăbirea montajului 
tehnologic. Bunele rezultate înre
gistrate pe șantierele întreprinde
rii de piese turnate din Cîmpina, 
Combinatului chimic de la Valea 
Călugărească, întreprinderii „Do
robanțul" Ploiești sînt o dovadă 
incontestabilă a avantajelor certe 
ale unui asemenea mod de lucru, 
înainte de toate, stocurile de ma
șini și echipamente aflate în in
cinta șantierelor amintite au scă
zut simțitor, fiind pe cale de lichi
dare. Dar, în afară de cîștigul de 
timp la montaj, se mai obține un 
cîștig de experiență, tot atît de 
important : lucrînd nemijlocit la 
montajul noilor instalații și utilaje, 
cei care le vor mînui învață să le 
cunoască din timp, pînă în cele 
mai mici amănunte, ceea ce consti
tuie o premisă esențială pentru 
exploatarea lor rațională și cu gri
jă. Iată de ce și alți beneficiari din 
industria chimică, industria con
strucțiilor de mașini, economia fo
restieră și industria materialelor 
de construcții au obligația să ac
ționeze hotărît în acest sens, să 
asigure efective complete și bine

pregătite de cadre care să lucreze 
la montaj.

Potrivit termenelor prevăzute în 
planul de stat, în septembrie și în 
ultimul trimestru al acestui, an ur
mează să fie puse în funcțiune 
numeroase obiective și capacități 
de producție. Intrarea acestora în 
exploatare la datele planificate, ca 
și a celor restante din perioada 
anterioară impune din partea be
neficiarilor o atitudine mai activă, 
pătrunsă de mai mult spirit de 
răspundere și de înaltă exigență 
partinică pentru soluționarea tutu
ror problemelor care condițio
nează accelerarea ritmului lucrări
lor pe șantiere, pentru crearea 
acelei suduri, acelei colaborări 
strînse, absolut necesare, intre toți 
factorii angajați în procesul de rea
lizare a investițiilor. Conlucrînd 
permanent, direct și în deplină cu
noștință de cauză cu constructorii, 
montorii și furnizorii de utilaje, 
fiecare beneficiar să simtă pe pro
priii săi umeri marea răspundere 
pentru realizarea lucrărilor con
form graficelor stabilite, pentru 
respectarea termenelor de intrare 
în funcțiune a noi capacități pro
ductive. Totodată, datoria de a ur
mări stăruitor, în permanență, mo
dul în care acționează beneficiarii 
de investiții, în care sînt soluțio
nate problemele revine, deopotrivă, 
organizațiilor de partid, comuniști
lor din noile unități economice.
Inșj. Cristian ANTONESCU

Produse noi în industria locală
maramureșeană

Colectivul de muncă al între
prinderii de industrie locală 
Maramureș se preocupă stărui
tor de lărgirea gamei și sorti
mentelor cte produse destinate 
pieței. Pentru apropiata întîlnire 
cu reprezentanții comerțului, în 
vederea încheierii contractelor 
pe 1976, I.J.I.L. Maramureș a o- 
mologat, printre altele, noi gar
nituri de mobilă, care se află ex
puse la magazinul „Mobila" din 
Baia Mare. Este vorba, între al
tele, de camera de zi „Olimpia 
II", cabinetul de lucru „Gutin 
III", camera combinată „Igniș" 
și sufrageria „Valentina". De 
menționat preocuparea proiec- 
tanților și constructorilor de mo
bilă pentru utilizarea mai bună 
a masei lemnoase, atingerea unui 
înalt grad de prelucrare, conco
mitent cu satisfacerea exigențe
lor consumatorilor, în sensul 
realizării unei linii estetice mo-

derne și prezentabile, a unei 
bune funcționalități, oferite de 
posibilitatea de a așeza și com
bina diferitele corpuri de mo
bilă în funcție de spațiu și pre
ferințe. Cu sortimente noi se 
prezintă întreprinderea și la ca
pitolul produse de artizanat, cu 
deosebire la obiecte din sticlă 
albă ornamentată și sticlă rubin, 
realizate la secția din Fărcașa. 
îndeplinirea cu promptitudine și 
competență a acestor obligații 
pe care întreprinderea și le-a a- 
suimat față de piață. pentru 
completarea sortimentelor in
dustriei republicane prin pro
ducția proprie, într-o largă 
gamă de articole necesare, va 
fi înlesnită și de faptul că, în 
1976, va intra in funcțiune o 
nouă secție de mobilă la Baia 
Mare. (Gh. Susa, corespondentul 
„Scînteii").

CONTRASTE
Punct și de la capăt

La întreprinderea 
de motoare electri
ce Pitești stă neuti
lizată mașina de ex
pandat bobine, im
portată cu zeci de mii 
de lei valută, Cauza ? 
Motoarele electrice 
pentru care s-a im
portat această . mașină 
nu s-au fabricat. .. 
niciodată ! La rîn
dul ei, întreprinderea 
„Sinteza" Oradea a 
achiziționat din import 
o mașină pentru con
fecționarea plicurilor 
din material plastic, 
în valoare de 50 000 
lei valută, care însă

are dispozitivul de do
zare pentru „lichide", 
in loc de... „pulberi", 
cum era necesar. încă 
un caz : mașina de 
tăiat mezeluri și pre- 
ambalare sub vid, de 
asemenea importată, 
a intrat inițial în do
tarea întreprinderii 
„Avîntul" București. 
După doi ani de func
ționare cu intermiten
ță în această unitate, 
mașina a fost transfe
rată la „Mistrețul" 
București, care n-a 
folosit-o, declarind-o... 
disponibilă

Aici ar trebui să spu
nem „sfîrșit". Și fa
cem acest lucru, dar nu 
înainte de a întreba : 
oare cei care au decis 
procurarea din străi
nătate a acestor ma
șini de ce nu au ana
lizat aprofundat opor
tunitatea importului șl 
eficiența utilizării lor 
în producție. Cum ex
plică ei acum superfi
cialitatea și, mai ales, 
lipsa de răspundere șl 
exigență de care au 
dat dovadă in cazu
rile amintite ? (S. Vio
rel),

Mai mare daraua...
„Dealul ăsta e o a- 

devărată comoară pen
tru voi. Dacă știți cum 
să-1 folosiți vă aduce 
într-o jumătate de an 
mai mulți bani decit 
obțineți, intr-un an, 
din agricultură. La în
ceput înființăm o mică 
fabrică de cărămizi. 
Apoi, cu banii ce-i 
strîngeți, facem una 
mare de-o să-i mear
gă vestea in țară". Așa 
a început, la coopera
tiva agricolă din Bei- 
ca de Jos — Mureș, să 
fie aplicat planul pus 
la cale de numitul Au
gustin Suciu pentru 
crearea unei fabrici de 
cărămizi. Cu o opera
tivitate care a uimit

Se
Pe rîul Argeș s-a 

construit și se con
struiesc un număr în
semnat de lacuri de 
acumulare și hidrocen
tralele aferente. Un 
nou lac de acumulare 
se va amenaja in zona 
comunei Budeasa. de 
lingă Pitești, pe o su
prafață de 60 de hec
tare aparținînd unită
ților agricole coopera
tiste și de stat. La in
dicația biroului Comi
tetului județean Argeș 
al P.C.R.. ' s-a cău
tat să se compen
seze pămintul propus 
a fi scos din cir
cuitul agricol cu alte 
terenuri slab produc
tive și refăcute prin 
lucrări de ameliorare. 
Așa s-a ajuns la ma

pe cooperatori, au fost 
aduse utilajele și în
cepute lucrările pro- 
priu-zise de construc
ție. După terminarea 
„fabricii" mare le-a 
fost mirarea oame
nilor cînd au văzut 
dealul de o parte a 
șoselei, iar de cealal
tă parte — la aproape 
o jumătate de kilome
tru depărtare — „fă- 
bricuta". Cineva a fă
cut un calcul și. spre 
uimirea conducerii co
operativei, s-a con
statat că transpor
tul pămîntului din 
deal la fabrică costă 
mai mult decit valoa
rea producției de că
rămizi ce ar urma să

se obțină. Un calcul 
care s-a adeverit : în 
cele 50 de zile de 
funcționare, la capito
lul cheltuieli s-a înre
gistrat cifra de 34 000 
lei, în timp ce la ve
nituri — doar 11 000 lei. 
Motiv care, se pare, a 
determinat conducerea 
cooperativei să ' o- 
prească fabrica. Cu ce 
au mai cheltuit pen
tru achiziționarea u- 
tilajelor, „afacerea" se 
ridică la o... pagubă 
totală de 150 000 lei. 
Dacă „făbricuta". în 
loc de argilă, mă- 
cina doar bani, a- 
tunci să-i macine pe 
ai celor . vinovați, nu 
banii cooperatorilor. 
(Iosif Pop).

mută... pămintul
sura ca I.C.H. Pitești 
— constructorul de hi
drocentrale — să dis
loce cu buldozerele și 
excavatoarele sale pă- 
mîntul fertil de pe 
fundul unui alt lac de 
acumulare amenajat, 
cel de la Vilcele, și 
să-l transporte cu ca
mioanele sale puter
nice pe terenuri săra
ce. Aici, cu participa
rea cooperatorilor și 
lucrătorilor din I.A.S., 
s-au efectuat lucrări 
de „altoire" a stratu
lui fertil pe terenurile 
slabe, constînd dinrăs- 
pindirea uniformă a 
pămintului dislocat, 
tasarea și însămînța- 
rea cu diferite plante. 
A trecut un an și pă
mânturile respective

nou create întrunesc 
condițiile de rodire, 
fapt pentru care acum, 
în toamnă, vor fi în
sămânțate cu cereale.

Fără îndoială, ce s-a 
făcut este bine. Dar 
mai trebuie arătat că 
unele lacuri de acumu
lare— Bascov și Prun- 
du — s-au colmatat. 
Ce înseamnă asta ? Că 
apa a erodat dealuri
le și a transportat fi- 
rișoarele de pămînt în 
lacuri. Pentru ca în 
aceste lacuri dc acu
mulare, în loc de apă 
să nu fie mîl. tre
buie executate lucrări 
de plantații pe ver
santi. Altfel, iar va 
trebui cărat pămintul. 
Si nu-i ușor. (Gh. 
Cirstea).
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„Moștenim nu nwn&i o vulorousu tradiție

A a și nspsdms fațs ie eo"
Ori de cite ori ne gin- 

dim la tezaurul artelor 
plastice românești, adunat 
prin secole de trudnică 
îmbogățire artistică, avem 
sentimentul deplinei fru
museți, dar și al unui 
mare crez etic, de dimen
siunile sufletului unui în
treg popor.

Arta românească iși da
torează incontestabil ca
racter universal excep
ționalei, nedisimulatei sale 
autenticități. Și, de ase- 
menea: tinereții sale eter- 

de 
ro
ia 
e- 
fi-

ale spontanu-

rie. Creată în epoci 
răspîntii, cultura, arta 
mânească se afirmă 
contemporaneitate prin 
lanul mereu viu, prin 
rescul cu care înfățișează 
lumii forme ale orizontu
rilor sufletești ale poporu
lui nostru;

Așadar, spre moștenirea 
noastră artistică privim 
nu ca spre un tezaur de 
frumuseți moarte. Iar a- 
partenența ei la eternita
tea vie a omenirii ne 
dreptul, 
deșarte 
fruntea 
noastre 
sețea și ......... .....
si culturii românești. Moș
tenim nu numai o valoroa
să tradijie de artă, ci și răs
punderea fa|ă de ea.

Evoluția spiritualității 
noastre, în structura ei in
timă, se poate sugera prin 
imaginea unor cercuri con
centrice, mereu lărgite de 
Ia o etapă istorică la alta, 
dar mereu pornind din- 
tr-un miez cu ardere de
finitorie : permanenta, sta
tornicia acestui popor, în 
timpul și spațiul istoric ce 
i-au fost date. De aici, 
seninătatea sirrmlă si gra
vă a reprezentărilor sale 
despre frumos și ethos, 
mitologia sa viguroasă dar 
pură, întrepătrunderea or
ganică a omului cu natura, 
a omului cu istoria. De 
aici, forța poporului nos
tru de a-și povesti desti
nul cu bărbătesc tragism, 
prin intermediul unor 
semne si imagini ce par

dă 
ne obligă ca. fără 
orgolii, să ținem 
sus în eforturile 
de a păzi frumu- 
autoritatea artei

monumente 
lui, firescului si imediatu
lui tocmai pentru că sînt 
o operă a mileniilor.

Această avere spirituală 
ne obligă pe noi creatorii 
să ne contopim propria 
structură cu structura po
porului. Iar această conto
pire — țel nobil și perpe
tuu — reprezintă, de fapt, 
măsura autodefinirii noas
tre. teritoriul căutărilor 
noastre. Ne cunoaștem pe 
noi înșine, descifrînd fe
nomenele care prezidează 

. dezvoltarea colectivității 
căreia aparținem. Iar con
turarea personalității fie
cărui creator stă în pu
terea de a înțelege aceste 
fenomene, în atitudinea 
față de ele.

Libertatea de creație, 
condiție de bază în elabo
rarea unei . arte capabile 
să capteze, să impresione
ze și să fie mărturie în 
timp, ne este Asigurată 
prin înseși concepția șl 
practica partidului și sta
tului nostru. Incit depinde 
numai de noi. de fiecare 
artist, ca noțiunea de li
bertate să se confunde cu 
răbdarea și pasiunea de a 
descoperi drumul către noi 
înșine, către conștiința si
gură că am găsit soluțiile 
cele mai adecvate nouă 
pentru a ne contopi — 
prin ceea ce facem — cu 
idealul națiunii noastre so
cialiste.

Numai astfel experimen
tul devine necesitate, iar di
versificarea modalităților 
de expresie o firească da
torie pe drumul către a- 
firmarea unei arte mili
tante, integrate generos 
lumii prin harurile certe 
ale specificului nostru na
tional.

Iată, după părerea mea, 
teme de meditație la apro
fundarea cărora ne obligă 
condiția de artiștî-cetătenl, 
integrați organic vieții pu
blice, luptei pentru o cau
ză atît de măreață ca a- 
<ceea în care este angrenat 
poporul nostru. Iar pen
tru aceasta nu ne este în-

C'

găduit să ne lăsăm furați de 
speculații simplificatoare, 
reduoînd substanța gravă a 
lirismului la reci sau fri
vole ecuații cromatice. 
Vom fi ai prezentului ati- 
ta vreme cit vom năzui să 
fim creatori într-o moda
litate majoră, pe măsura 
timpului.

Nu este o sarcină ușoa
ră. Dar răspunderea ne-am 
asumat-o noi înșine. Ca
pacitatea de a discerne, 
forța de a acumula, rațiu
nea de a alege soluția cea 
mai adecvată sînt, de fapt.

Opinii de
Sever FRENȚIU

direcțiile permanentului 
experiment prin care veri
ficăm puterea de emoțib- 
nare a operelor 
autenticitatea 
puse în slujba 
eternului uman ... ... 
loarea spirituală specifică 
omului acestor locuri 
experiențele 
omenirii pe 
rile.

Este tonic 
firma prețuirea 
valoarea, conștiința si a- 
tașamentul artiștilor noș
tri, pentru elanul si per
sonalitatea lor, pentru ta
lentul și puterea lor de
creație, în ciuda unor ma-

mai puțin con-
In legătură cu

îmi afirm a-
la necesitatea de 

pre

noastre, 
inspirației 
contopirii 

— în cu-

si 
toate

cu 
reușitele 

planu-

să-mi pot a- 
pentru

nifestări 
cludente. 
acestea, 
deziunea 
a experimenta, dar 
țuiesc experimentele doar 
atunci cind nu sînt încer
cări sterile de a căuta o 
matcă stilistică în sine, 
„justificată" prin mijloace 
de falsă avangardă, pro
gramatic formale. Senti
mentul de dragoste și res
pect pentru orizontul spe
cificului nostru spiritual, 
mîndria de a aparține a-

cestui specific ar trebui să 
elimine înclinația unora 
spre mimare și pastișe, 
titudine 
curente 
a căror 
filozofii
menea curente nu inovea
ză creator, ci, dimpotrivă, 
se opun ■progresului. Sferă 
idealului nostru politic și 
social, etic și estetic nu 
poate fi nicidecum lărgită 
prin importul de forme 
sau accente culese din răs
pântiile unor crize plastice 
de aiurea. ■

Și. totuși, asemenea lu
cruri se mai întimplă. Să 
fie vorba de o consecință 
a necunoașterii ? Cred, 
mai degrabă, că este vor
ba de o joasă valoare a 
înțelegerii momentului 
plastic pe care-1 parcurgem. 
De lacune în pregăti
rea ideologică. De aici, o 
gratuită căutare, la unii, 
de inedit. Un joc facil al 
spiritului, menit să surprin
dă și să șocheze.

Dar pe cine vrem să șo
căm ?

în țara noastră. arta 
plastică este un element 
al vieții sociale, un capitol 
important al dezvoltării 
civilizației noastre. Poporul 
știe că artistuj ii consem
nează propria istorie cu 
mijloace diferite de acelea 
ale cronicarului sau ale 
istoricului. El știe că. prin 
intermediul unei mari e- 
xigențe lăuntrice, artistul ii 
pune la îndemână imagini 
menite să-1 emoționeze, 
să-l facă să se regăsească 
sufletește, să mediteze și 
— mai mult — să adopte 
o atitudine. De aici prețui
rea poporului nostru pen
tru artiști. Poporul n-are 
nevoie să fie „șocat". Sur
priza pe care o dorește și 
o prețuiește societatea 
noastră este măsura în 
care, fiind sincer, artistul 
se exprimă • cit mai fidel 
pe sine însuși. Căci, fiind 
sincer, deci fiind el însuși, 
artistul adevărat va fi 
inedit.

Definitoriu pentru

a- 
epigonică față ele 

de mult apuse sau 
sevă pulsează în 
străine nouă. Ase-

cepția și metoda artistu- 
lui-cetățean este sistemul 
său personal de gîndire 
bine articulat. Intensa și 
variata pregătire culturală, 
claritatea investigației, fer
mitatea organizării muncii, 
accentuatul simț al răs
punderii profesionale, ma
turitatea politică sînt atri
bute care se subsumează 
unității de orientare 
zofică. Căci marele 
al creatorilor noștri 
tici. divesificați prin 
temperamente și < 
are, în filozofia partidului 
comunist, un numitor co
mun.

întreaga mișcare plastică 
a țării este — așa cum pe 
bună dreptate s-a mai spus 
in cadrul acestei succesiuni 
de Opinii despre artă — o 
singură grupare a că
rei conștiință se rapor
tează la dimensiunile c- 
pocii pe care o trăim 
și al cărei interes major 
este modelarea unei arte 
socialiste și autentic ro
mânești. Cum să facem cit 
nai bine lucrul acesta — 
iată problema de fond a 
creatorilor noștri. Sîntem 
artiști care ne tragem viata 
din viața neamului și seva 
din necuprinsul său suflet. 
EI ne încredințează doar 
misiunea de a fi noi înșine.

Avem de marcat prin 
arta noastră unul din cele 
mai importante momente 
din istoria României. Si 
nu este lipsit de 
răspundere gîndul 
dicăm, prin creația 
tră. primele coloane 
dificiului de cultură 
înseamnă viitorul tării.

Numai ocolind ceea ce 
este steril în dramatica a- 
ventură plastică a se
colului XX, reținînd ade
văratele și autenticele lui 
valori, alături de cele ale 
alitor altor veacuri, vom 
rămine noi înșine, pe me
ridianul românesc, sinceri 
și personali în lumina con
temporaneității. Si numai 
prin aceasta cei mai buni 
dintre noi vor atinge uni
versalul.

filo- 
grup 

! plas- 
i teme, 
stiluri,

gravă 
că ri- 
noas- 
ale e- 

care

PROGRAMUL 1

PROGRAMUL 2

Tezaur de cîntec românesc. 
Muzica deceniului opt.
Comedia fără vîrstă. A doua 
ediție a emisiunii continuă 
parada marilor comici al lu
mii. cu frații Marx. Jacques 
Tati, Norman Wisdom, Igor 
Ilinski, Stroe si Vasilaciie, 
Jerry Lewis, Pierre Etaix, 
Peter Sellers. Woody Allen și 
alții.
Telex.

21,40 Idei contemporane. Generație 
și creație.

22,05 Din filmoteca TV : Glasul 
pietrei (II). Romul Ladea.

Teleșcoală.
Pictori români : Nicolae Gri- 
gorescu.
File de dicționar.
Telex.
Teleșcoală. © Mens sana in 
corpore sano. Ciclu de învă
țare a înotului și turismului. 
Telex.
Enciclopedie pentru tineret. 
Seara Televiziunii bulgare : 
Prin Bulgaria contemporană. 
(Film documentar) ; Nunta 
(Film folcloric) : Sofia într-o 
zi de vară (documentar) : 
Program de divertisment 
(muzică ușoară) ; Pe Valea 
trandafirilor (documentar). 
1001 de seri : O poveste cu 
mere — desen animat, pro
ducție a Televiziunii bulgare. 
Telejurnal.
Documentar TV : „Sub zodia 
incandescenței''.

Seara Televiziunii bulgare 
„Ultimele lor cuvinte". Film 
artistic realizat de studiourile 
cinematografice din R.P. Bul
garia. Scenariul și regia Bin- 
ka Jeliazkova. Cu : Țvetana 
Maneva, Leda Taseva. Bela 
Toneva, Aneta Petrovska, Ni
kolai Binev.
24 de ore.

„ROMÂNIA-FILM"

prezintă

„ATI CHEMAT
DOCTORUL C

producție a studiourilor so
vietice. Regia : V. Gausner. 
în rolul principal : Natalia 

Popova

CU PRILEJUL CELEI DE-A 27-A ANIVERSĂRI A CREĂRII

REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE

Recepție la ambasada
R. P. D. Coreene

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului coreean, cca de-a 27-a 
aniversare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, luni seara, 
Iang Miăng Sul, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene la 
București, a oferit o recepție. _

Au participat
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv,
P.C.R., Ion Pățan. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ’ exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na

tovarășii Cornel
secretar al C.C. al

ționale, Neculai Agachi, ministrul in» 
dustriei metalurgice, președintele A- 
sociației de prietenie româno-coreea
nă, Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Teodor Marinescu 
și Dumitru Turcuș, adjuncți de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga și Constantin Oancea, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice șl 
științifice, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Adunarea iva
din Capitală

Dictatul de la Viena din 
30 august 1940 este un fapt 
de istorie contemporană a 
Europei apropiat în semni
ficații cu faimosul și la fel 
de tristul 
Munchen". 
de fapt.
tură în . _ . . _
turi concentrice care aveau 
ca scop lichidarea democra
țiilor burgheze din Europa 
centrală și sud-estică, afla
te în calea expansiunii fas
cismului.

Complet izolată într-o 
Europă prăbușită, care cu
legea roadele „spiritului de 
la Miinchen", România 
avut de ales, așa cum 
specifica în comunicatul o- 
ficial, între acceptarea dic
tatului — numit eufemistic 
„arbitraj 
țării de 
așa cum 
Austria, 
Polonia.
uriaș al maselor populare, 
mobilizate de Partidul Co
munist Român — partid 
ce-și concentrase, cu clar
viziune și fermitate, acțiu
nea împotriva propagandei 
și manevrelor fascismului, 
demascîndu-1 ca supremul 
■dușman al păcii și echită
ții politice europene — a 
lăsat să se vadă clar, dirt 
prima, zi, că „soarta" me
nită României de dictatorii 
ce i-au sfârtecat trupul nu 
era și nu putea fi defini
tivă.

Francisc Păcurariu a în
chinat acestor evenimente, 
cuprinse între momentul 
punerii în aplicare a Dicta
tului de la Viena și ceasul 
in care pămîntul Transil
vaniei de nord era curățit 
de cotropitori prin lupta 
unită a trupelor române și 
sovietice, o carte de o 
densitate, de o capacitate 
de prospecțiune istorică și 
de o vigoare stilistică ce o 
recomandă între cele mai 
viguroase creații literare 
inspirate din istoria re
centă a patriei. Labirintul, 
roman apărut la editura 
„Dacia" și distins cu pre
miul pentru proză al U- 
niunii scriitorilor, este nu 
numai o cronică a eveni
mentelor și stărilor de spi
rit din Transilvania de 
nord după Dictatul de la 
Viena, dar și o meditație 
profundă pe marginea lor, 
venită din partea unui scri
itor cu o viziune matură și 
cu experiența directă a 
faptelor.

Romanul lui Franpisc 
Păcurariu are în centru fi
gura unui intelectual din 
vecinătatea Clujului, Sa
bin Popa, venit de la Bucu
rești să-și evacueze fami
lia, dar care rămîns la

CRON ICA LIȚERÂRĂ
la 

reprezintă, 
o lo vi

de Jovi-

„acord de
El 
încă 

seria

a 
se

“ — și ștergerea 
pe harta Europei, 
se procedase cu 
Cehoslovacia și 
Dar protestul

roma-

Cluj spre a înfrunta eve
nimentele. întîmplările și 
gîndurile sale, consemnate 
într-un fel de bilanț redac
tat în pragul morții și co
mentate de autorul
nului, completate și expli
cate, formează schelăria li
terară a cărții. Substanța 
ei o dă nararea, pe 
unor ample explorări 
cumentare, incursiuni 
arhivă, amintiri ale marto
rilor la evenimente, a is
toriei încă puțin cunoscute 
— generată de Dictatul de 
la Viena. Stufoasă și nu 
alertă, dar bine construită

baza 
do- 
de

o părtinire. Cititorul este 
pus în contact cu cele mai 
diverse medii și situații, 
este, purtat în trecut spre 
a i se lămuri rădăcinile 
unor fapte, este făcut mar
torul evenimentelor de pe 
front, asistă la atrocitățile 
din „taberele de muncă" — 
în realitate de exterminare 

organizate de autorități- 
hortiste. urmărește păs 
pas schimbarea atmo-

Ie 
cu 
sferei ne măsură ce con
junctura istorică se schimbă.

O- deosebită pregnanță 
dobîndește in această fres
că acțiunea P.C.R. și a tu-

Francisc PACURARIU

//LABIRINTUL"
și deloc greoaie, cartea lui 
Francisc Păcurariu se în
scrie deci în categoria â- 
celei literaturi a istoriei re
cente, din ce în ce mai 
căutată pe toate meridia
nele, de cititorii dornici să 
găsească în cărți mai pu
țin evadarea în ficțiune și 
mai mult un sondaj lucid, 
aspru și comprehensiv in 
condiția umană și istorică 
a vremii noastre. Cartea 
lui Francisc Păcurariu este 
și ea o astfel de meditație 
gravă asupra 
veacului

con-
exce- 
unor

omului și 
din perspectiva 

unui fragment de umani
tate aruncat dintr-o dată, 
de o absurdă și criminală 
decizie, într-o condiție ca
tastrofală.

Ce comportări au avut în 
această situație nouă cei 
atît de diferiți ca nație, 
mentalitate, stare socială, 
interese ? Cum se „develo
pează", sub presiunea eve
nimentelor, unele realități 
ce răbufnesc la suprafață 
cu violență, cum se „lă
muresc" altele ? Care sînt 
suferințele îndurate și de 
ce natură au fost conflic
tele ? Cum se grupează oa
menii ? Iată ce-și propune 
să urmărească Francisc 
Păcurariu ; și după ce 
parcurgi foarte bogata can
titate de fapte, situații, 
ginduri inserate în narați
une, nu te poți abține să 
admiri ‘ darul autorului de 
a cuprinde realitatea fără 
nici o concesie și fără nici

turor forțelor de rezistență 
care se grupează sub con
ducerea sa. Avocatul co
munist Dogaru face parte, 
neîndoielnic, dintre pefso- 

■ najele cele mai bine 
turate ale romanului.

Francisc Păcurariu 
lează în conturarea
personaje simbolice, a unor 
figuri pe chipul Cărora poți 
citi, condensată, o întreagă 
mentalitate și istorie. Așa 
sînt baronul Uhry, figura 
de coșmar a cărții, asasin 
de vocație, amestec de la
șitate și cruzime oarbă ; 
sau contele Beldi, prefectul 
Clujului. Din cîteVa trăsă
turi este definit omul lui 
Eichmann venit să execute 
la Clu.j odiosul plan de ex
terminare a evreilor sub 
patronajul subsecretarului 
de stat la interne, din Bu
dapesta. Holicika. Fiecare 
dintre aceste personaje este 
o fereastră spre o realitate 
mult mai complexă, este 
produsul și simbolul aces
tei realități, ajutitidu-pe să 
.înțelegem ce a provocat și 
la ce a dus 
Viena, în 
înscrie el.

Francisc 
în permanență să selecteze 
faptul semnificativ, vorba 
care aduce lumină și o 
face cu un ochi ce nu sim
plifică și nu părtinește.

Exemple lamentabile de 
compromis și lașitate apar 
fără deosebire de nație, 
după cum neuitate mani-

tristul act de la 
ce context se

Păcurariu știe

festări ale omeniei vin să 
se întrețeasă continuu din 
rindurile tuturor naționali
tăților implicate în drama 
generală. Bătăile, lașitățile 
și atrocitățile nu sînt 
cumscrise național, și 
astfel rezistența, care 
împletește din gîndurile și 
faptele românilor, maghia
rilor, sașilor, secuilor. Fără 
nici o teză preconcepută, 
fără a forța faptele, fără 
a face uz de caricatură sau 
pamflet, chiar atunci cind 
are a face cu personaje o- 
dioase, Francisc Păcurariu 
ne apare în permanență 
în ipostaza unui om ce se 
străduiește să ne facă a în
țelege niște lucruri, cu la
tura lor tragică și atroce, 
dar și cu replica pe care au 
primit-o. în cele din urmă, 
romanul este un monument 
ridicat omeniei oamenilor 
de toate naționalitățile care 
trăiesc înfrățiți pe acest 
colț de lume, unde vîntul 
dezbinării ridică în aer 
numai pleava și gunoaiele. 
Cu toții, într-o simbolică și 
semnificativă comuniune, 
sint protagoniștii unor acte 
de superioară umanitate, 
mărturisind acea solidarita
te în fata coșmarului din 
care se adună, strop cu 
strop, teribila forță morală 
de care se zdrobesc în final 
planurile opresorului.

Din „labirintul" aparent 
fără ieșire în care lumea 
intrase în acei ani marcați 
de Dictatul de la Viena, 
din acest labirint al „tri
umfului" de o clipă — dar 
socotit veșnic de către u- 
nii — al inechității, forței 
brutale și aranjamentelor 
cinice pe spinarea popoa
relor, omenirea a ieșit la 
capătul unei experiențe 
cumplite, a cărei amintire 
nu trebuie să se piardă, 
pentru ca repetarea ei să 
nu mai fie posibilă. Despre 
acest „labirint" și despre 
forțele care au dus la nă
ruirea lui și la triunjful fi
nal al dreptății, Francisc 
Păcurariu a scris o carte 
memorabilă și cu totul 
nouă, privind realitățile 
generale de la meridianul 
nostru și alegîndu-și ca 
unghi de vedere suferința 
și biruința finală a unui 
colț de țară jertfit vremel
nic universalului apocalips.

O carte care Se înscrie 
firesc în rîndul acelor ope
re de artă prefigurate in 
Programul partidului, in
spirate din izvorul viu al 
realităților sociale și națio
nale ale țării noastre și care 
prin bogăția de idei și sen
timente contribuie' la con
tinua înflorire a vieții spi
rituale

Comitetul municipal București al 
P.C.R. și Asociația de prietenie ro
mâno-coreeană au organizat luni la 
Casa de cultură a tineretului din sec
torul 5 din Capitală o adunare fes
tivă cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului coreean — cea de-a 27-a 
aniversare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au participat Neculai Agachi. mem
bru al C.CJ. al P.C.R., ministrul in
dustriei metalurgice, președintele A- 
Sociației de prietenie româno-core
eană, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.. gene
ral-colonel Sterian Tîrcă, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Con
stantin Nicolae. secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Pantelimon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.. activiști de partid și 
de stat, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Au fost 
Însărcinat 
R. P. D. 
membri ai

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al U.G.S.R.. vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno-co
reeană. După ce a subliniat impor
tanța creării Republicii Populare De
mocrate Coreene, vorbitorul a trecut 
in revistă realizările remarcabile ob
ținute de oamenii muncii coreeni sub 
conducerea Partidului Muncii din Co
reea, în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, în construirea socialismului și 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
libertății și independentei patriei. Co
muniștii, întregul popor român — a 
spus în continuare vorbitorul — se 
bucură sincer de realizările remarca
bile ale poporului coreean în munca 
pentru edificarea socialismului și 
propășirea patriei. Totodată, poporul 
român sprijină permanent eforturile 
perseverente ale Partidului Muncii 
din Coreea. Guvernului R.P.D. Co
reene pentru unificarea pașnică și in
dependentă a țării. Evocînd relațiile 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre Republica Socialistă Ro
mânia și R. P. D. Coreeană, vorbito
rul a subliniat că întîlnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Kim Ir Sen au constituit mo
mente de profundă semnificație în 
istoria raporturilor româno-coreene, 
ele contribuind la adîncirea si diver-

prezent! Iang Miăng Sul, 
cu afaceri
Coreene la
ambasadei.

ad-interim ai 
București, și

sificarea colaborării dintre cele doul 
partide, țări și popoare.

Luind cuvintul, Iang Miăng Sul a 
mulțumit pentru organizarea mani
festării și înalta apreciere adresată 
succeselor obținute de oamenii mun
cii din R.P.D. Coreeană în cei 27 de / 
ani de la întemeierea republicii. 
Vorbitorul a evocat apoi lupta eroică 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din țara sa, sub conducerea. 
Partidului Muncii din Coreea, lt» 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pen
tru eliberarea țării, dobîndirea in
dependenței naționale, consolidarea 
victoriilor obținute, pentru construi
rea socialismului. El a relevat, in 
continuare. ' strădaniile Guvernului 
R.P.D. Coreene pentru realizarea 
unificării independente șl pașnice a 
patriei fără nici un amestec din a- 
fară. în acest cadru, vorbitorul a 
transmis mulțumiri călduroase Par
tidului Comunist Român, guvernului 
și poporului român pentru sprijinul 
activ și solidaritatea cu lupta po
porului coreean de realizare a unifi
cării independente și pașnice. Refe- 
rindu-se la relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
coreean și poporul român, vorbitorul 
a subliniat că vizitele delegațiilor 
de partid și guvernamentale, convor
birile rodnice avute cu acest prilej 
de conducătorii celor două partide șl 
țări au constituit evenimente de 
mare însemnătate pentru dezvolta
rea și consolidarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească existente între partidele, 
guvernele și popoarele noastre.

★
Consiliul Național al Frontului U- 

nitătii Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist. Asocia
ția de prietenie româno-coreeană, 
alte organizații de masă și _ obștești 
au transmis 
organizațiilor 
Coreeană.

telegrame 
similare

de felicitare 
din R.P.D.

★
Cu prilejul celei 

aniversări a creării Republicii 
lare Democrate Coreene, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. Iang Miăng Sul, 
a rostit, luni seara, o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune. (Agerpres)

de-a 27-a 
Popu-
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Finalele

tinerilor

CRAIOVA - 500
în cinstea apropiatului jubileu 

al Craiovei — 1750 de ani de 
existență a Pelendavei și 500 de 
ani de lă prima atestare docu
mentară a Craiovei — continuă 
șirul manifestărilor omagiale. In 
Parcul Poporului din localitate 
s-a organizat o atractivă dumi
nică cultural-sportivă inițiată de 
Consiliul județean al sindicate
lor Dolj și Centrul de îndruma
re a creației populare și a mișcă
rii artistice de masă. La biblio
teca județeană a fost deschisă 
expoziția de carte „Craiova — 
centru tipografic", care cuprinde 
160 de cărți tipărite în Craiova 
Incepind din 1837 și pînă în pre
zent. (Nicolae Băbălău).

'„CIOBĂNAȘUL"
- EDIȚIA A TREIA

Duminică a avut loc la Tntor- 
rura Buzăului a treia ediție a

^Crosului

muncitori”
La Sibiu s-au 

primei ediții a 
muncitori", competiție 
masă organizată de Consiliul 
trai al Sindicatelor și C.C. al U.T.C.

Iată cîștigă.torii probelor : mascu
lin : 2 000 m : Iosif Pressler (jud. 
Satu-Mare) : 3 000 m : Atila Kolum- 
ban (jud. Timiș) ; feminin : 1 000 m: 
Eva Ghergheli (jud. . Satu-Mare) ; 
1 500 m : Dumitra Tuiculescu (iud. 
Arad).

în clasamentul general pe echipe 
pe primul loc s-a situat formația 
județului Timiș, căreia i-a fost atri
buită cupa U.G.S.R. „Crosul tineri
lor muncitori". Cupa oferită de Co
mitetul Central al U.T.C. a fost cu
cerită de echipa județului Satu-Mare.

desfășurat finalele 
„Crosului tinerilor 

atletică de 
Cen-

CAMPIONATE,
FOTBAL. Divizia A — etapa a

V-a : Universitatea Craiova — Olim
pia 3—1 ; U.T.A. — Rapid 2—0 ; 
F.C.M. Reșița — F.C.-Constanța 1—0; 
C.F.R. — A.S.A. 0—2 ; Politehnica 
Iași — „U“ Cluj-Napoca 2—1 ; Po
litehnica Timișoara — Sportul stu
dențesc 2—1 ; F.C. Bihor — S.C. Ba
cău 1—3 ; Dinamo — Jiul 5—0 ; 
Steaua — F.C. Argeș 1—1. în cla
sament conduc, cu cite 7 puncte și 
golaveraj identic. A.S.A. și Univer
sitatea Craiova. Etapa a Vî-a pro
gramează 
meciurile 
participa 
trecerile
F.C. Constanța — Dinamo
S.C. Bacău ; Universitatea Craiova — 
Politehnica Timișoara și Rapid — 
F.C. Bihor. Duminică. 14 septembrie,

simbătă, 13 septembrie, 
echipelor noastre care vor 
săptămîna viitoare la în- 
pentru cupele europene : 

; A.S.A. -

Actualitatea la tenis

FOREST HILLS : Hăstase—Connors campioni

în probei de dublu

COMPETIȚII
vor avea loc celelalte partide : F.C. 
Argeș — F.C.M. Reșița ; Olimpia — 
U.T.A. ; Jiul — C.F.R. ; „U“ —
Steaua și Sportul studențesc — Po
litehnica Iași.

în etapa a III-a a diviziei B, se
ria I : C.S.U. Galați — F.C.M. Galați 
0—1 ; F.C. Brăila — Viitorul Vaslui 
4—1 : Prahova — F.C. Petrolul 1—1. 
în clasament conduce F.C.M. Galați 
cu 6 puncte. Seria_ a II-a : Pro- . 
greșul —■ 
Autobuzul 
Slatina — 
clasament 
tobuzul cu 
tic. urmate de Tractorul Brașov și 
Nitramonia Făgăraș, cu același nu
măr de puncte, dar cu golaveraje in
ferioare. Seria a III-a : Sticla Tur
da — Minerul Baia Mare 0—2 ; Vic
toria Călan — Corvinul 0—2 ; U.M. 
Timișoara — Șoimii 0—0. în clasa
ment conduce Minerul Baia Mare 
cu 6 puncte.

Metalul București 3—1 ; 
— Voința 1—0 ; Dinamo
C.S. Tirgoviște 2—0. în 

conduc Progresul și Au- 
cite 5 p și golaveraj iden-

ATLETISM

Un nou succes 
al Marianei Suman

a poporului.
ZAMFIRESCUDan

NEW YORK 8 (Agerpres). — Pe 
terenurile de la West Side T.C. din 
New York au luat sfîrșit întrece
rile Campionatelor internaționale 
ale S.U.A.

Printre laureații actualei ediții a 
turneului de la Forest Hills se numă
ră și jucătorul român Ilie Năstase, 
care, alături de americanul Jimmy 
Connors, a terminat învingător in 
proba de dublu bărbați. în finală, 
Ilie /Năstase și Jimmy Connors au 
întrecut, după o partidă spectacu
loasă, cu 6—4, 7—6 redutabilul cuplu 
alcătuit din olandezul Tom'Okker și 
americanul Marty Riessen.

Festivalului cîntecului și jocului 
local, intitulat „Ciobănașul". La 
spectacolul folcloric realizat in 
pitorescul cadru natural al poe- 
nii Tomoja au participat for
mații de artiști amatori din ju
dețele Brașov, -Prahova, Vilcea, 
Buzău, precum și din județul 
Covasna. (Tomori Geza).

ultimii 31 de ani, a perspective
lor de dezvoltare a comunei, ur
mată de un bogat program ar
tistic, precum și de festivitatea 
înmînării diplomei de onoare de 
„fiu al comunei Vîrfurile". 
(Constantin Simion).

teni din comuna-gazdă, precum 
și din Șuiei și Cepari. Citeva 
sute de artiști amatori din loca
litățile amintite au prezentat 
jocuri și cîntece populare, sce
nete inspirate din principalele 
îndeletniciri ale localnicilor : 
creșterea oilor și tăiatul lemne
lor. (Gheorghe Cîrstea).

EXPOZIȚIE DE CARTE 
DIN R. P. UNGARĂ

ACASĂ, LA VÎRFURILE
în localitatea Vîrfurile din ju

dețul Arad peste 200 de tineri și 
vîrstnici, născuti în această lo
calitate, au luat parte recent la 
prima întîlnire cu fiii satului, 
manifestare inițială de comite
tul comunal de partid și consi
liul popular comunal! Intilnirea 
a prilejuit o emoționantă trece
re în revistă a înfăptuirilor din

' „NEDEIA
TOPOLOGULUI"

în fiecare an sătenii de pe 
valea Topologului din judelui 
Argeș iși dau intilnire la o mare 
sărbătoare cîmpenească ce se 
organizează în comuna Sălătruc, 
intrată în tradiție sub denumi
rea de „Nedeia Topologului". 
Duminică, la serbarea desfășu
rată în aer liber în poiana Clo- 
cotiș s-au aflat peste 2 000 să

In sala „Arta" din Brașov a 
avut loc vernisajul expoziției 
cărții Editurii Academiei de ști
ințe a R.P. Ungare. Sînt expu
se peste 350 de titluri din toate 
domeniile de activitate. Despre 
unele aspecte ale activității Edi
turii Academiei de științe a 
R.P.U. a vorbit prof. univ. dr. 
ing. Florea Dudiță, rectorul Uni
versității din Brașov, și Peter 
Rubin, din partea Editurii Aca
demiei de Științe a R.P.U. (Ni
colae Mocanu).

în finala probei de simplu, desfă
șurată în prezența unui număr record 
de spectatori (peste 15 000), spanio
lul Manuel Orantes a confirmat ex
celenta formă manifestată în acest 
turneu și l-a învins clar, în trei se
turi, cu 6—4, 6—3, 6—3 pe americanul 
Jimmy Connors, cotat drept principa
lul favorit al concursului.

în vîrstă de 26 de ani, Manuel 
Orantes obține astfel cel mai mare 
succes din cariera sa sportivă, dove- 
dindu-se un demn urmaș al celebru
lui său compatriot Manuel Santana, 
care cu 10 ani in urmă ciștiga finala 
de simplu de la Forest Hills.

Iată cîștigătorii celorlalte finale i 
simplu femei : Chris Evert — Evonne 
Goolagong-Cawley (Australia) 5—7, 
6—4, 6—2 ; dublu femei : Margaret 
Court (Australia), Virginia Wade 
(Anglia) — Billie Jean King, Rose
mary Casals (S.U.A.) 7—5, 2—6, 7—6 ; 
dublu mixt : Rosemary Casals. Dick 
Stockton (S.U.A.) — Billie Jean King 
(S.U.A.), Fred Stolle (Australia) 6-3, 
6—7, 6—3.

RUGBI. Etapa I a diviziei A : 
Grivița roșie — Agronomia Cluj-Na- 
poca 31—6 ; Minerul Gura Humoru
lui — Sportul .studențesc 3—3 ; C.S.M. 
Sibiu — Farul 12—12 ; Rulmentul — 
Palas Constanța 23—6 ; Universitatea 
Timișoara — Vulcan 43—0. Mîine 
se vor juca cele trei meciuri restante: 
Gloria — Steaua ; Dinamo — Poli
tehnica Iași și Știința Petroșani —■ 
Olimpia-COnstructorul.

POLO. Partida derbi a campiona
tului. Dinamo — Rapid, s-a înche
iat la egalitate : 1—1.

HANDBAL. Ieri, în etapa a III-a 
a campionatului feminin : Universi
tatea București — Rapid 19—10 ; U- 
niversitatea Timișoara — Progresul 
22—7 ; Mureșul Tg. Mureș — Con
structorul Baia Mare 14—14 ; Voința 
Odorhei — Constructorul Timișoara 
19—11.

Clasamentul F.I.L.T. la zi
în urma rezultatelor înregistrate 

in turneul de la Forest Hills, situația 
in clasamentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." se prezintă astfel : 1. Guil
lermo Vilas (Argentina) — 640 punc
te ; 2. Manuel Orantes (Spania) — 
589 puncte ; 3. Bjorn Borg (Suedia)
— 405 puncte ; 4. Ilie Năstase (Româ
nia) — 385 puncte ; 5. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 315 puncte ; 6. Jimmy
Connors (S.U.A.) — 300 puncte ; 7.
Jan Kodes (Cehoslovacia) — 243
puncte ; 8. Raul Ramirez (Mexic) — 
240 puncte ; 9. Jaime Fillol (Chile)
— 210 puncte ; 10. Roscoe Tanner

,U.A.) — 174 puncte.(S.

în cadrul concursului internațional 
atletic desfășurat in localitatea vest- 
germană Niederolm, sportivele ro
mânce au obținut două frumoase vic
torii. Mariana Suman a cîștigat 
proba de 800 m cu timpul de 2’05”2/10, 
fiind urmată de Ellen Wellmann 
(R. F. Germania) — 2’05”8/10. în 
proba de 400 m, prima a trecut linia 
de sosire Lăcrămioara Diaconiuc — 
53”7/10, secundată de vest-germana 
Erika Weinstein — 54”6/10.

Proba de aruncare a sulițe-'1 “din 
cadrul concursului internațional do
tat cil „Cupa Comitetului Olimpie 
Bulgar", desfășurat la Varna, a fost 
ciștigată de atleta româncă Ioana 
Pecec cu performanța de 60,62 m.

La Budapesta au luat sfîrșit între
cerile concursului internațional de 
atletism al Armatelor prietene, la 
care au participat și sportivi români.

în proba de triplu salt, polonezul 
Biskupski (16,60 m) l-a întrecut în 
ultima încercare pe Carol Corbu, 
clasat pe locul secund cu rezultatul 
de 16,53 m. Tot pe locul doi s-a si
tuat și Erwin Sebestien, cronometrat 
în proba de 
de 13”7/10.

în orașul 
luat sfîrșit 
de-a doua ediții a „Cupei Europei1

110 m garduri cu timpul

polonez Bydgoszcz au 
întrecerile finalei celei 

la decatlon. Victoria a revenit echi
pei U.R.S.S. (Litvinenko, Avilov, 
Suuryiali) — 23 631 puncte, urmată 
de formațiile Poloniei — 22 824 
puncte, Suediei — 22 76.3 puncte, 
R. D. Germane — 22 625 puncte, 
R. F. Germania — 22 374 puncte, Fin
landei — 22 137 puncte și Franței — 
21 365 puncte.

In clasamentul individual, 
mul loc s-a situat atletul 
Leonid Litvinenko — 8 030

pe prf- 
sovietie 

puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CICLISM MOTOC1CL1SM

Campionatele naționale de pistă pe 
anul 1975 rezervate juniorilor mici și 
mari au continuat duminică și ieri pe 
velodromul Dinamo din Capitală. în 
proba de viteză, la juniori mici titlul 
a fost cucerit de I. George, de la 
Școala sportivă 2 București, iar la 
urmărire individuală (2 000 metri) de 
Gh. Lăutaru (Școala sportivă 1 Bucu
rești). V. Marin (S. S. 2) este noul 
campion la juniori mari în proba cu 
adițiune de puncte. Ieri. ultimele 
două probe ale juniorilor au revenit 
lui N. Sirbu (S.S. 1) la 1 000 m cu 
start de pe loc (juniori mari) și M. 
Manole (S.S. 2) în cursa cu adițiune 
de puncte (juniori mici).

Au început și întrecerile rezervate 
seniorilor. Finala probei de viteză, 
disputată în două manșe. între dina- 
moviștii Șt. Laibner și A. Telegdi, a 
fost cîștigată de primul. Astăzi, cam
pionatele continuă cu proba de 1 000 
metri cu Start de pe loc. (M. Bărbu- 
lescu)

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scîn- 
teii", Cornel Pogăceanu). în centrul 
municipiului Tg. Mureș, pe un tra
seu de 2 400 metri, în fața a 10 000 
de spectatori, s-a desfășurat finala 
campionatului republican de viteză 
în circuit. Au participat sportivi din 
București. Reșița. Timișoara, Baia 
Mare, Oradea, Galați, Pitești, Bra
șov, Ploiești, Tg. Mureș ș.a. Titlurile 
de campioni au revenit : la clasa 
națională Mobra 70 : Giinther Seu- 
chenstein (C.S.M. Reșița) ; la clasa 
125 cmc : Cornel Bobescu (C.S.M. Re
șița) ; la clasa 175 cmc : Giinther 
Seuchenstein (C.S.M. Reșița) ; la 
clasa 250 cmc : Dumitru Vasilescu 
(Steagul roșu-Brașov) ; la clasa 500 
cmc : Otto Stephani (Steagul roșu- 
Brașov) : la clasa ataș : Wentzel Deak, 
Nicolae Cioboca (Voința Sibiu). Con
siliul județean Mureș al sindicatelor a 
acordat o cupă transmisibilă echipei 
care a totalizat punctajul cel mal 
mare în finală. Trofeul a revenit mo- 
tocicliștilor de la C.S.M. Reșița.
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Excelenței Sale Domnului FAHRI KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Aflînd de grelele pierderi umane si materiale cauzate de cutremur în 

provinciile orientale ale țării dumneavoastră, vă încredințez. Excelență, de 
întreaga noastră simpatie și exprim sincere sentimente de compasiune popu
lației greu încercate de această catastrofă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMI REE
Primul ministru al Republicii Turcia

ANKARA
Mișcat de vestea cutremurului care a afectat zona orientală a țării dum

neavoastră, vă rog să primiți. Excelență, expresia sentimentelor noastre de 
compasiune pentru populația sinistrată.

MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sosirea unei delegații a Partidului 
Dreptății din Turcia

Primire I prM nMi al miM

Ea Invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. luni 
după-amiază a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Dreptății din 
Turcia, condusă de Sabit Osman Avei, 
vicepreședinte al Partidului Dreptății, 
deputat de Artvin. Din delegație fac 
parte Iskender Cenap Ege. șeful 
grup1 'Ini Partidului Dreptății în Se
nat. s< nator de Aydin. Ilhami Ertem, 
șeful rupului Partidului Dreptății în 
Medjllis, deputat de Edirne, și Meh- 
m >.t Atagiin, membru al Consiliului 
A.vecutiv al Partidului Dreptății, de
putat de Kîrklareli.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Poli

Convorbiri economice 
româno-filipineze

Eunî dimineața, Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, s-a în- 
tilnit cu Troadio Quiazon, ministrul 
comerțului din Filipine, șeful dele
gației economice guvernamentale fi
lipineze, care face o vizită în țara 
noastră.

In acest cadru, a fost relevată im
portanta vizitei președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în aprilie a.c., in 
Filipine, a convorbirilor avute cu 
președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos, pentru dezvolta
rea pe multiple planuri a relațiilor 
dintre cele două țări. A fost subli
niat faptul că. pe plan economic, 
convorbirile oficiale, ca și discuțiile 
cu reprezentanții cercurilor de afa
ceri au scos in evidență amplele 
posibilități care există atît în ce 
privește cooperarea în producție, a- 
sistența tehnică, cît și dorința, co
mună de a le fructifica în intere
sul dezvoltării economice a celor 
două țări. Caracterul complimentat 
al economiilor celor două țări — au 
subliniat cei doi miniștri — creează 
un climat propice dezvoltării unor 
relații economice echilibrate.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate problemele privind schim
burile comerciale, cooperarea în pro
ducție, perspectivele extinderii și 
diversificării raporturilor economice 
romăno-filipineze.

Au fost prezenți, din partea ro

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Federative a Braziliei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Federative a Braziliei — 
cea de-a 153-a aniversare a procla
mării independentei naționale — 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Paulo Brăz Pinto da Silva, a 
oferit luni seara o recepție.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, Ne- 
culai Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul

Fontă, oțel și laminate peste plan
Furnaliștii de Ia Combinatul si

derurgic Reșița au elaborat luni a 
20 000-a tonă de fontă peste planul 
la zi, depășind substanțial cantita
tea înscrisă in chemarea la între
cere pe 1975, adresată de siderur- 
giștil de aici tuturor metalurgiștilor 
țării. Peste 20 000 tone oțel au ela

Realizări remarcabile 
la Combinatul chimic 

Victoria
Printre realizările prestigioase 

ale chimiștilor din orașul Victo
ria se numără și reducerea con
sumului de energie electrică^ 
oxigen și abur, precum și spo
rirea capacității de producție a 
instalațiilor de metanol I și II. 
Prin schimbarea tehnologiei da 
cracare a gazului metan, în sen
sul raționalizării procesului de 
recirculare a bioxidului de car
bon și al eliminării unui circuit 
de compresie, cercetătorii șl spe
cialiștii combinatului au reușit 
o mărire a capacității de cracare 
a găzului metan la cele două 
instalații și o reducere a consu
mului de energie electrică cu 5,5 
milioane kilovați/oră pe an. Re
duceri substanțiale ale consu
murilor specifice s-au realizat, 
de asemenea, la oxigen și abur 
tehnologic. Dar modificarea teh
nologiei de cracare'' a gazului 
metan a avut și un alt efect : 
crearea condițiilor pentru spori
rea capacității la faza de cra
care și compresie a procesului 
de obținere a metanolului, lu
crare finalizată și ea nu de 
mult. Sporul de producție rezul
tat pe această cale este echiva
lent cu o producție suplimentară 
în valoare de circa 20 milioane 
lei pe an. (Nicolae Mocanu). 

tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Eugen Jebeleanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., Ion Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului Națio
nal al F.U.S., Ion Mărgineanu. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economică in
ternațională a M.A.N., membru al 
Consiliului Național al F.U.S.

Au fost prezenți Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

mână, Constantin Standul adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior.

★
Tot luni, ministrul filipinez al co

merțului, Troadio Quiazon. s-a în- 
tiln.it cu Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț și In
dustrie. Cu acest prilej a avut loc 
o informare reciprocă asupra dez
voltării economice a fiecărei țări, 
a fost exprimat interesul pentru i- 
nițierca unor acțiuni de colaborare 
între Camera de Comerț și Camera 
de Industrie din Filipine si Camera 
de Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte reprezentanți ai în
treprinderilor românești de comerț 
exterior, precum și membrii delega
ției economice filipineze.

■Ar
Posibilitățile de extindere și di

versificare a relațiilor economice 
romăno-filipineze au fost abordate 
și in cadrul întrevederii pe care de
legația condusă de Troadio Quiazon, 
ministrul comerțului, a avut-o cu loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Membrii delegației au făcut o vi
zită la întreprinderea de mașini 
grele din Capitală.

Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Vasile 
Gliga și Cornel Pacoste, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor instituții 
centrale și obștești, oameni de cul
tură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

borat în plus, față de prevederile Ia 
zi. și oțelarii, în timp ce laminoriștil 
au ridicat ștacheta producției supli
mentare la mai mult de 25 000 tone, 
întregul spor de -metal înregistrat 
s-a realizat cu agregatele existente, 
prin folosirea acestora la parame
trii prevăzuți. (Agerpres).

în județul Alba

Se pregătesc cadre 
pentru noile unități 

comerciale
La Alba Iulia, Blaj, Ocna Mu

reș, Cugir și în alte localități au 
fost date în folosință noi maga
zine comerciale. Altele sînt în 
construcție. Direcția comercială 
județeană Alba șe preocupă nu 
numai de înzestrarea noilor uni
tăți cu mobilier modern și func
țional. ci și de pregătirea profe
sională și educarea celor care 
vor lucra în aceste unități. In 
municipiul Alba Iulia a fost în
ființat un liceu de specialitate 
care pregătește lucrători în pro
fesiile: ospătar, cofetar, bucătar, 
vînzător. De asemenea, unii ti
neri urmează cursuri de pregă
tire postliceală pentru speciali
zarea în munca de conducători 
de unități comerciale. O altă 
formă de pregătire este califica
rea la locul de muncă, pentru 
profesiile de vinzător. ospătar și 
bucătar. O formă superioară de 
pregătire destinată lucrătorilor 
din sectoarele de contabilitate și 
merceologie o reprezintă cursu
rile pentru completarea studiilor 
de specialitate, urmate de an
gajați din numeroase organizații 
comerciale din județul Alba 
(Ștefan Dinică).

Tovarășul Manea M.ănescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
după-amiază, pe tovarășul Vaclav 
Hula, vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din această țară.

In timpul primirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, au fost abordate probleme 
de interes reciproc privind cooperarea

Cronica z
Președintele Marii Adunări ■ Națio

nale. Nicolae Giosan, a primit pe 
Ian Eilers și Siegfried Rohling, mem
bri ai Comisiei financiare a Bundes- 
tagului vest-german, care fac o vizită 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Ilie Șalapa, președintele Comisiei 
pentru industrie și activitatea eco
nomică financiară a M.A.N.

Deputății vest-germani au avut apoi 
o întrevedere cu Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului finanțelor.

★
Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani

versări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, tovarășul Nicolae Giosan. 
președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a a- 
dresat o telegramă de felicitare tova
rășului Vladimir Bonev. președintele 
Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria.

★.
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, Petăr Mladenov, cu ocazia celei 
de-a XXXI-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria.

★

Duminică noaptea a părăsit Capita
la delegația Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de Istvan Raican, membru 
al Secretariatului Prezidiului Confe
rinței Federale a U.S.P.M., care, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră, pentru 
schimb de experiență.

La plecare, delegația a fost saluta
tă de Ion Cîrcei, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului Na
țional al F.U.S., de activiști ai consi
liului, precum și de Rajco Knezevic,

Constituirea Asociației de prietenie 
româno-bulgară

Luni după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă de consti
tuire a Asociației de prietenie româ- 
no-bulgară.

Au participat tovarășii Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști. Tamara Dobrin, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Ion Jinga. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice. culturale și artistice, oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au fost prezenți Ivan Abagiev. am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de loan Botar, secretar general al 
Institutului român pentru relații cul
turale cu străinătatea, care a evocat 
relațiile de prietenie trainică stabilite 
de veacuri între popoarele român și 
bulgar, legăturile frățești, de solida
ritate internațional istă, de bună ve
cinătate existente. între Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
Bulgar. între România și Bulgaria. 
In acest cadru, s-a subliniat impor
tanta hotărîtoare a schimburilor de 
vizite la nivelul cel mai înalt, a con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov la conti
nua adîncire și extindere a acestor 
relații.

Adunarea festivă de la Tg. Jiu
La Tg. Jiu a avut loc, luni după- 

amiază, o adunare festivă organizată 
de Comitetul județean Gorj al P.C.R. 
cu prilejul celei de-a XXXI-a ani
versări a revoluției socialiste din 
Bulgaria. La adunare au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile ora
șului.

Deschizând adunarea, Nicolae Iaco- 
bescu, prim-secretar al Comitetului 
municipal Tg. Jiu al P.C.R., prima
rul orașului, în numele celor pre- 

, zenți. al locuitorilor municipiului Tg. 
«Jiu și județului Gorj< a transmis po- 
ițporului bulgar, cu prilejul zilei sale 
$ naționale, felicitări și urări de noi 
Mzbinzi în edificarea societății socia
li liste dezvoltate.

Despre însemnătatea evenimentului 
„ sărbătorit a vorbit Alexandru Mla- 
ț, din, vicepreședinte al Comitetului 

■ executiv al Consiliului popular ju
dețean Gorj. Evidențiind bogatul ta
blou al realizărilor oamenilor mun
cii din țara prietenă, sub conducerea 

4 P.C. Bulgar, vorbitorul a subliniat că 
oamenii muncii din Gorj, împreună 
eu întregul nostru popor, urmăresc cu 
simpatie și se bucură sincer de toa
te succesele obținute de poporul ve
cin. în anii construirii orinduirii so
cialiste, a subliniat vorbitorul, prie
tenia, colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-bulgară s-au dezvoltat continuu. 
O contribuție deosebită la aceasta au

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în toa

te regiunile. Cerul a fost mai mult no
ros. Au căzut ploi locale în Banat; 
Transilvania, vestul Moldovei, Munte
nia șl sudul Dobrogei și cu caracter 
izolat în Oltenia și Crișana. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu inten
sificări locale în centrul Moldovei. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 12 grade la Rădăuți și 25 grade la 
Tulcea, Rm. Sărat și Tecuci. In Bucu
rești : Vremea s-a răcit. Cerul a fost 
mai mult noros. A căzut ploaie de

economică și tehnico-științifică, pre
cum și cele referitoare la coordonarea 
planurilor de dezvoltare ale econo
miilor naționale din cele două țări în 
perioada 1976—1980.

Au participat Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, precum și Miloslav Jandik, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)
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însărcinatul cu afaceri a.l. al R.S.F. 
Iugoslavia la București.

★
Luni s-a deschis în Capitală — în 

pavilionul central al Complexului de 
la Piața Scinteii — expoziția italiană 
de mașini-unelte. La festivitatea 
inaugurală au luat parte Roman Mol
dovan, președintele Camerei de Co
merț și Industrie a Republicii Socia
liste România, reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
specialiști, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco. ambasadorul Italiei la 
București, și membri ai ambasadei.

Un număr de 36 de firme italiene, 
membre ale U.C.I.M.U., prezintă un 
variat și modern sortiment de ma- 
șini-unelte.

Expoziția rămine deschisă pină în 
ziua de 12 septembrie.

★
Cu prilejul „Zilei solidarității In

ternaționale a ziariștilor". luni a 
avut Ioc la Casa ziariștilor din 
București o adunare la care au luat 
parte ziariști din presa centrală, de 
la Radioteleviziunea română și A- 
gerpres. Despre semnificația acestei 
zile și despre solidaritatea ziariști
lor din Republica Socialistă Româ
nia cu lupta ziariștilor democrați și 
progresiști din întreaga lume. îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. a vorbit 
Gheorghe Atanasiu, director general 
adjunct al Radioteleviziunii.

■Ar
La Timișoara s-a deschis luni a 

IlI-a Conferință de geotehnică și fun
dații, prestigioasă manifestare științi
fică, organizată de Consiliul național 
al inginerilor și tehnicienilor. Ministe
rul Construcțiilor Industriale și Insti
tutul politehnic „Traian Vuia" din lo
calitate.

(Agerpres)

In continuare a fost constituit co
mitetul de conducere al asociației, 
al cărui președinte a fost desemnat 
tovarășul Nicolae Guină. Ca vicepre
ședinți au fost aleși Ion Stoian. Ion 
Jinga și Victor Tulbure, scriitor.

Luînd cuvintul, tovarășul Nicolae 
Guină și-a exprimat convingerea că 
asociația își va aduce pe deplin con
tribuția la cauza întăririi pe mai de
parte a relațiilor frățești, de strînsă 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Bulgaria.

A vorbit apoi Ivan Abagiev. amba
sadorul Bulgariei la București, care, 
după ce a trecut în revistă marile 
succese obținute de poporul bulgar 
în cei 31 de ani de la victoria revo
luției socialiste, s-a referit pe larg 
la relațiile tradiționale de prietenie 
dintre cele două țări și popoare,.evi
dențiind importanta deosebită a în
tâlnirilor si convorbirilor dintre to
varășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, a înțelegerilor convenite 
în promovarea și adincirea acestor 
relații.

în încheierea adunării, participan- 
tii au adresat o telegramă Asociației 
de prietenie bulgaro-română. în care 
se spune printre altele : „Vă urăm 
din toată inima mult succes în acti
vitatea dumneavoastră și vă asigu
răm că. la rîndul nostru, vom face 
totul pentru a contribui la întărirea 
pe mai departe a relațiilor frățești 
de prietenie dintre România și Bul
garia, in interesul celor două popoa
re. al unității țărilor socialiste, al tu
turor forțelor care luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru pace, democrație și progres 
social".

(Agerpres)

adus-o și o aduc întilnirile devenite 
tradiționale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
fructuosul dialog și documentele 
semnate cu aceste prilejuri.

A luat apoi cuvintul Nikola Stoev, 
consilier al Ambasadei R.P. Bulgaria 
la București. După ce a prezentat is
toricul evenimentelor de acum 31 de 
ani, vorbitorul a înfățișat pe larg 
mutațiile economice, sociale și poli
tice ce au avut loc în țara sa, subli
niind că în anii ce s-au scurs de la 
eliberarea de sub dominația fascistă, 
poporul bulgar, .sub conducerea par
tidului comunist, a creat o puternică 
bază tehnico-materială a socialismu
lui, ceea ce a permis ca Bulgaria să 
treacă la o nouă etapă a edificării 
orinduirii sociale, la înfăptuirea o- 
biectivelor societății socialiste dez
voltate. Referindu-se la relațiile sta
tornicite între Bulgaria și România, 
vorbitorul a arătat că astăzi nu exis
tă domeniu de activitate în care cele 
două țări să nu colaboreze strîns, in 
care să nu se dezvolte legături largi, 
la toate nivelurile. La loc de frunte 
in istoria relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, dintre P.C. Bulgar și 
P.C.R., a spus el, se înscriu vizitele 
reciproce, întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Todor Jivkov și to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, de 
fiecare dată, au dat dimensiuni noi 
relațiilor noastre.

(Agerpres)

scurtă durată. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 21 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 septembrie. în țară : Vremea 
va fi răcoroasă, îndeosebi noaptea șl 
dimineața. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în primele zile 
în sudul țării și zona de deal și de 
munte, unde local va ploua. Dimineața, 
pe alocuri, se va semnala ceață. Vîn
tul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar maximele între 16 și 26 gra
de. izolat mai ridicate spre sfîrșitul in
tervalului. în București : Vremea va fl 
răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros în primele zile, cînd condițiile 
vor fi favorabile ploii. Vînt moderat. 
Temperatura în dreștere ușoară/ în a 
doua parte a Intervalului,

Poporul bulgar prieten aniversează

victoria revoluție[ socialiste
Tovarășului TODOR JIVKOV]

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar; 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV]
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,
In. numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al întregului popor român 
și al nostru personal vă adresăm, dumneavoastră. Co
mitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Bulgaria, precum și tuturor oamenilor 
muncii din tara vecină și prietenă -calde felicitări și un 
sincer salut tovărășesc cu prilejul celei de-a XXXI-a 
aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.

Oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu 
viu interes vasta operă creatoare a poporului frate 
bulgar, în frunte cu comuniștii, pe drumul edificării 
societății socialiste dezvoltate, al bunăstării și fericirii 
și se bucură sincer de realizările deosebite pe care le 
obțineți în îndeplinirea'importantelor hotărîri adoptate 
de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist 
Bulgar.

Urmind vechile tradiții de solidaritate șl colaborare 
în lupta comună împotriva oprimării naționale și so

Pe meleagurile Bulgariei este zi 
de mare sărbătoare. Se împlinesc 
astăzi 31 de ani de la victoria re
voluției socialiste — eveniment de 
răspintie în istoria țării vecine și 
prietene, care a încununat luptele 
de veacuri purtate de poporul bul
gar pentru idealurile eliberării na
ționale și sociale, ale progresului 
și propășirii.

Această aniversare evocă mo
mentul memorabil în care, în con
dițiile ofensivei victorioase a Ar
matei Sovietice împotriva hițleriș- 
tilor, forțele revoluționare, patrio
tice și democratice, masele largi 
populare din Bulgaria, sub conduce
rea partidului comunist, au sfărî- 
mat dictatura monarho-fascistă și 
au instaurat puterea populară. O- 
dață cu înfăptuirea actului revolu
ționar de la 9 Septembrie 1944, în 
fața poporului bulgar s-au deschis 
căile cele mai largi pentru dezvol
tarea economiei și culturii, pentru 
Înfăptuirea aspirației nutrite de 
generații de a făuri o viață nouă, 
fericită și prosperă.

Bulgaria înfățișează astăzi tabloul 
unui stat industrial-agrar înaintat, 
în care economia și cultura, știința 
și tehnica se află in plin avînt, vă
dind, o dată mai mult, forța gene
ratoare de progres a socialismului, 
în aceste zile, oamenii muncii din 
Bulgaria își dedică eforturile dobîn- 
dirii de noi și mari succese în toa

Oameni în întrecere cu timpul
Se afirmă mereu în Bulgaria so

cialistă frumoasa tradiție a întîmpi- 
nării. marilor evenimente ale țării 
cu noi și valoroase inițiative in 
muncă.

încă din primăvară, colectivul uzi
nei de materiale pentru instalații e- 
lectrice „Naiden Kirov", din orașul 
Ruse, a lansat. în întimpinarea celui 
de-al XI-lea Congres al partidului și 
a sărbătorii naționale de la 9 Sep
tembrie, chemarea pentru folo
sirea maximă a tehnicii de care 
dispune, în două și trei schimburi, 
timp de șase zile și, acolo unde sînt 
condiții, de 7 zile pe săptămînă. Ini
țiativa lor a cuprins repede întreaga 
țară, devenind unul din obiectivele 
principale ale întrecerii desfășurate 
în cinstea celor două evenimente.

La puțin timp după apariția ini
țiativei din Ruse, dintr-un alt colț 
de țară. Vidin. a venit vestea des
pre hotărîrea chimiștilor de la com
binatul local de a efectua lucrări de 
reconstrucție și de modernizare cu 
forțe proprii, fără oprirea sau redu
cerea procesului de producție. Tot
odată. Vidinul a dus mai departe i- 
nițiativa celor din Ruse. angajin- 
du-se să sporească (lucrjnd cu in
stalațiile în trei schimburi, în regim 
de 7 zile pe săptămină) fondul de 
timp productiv al mașinilor cu 11 
la sută. Și inițiativa chimiștilor din 
Vidin a depășit granițele combinatu
lui ca și cele ale județului, fiind, as
tăzi, cunoscută și însușită de marea 
majoritate a unităților economiei 
bulgare.

Ca o adevărată reacție în lanț, cele 
două importante Inițiative au dat 
naștere, în fiecare județ, în fiecare 
întreprindere, la noi și noi idei de

Vernisajul unei expoziții 

bulgare de grafică

In cadrul manifestărilor prilejuita 
de cea de-a XXXI-a aniversare a 
victoriei revoluției socialiste din Bul
garia, luni, la galeria „Căminul ar
tei" din Capitală a avut loc vernisa
jul unei expoziții de grafică in care 
expun artiștii bulgari Zlatca Ivanova 
Dîbova, Todor Panaiotov și Peter 
Ciuclev. Cele 70 de lucrări executate 
în diferite tehnici — xilografie, lito
grafie, gravură cu acul și acva-forte 
— prezintă publicului bucurestean 
portrete, peisaje și scene istorice din 
țara vecină și prietenă.

După un cuvînt de deschidere, ros
tit de Napoleon Zamfir, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici, Dimităr 
Abramov, critic de artă, secretarul 
secției de critică a Uniunii artiști
lor plastici din Bulgaria, a prezentat 
expoziția.

Au fost de față Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici din Republica Socialistă România, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au participat Ivan Abagiev. amba
sadorul Bulgariei la București, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la București.

lAgerpre»)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român', 
Președintele 

Republicii Socialiste România

te sferele de activitate, pentru a 
întîmpina cu cinste Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Bulgar.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu calde sentimente de 
prețuire munca plină de avînt a 
poporului bulgar, se bucură din 
inimă de marile sale jzbinzi în 
construcția socialistă. Sînt senti
mente firești, reciproc împărtășite, 
între două popoare care, de-a lun
giți veacurilor, în lupta pentru țe
lurile comune ale libertății, neatîr- 
nării și progresului social, au sta
tornicit între ele trainice legături 
de solidaritate și întrajutorare, le
gături . care în anii socialismului 
s-au ridicat pe o nouă treaptă și 
au căpătat o continuă dezvoltare. 
Cursul lor ascendent își găsește o 
semnificativă expresie în extinde
rea colaborării, reciproc avantajoa
se, pe tărîm politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural etc. Un a- 
port de seamă în determinarea 
acestei evoluții îl are Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat în 1970, docu
ment care, continuînd și dezvol- 
tind prevederile tratatului din 1948, 
reprezintă un cadru juridico-politic 
prielnic pentru întărirea și ampli
ficarea raporturilor de conlucrare 
româno-bulgare.

Factorul hotărîtor al întăririi și 
dezvoltării relațiilor frățești ro
mâno-bulgare pe toate planurile îl

stimulare și mobilizare a forțelor 
creatoare ale oamenilor muncii din 
Bulgaria. De pildă, la combinatul 
textil „Proletarul" din Sofia a apă
rut inițiativa cunoscută sub forma 
unei relații matematice „10 — 11", 
ceea ce înseamnă că 10 țesătoare de 
aici lucrează în așa fel incit reali
zează o producție echivalentă cu 
aceea pe care ar realiza-o 11 mun
citoare.

Toate aceste acțiuni au generat 
una din cele mai importante mișcări 
care a cuprins, practic. întreaga e- 
conomie bulgară, pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 1975 
și pe întregul cincinal la toți indi
catorii. Chemarea în acest sens a 
fost lansată de 11 întreprinderi din 
Sofia, devenind. în scurt timp, devi-

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

za principală a marii majorități a 
Întreprinderilor bulgare.

Roadele mișcării inițiate de cela 
11 întreprinderi ale Sofiei n-au în- 
tîrziat să apară. Cu prilejul bilan
țurilor încheiate în ajunul zilei de 
9 septembrie, ele, au fost aduse la 
cunoștința opiniei publice bulgare. 
Astfel, constructorii și mentorii cen
tralei electrice atopice de la Koz- 
lodui au raportat încheierea cu 44 
de zile înainte de termen a monta
jului și a probelor la cel de-al doi
lea reactor de 440 MW al centralei.' 
Colectivul direcției industriale de 
montaj de la Combinatul metalurgic 
Kremikovtî a îndeplinit cu cinci luni 
înainte de termen planul cincinal la 
indicatorii de bază, acestuia alătu- 
rîndu-i-se alte 17 întreprinderi in
dustriale din județul Varna. Zilnic, 
la Comitetul Central al P.C.B. sosesc 
telegrame din toate colțurile țării 
prin care colective ale diferitelor 
unități industriale raportează înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men. Printre ele se află și unul din
tre „giganții" economiei bulgare — 
combinatul minier „Gorubso" din o- 
rașul Madan, care a reușit să înde
plinească principalii indicatori ai 
planului cincinal încă de la 17 au
gust și să realizeze mari economii 
în producție. Minerii din Madan au 
închinat aceste realizări celor două 
mari evenimente ale tării, cinstind, 
totodată, și a 25-a aniversare a cre-

★

Cu ocazia celei de-a XXXI-a ani
versări a victoriei revoluției socialis
te în Bulgaria, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru Apararea 
Păcii, Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie, alte organizații de 
masă și obștești și instituții centrale 
au transmis telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor similare 
din R. P. Bulgaria.

★
La invitația unor organizații de 

partid din Republica Populară Bul
garia au plecat, pentru a participa Ia 
manifestările prilejuite de a XXXI-a

SOFIA

ciale, raporturile prietenești dintre popoarele noastre 
au dobândit în anii construcției socialiste un conținut 
nou, superior, și se dezvoltă necontenit pe baza prin
cipiilor înscrise în Tratatul româno-bulgar de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală.

Ne exprimăm ferma convingere că documentele de 
colaborare de lungă durată, semnate în luna iunie a.c., 
la București, reprezintă un nou suport trainic pentru 
dezvoltarea fructuoasă în continuare a relațiilor dintre 
partidele și țările noastre, pe baza principiilor mar- 
xism-leninișmului și internaționalismului socialist, spre 
binele popoarelor român și bulgar, în interesul unității 
țărilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismului și al păcii în 
Balcani, Europa și în întreaga lume.

Folosim prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Bulgaria pentru a vă transmite din toată ini
ma, dumneavoastră și poporului frate bulgar, cele mai 
cordiale urări de noi victorii in activitatea nobilă de 
propășire a patriei dumneavoastră socialiste, pentru 
adincirea prieteniei și colaborării noastre frățești.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

constituie adîncirea raporturilor 
de solidaritate și colaborare tovă
rășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar, contactele și convorbirile di
recte între conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări. Deve
nite tradiționale, întilnirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov și-au dovedit din plin, 
de fiecare dată, marea însemnătate 
și caracterul lor profund construc
tiv, adăugind noi și noi pagini la 
cronica, atît de bogată, a priete
niei româno-bulgare. Recentul și 
rodnicul dialog la nivel înalt care 
a avut loc în luna iunie la Bucu
rești, Declarația comună și celelal
te importante documente ce l-au 
încununat au deschis largi pers
pective pentru ridicarea la un ni
vel și mai înalt a cooperării mul
tilaterale dintre popoarele, țările 
și partidele noastre în făurirea 
vieții socialiste, prospere și ferici
te, aducînd totodată o contribuție 
marcantă la cauza colaborării ge
nerale și a unității țărilor socialis
te, la cauza progresului și pă.cii în 
lume.

In această zi de sărbătoare a 
Bulgariei socialiste, poporul nostru 
adresează poporului bulgar un 
cald salut prietenesc și îi urează 
din toată inima să obțină victo- 

* rii tot mai mari în munca dedi
cată dezvoltării și înfloririi conti
nue a patriei sale.

ărli combinatului. Apreciind efortu
rile deosebite ale acestui înzestrat 
colectiv. Consiliul de Stat al R.P. 
Bulgaria a decorat combinatul cu or
dinul „Gheorghi Dimitrov", iar pri
mul secretar al C.C. al P.C.B., to
varășul Todor Jivkov, a adresat mi
nerilor de la „Gorubso", in numele 
Comitetului Central, o scrisoare de 
felicitare.

In același context se. Înscrie și o 
altă acțiune importantă întreprinsă 
de conducerile întreprinderilor din 
subordinea a 10 ministere și 32 or
ganizații economice, în colaborare 
cu specialiști din diferite institute 
de cercetare și instituții centrale 
bulgare. Este vorba de elaborarea 
unor programe vizînd modernizarea 
și reconstruirea unui mare număr 
de unități industriale. Astfel de pro
grame au fost întocmite pentru 75 
de întreprinderi din Sofia, care asi
gură în momentul de față 70 la sută 
din producția industrială a capitalei ; 
ele prevăd o creștere globală a pro
ductivității muncii pină în anul 1980 
de 2.8 ori în comparație cu 1970 șl 
sporirea producției de 2.7 ori. în con
dițiile menținerii sau chiar a redu
cerii forței de muncă din acește în
treprinderi. Din informațiile tot mai 
numeroase referitoare la această ac
țiune de mare amploare spicuim 
citeva fapte semnificative. Ca urma
re a acțiunilor de modernizare, uzi
na de mașini-unelte, de exemplu, a 
început să producă noi tipuri de 
mașini cu comandă numerică progra
mată : uzina de aparate de înaltă 
tensiune „V. Kolarov" a livrat deja 
noile sale modele de transformatoa
re ; întreprinderea „Anton Ivanov" 
a început să producă un tip de com- 
presoare pentru camere frigorifice 
a căror greutate a fost redusă cu 25 
la sută în comparație cu cele fabri
cate pînă acum.

Toate aceste măsuri de sporire a 
randamentului întreprinderilor, de 
reducere a consumului de materii 
prime, materiale și forță de muncă 
contribuie la îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor actualului plan 
cincinal, la pregătirea condițiilor în 
vederea trecerii, la realizarea cinci
nalului 1976—1980. Ele vădesc marile 
capacități creatoare ale oamenilor 
muncii din Bulgaria, voința lor de 
a-și înălța patria tot mai 6us, pa 
culmile progresului.

C. AMAR1ȚE1

★

aniversare a victoriei revoluției so
cialiste in țara vecină, delegații ale 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. — la Sofia ; Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R. — la Tol- 
buhin ; Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R. — la Silistra ; Comite
tului județean Olt al P.C.R. — la 
Mihailovgrad Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R. — la Vidin ; Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R. — 
Ia Ruse ; Comitetului județean Dolj 
al P.C.R. — la Vrața ; Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. — la Plev
na ; Comitetului municipal Ploiești al 
P.C.R. — la Botevgrad ; Comitetului 
de partid din comuna Scornicești, ju
dețul Olt — în comuna Praveț.

(Agerpres)
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ÎNALTE APRECIERI, PROFUND INTERES FAȚĂ DE POZIȚIA ROMÂNIEI

CU PRIVIRE LA INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

„0 contribuție substanțială la eforturile 
pentru soluționarea problemelor dezvoltării 
și cooperării economice internaționale*

„POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVI
RE LA INSTAURAREA UNEI NOI 
ORDINI ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE" — declarație difuzată în 
cadrul sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, ce se desfășoară în 
prezent aici, la New York — a reți
nut din primul moment atenția par- 
ticipanților ca un document de sub
stanță, menit să aducă o contribuție 
importantă la progresul lucrărilor a- 
cestei sesiuni, consacrată problemelor 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale. Șefi de delegații, di- 
plomati, observatori, ziariști, văd în. 
acest document o nouă expiesie apo
liticii externe a României socialiste, 
care — în concordanță cu concepția 
definită în documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R., cu intensa activi
tate desfășurată consecvent de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — militează neobosit, in 
spiritul unei înalte responsabilități 
față de destinele omenirii, pentru 
identificarea unor soluții juste, echi
tabile și durabile, la problemele dez
voltării și cooperării economice, la 
edificarea noii ordini economice mon
diale.

Interesul viu cu care au fost aș
teptate considerentele guvernului ro
mân s-a vădit și în ambianța de a- 
tenție și receptivitate cu care a fost 
urmărită de o asistență numeroasă 
cuvintarea ministrului afacerilor ex
terne al țării noastre in fața sesiunii.

Numeroși delegați au ținut să su
blinieze în mod deosebit caracterul 
concret și realist al propunerilor a- 
vansate în „Declarația de poziție" a 
României. Astfel, ministrul comer
țului exterior al Olandei, J. P. Pronk, 
ne-a declarat că „prin propunerile 
concrete făcute acestui important for, 
România dovedește că este gata 
să-și aducă in continuare contribuția 
la progresul dezbaterilor, negocierilor 
și deliberării asupra marilor proble
me care confruntă întreaga comuni
tate internațională. Mai mult, pro
punerile avansate de România vădesc 
o notă proprie, specifică, in concor
dantă cu politica României, precum

întrevederi ale ministrului afacerilor 
externe al României

Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, șeful 
delegației țării noastre la actuala 
sesiune extraordinară a O.N.U., a 
avut luni o întrevedere cu secreta
rul general al Organizației Națiu
nilor Unite, Kurt Waldheim. Secre
tarul general a rugat pe ministrul 
român să transmită președintelui Re- 
nvblicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, salutul său respectuos / și 
înalta apreciere pentru activitatea 
deosebită depusă pe plan internațio
nal, precum și pentru rolul și con
tribuția personală aduse la efortu
rile de soluționare, în interesul păcii 
și colaborării, a problemelor majore 
care preocupă comunitatea națiuni
lor. De asemenea, Kurt Waldheim a 
evidențiat cu satisfacție interesul pe 
cară șeful statului nostru îl acordă 
O.N.U. și sprijinul său pentru întă
rirea rolului organizației în viața 
internațională.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate unele probleme aflate pe a- 
genda actualei sesiuni extraordinare 
și s-a procedat la un schimb de ve
deri asupra situației din Orientul 
Apropiat și din Cipru.

în aceeași zi, ministrul român a 
avut o întrevedere cu președintele 
actualei sesiuni a Adunării Generale, 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul afa

portugalia Continuă consultările in vederea 
constituirii unui nou guvern

LISABONA 8 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat al Portugaliei, a- 
miralul Josa Pinheiro de Azevedo, 
a continuat luni consultările cu 
conducătorii partidelor politice din 
țară în. vederea constituirii unui nou 
guvern. El a avut întrevederi cu re
prezentanți ai conducerilor Mișcării 
democratice portugheze, Mișcării 
stingi! socialiste si Centrului demo
cratic si social. Aceste ultime două 
partide politice nu au participat 
pînă acum la vreun guvern.

agențiile de presă transmit:
La Ministerul Afacerilor 

Externe al Iranuluia avut loc’ 
la 8 septembrie, schimbul Instru
mentelor de ratificare a acordului 
Intre Guvernul Republicii Socialiste 
Itomânia și guvernul imperial al 
Iranului pentru cooperare econo
mică, tehnică și. științifică pe ter
men lung, semnat la 3 iunie 1973 la. 
București.

Convorbiri cehoslovaco- 
siriene. La inv^atia c.c. ai p.c. 
din Cehoslovacia și a președintelui 
R.S.C., Gustav Husak, luni a sosit la 
Praga, într-o vizită oficială de prie
tenie, delegația de partid și guver
namentală siriană condusă de secre
tarul general ăl Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Ara
be Siriene. Hafez El-Assad. In a- 
ceeași zi au început convorbirile ofi
ciale cehoslovaco-siriene.

Cu ocazia participării Ia 
c@a de-a 62-a Conferință 

și un efort clar, întreprins alături de 
alte state, in vederea asigurării suc
cesului actualei sesiuni extraordi
nare".

Reprezentanții a numeroase țări . în 
curs de dezvoltare au apreciat . în 
mod special că „Declarația de pozi
ție" a guvernului țării noastre con
stituie o dovadă pregnantă a dorin
ței României, ea însăși țară in curs 
de dezvoltare, de a acționa in con
tinuare, alături de toate statele in 
curs de dezvoltare, de țările mici și

Corespondență 
de la Națiunile Unite

mijlocii, de cele nealiniate, pentru li- 
. chidarea urmărilor nefaste ale poli- 
'ticii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru soluționarea pro
blemelor acute pe care le ridică fe
nomenul de subdezvoltare, pentru 
abolirea decalajelor existente între 
diferitele grupuri de state, pentru o 
colaborare rodnică, în folosul pro
gresului general. „Ne-a impresionat 
în mod profund solidaritatea și 
angajamentul României de a-și 
conjuga eforturile cu țările în curs 
de dezvoltare pentru asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni de a-și ho
tărî de sine stătător propriile desti
ne, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, fundată pe prin
cipiile egalității în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, pentru folosirea resurselor 
tuturor țărilor in folosul propriei 
dezvoltări", ne-a declarat ambasado
rul Coastei de Fildeș la Națiunile 
Unite, Simeon Ake.

Referindu-se la aportul permanent 
al României în vederea sprijinirii ță
rilor în curs de dezvoltare și subli
niind rolul țării noastre în afirmarea 
noilor principii de relații intersta
tale, ministrul plenipotențiar al Egip
tului, Samir Ahmed, ne-a declarat : 
„Pozițiile României și ale celorlalte 

cerilor externe al Algeriei. Președin
tele Adunării Generale a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu ex
presia înaltei sale considerațiuni și 
cele mai bune urări de succes în ac
tivitatea sa.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate unele probleme majore 
aflate în atenția celei de-a VÎI-a 
sesiuni extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. S-au evidențiat 
rolul de seamă jucat de țările neali
niate și de cele în curs de dezvol
tare, intre care și de România, în 
pregătirea și desfășurarea actualei 
sesiuni și eforturile în vederea iden
tificării unor soluții general . accep
tabile pentru a pune relațiile eco
nomice internaționale pe baze echi
tabile și juste. De asemenea, au fost 
evocate lucrările recentei Conferințe 
de la Lima a miniștrilor de externe 
ai statelor nealiniate și influența 
pozitivă a hotărîrilor sale, cărora 
România le acordă sprijin deplin, 
asupra conjugării și intensificării 
eforturilor îndreptate spre edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

S-a făcut, de asemenea, o trecere 
în revistă a evoluției pozitive a re
lațiilor româno-algeriene, fiind rele
vată dorința comună a celor două 
țări de a le extinde și întări.

Tot luni a avut loc o întîlnire a 
conducerii Partidului socialist, con
sacrată analizării platformei guver
namentale prezentate de noul pre
mier. După întrunire, o delegație a 
partidului a fost primită la Palatul 
Belem de președintele Costa Go
mes si primul ministru desemnat.

Luni seara, la palatul preziden
țial a fost convocat noul Consiliu 
al Revoluției.

a Uniunii Interparlamen
tare, Corneliu Mănescu, președin
tele grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, a avut o între
vedere cu James Johnson, președin
tele Grupului parlamentar anglo- 
român din Camera Comunelor. Au 
fost subliniate rolul și contribuția 
parlamentelor și a parlamentarilor din 
cele două țări la lărgirea si adînci- 
rea colaborării si cooperării, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Marea Britanie. La întîlnire a par
ticipat ambasadorul român la Lon
dra, Pretor Popa.

Vicopremierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Li 
Sien-nien.'a avut. luni, o convorbire 
cu Hans Friderichs. ministrul econo
miei al R. F. Germania, care-face o 
vizită in R. P. Chineză.

Pentru eliberarea celor 
doi patriots basci.59 de preoți 
din Asturia au adresat șefului statu
lui spaniol o scrisoare, cerîndu-i să 
grațieze pe cei doi patriot! basci — 

țări în curs de dezvoltare converg în 
multe probleme și coincid în ce pri
vește imperativul edificării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. Eforturile noastre conjugate 
au și început să dea unele roade ; se 
întrevăd șanse de reușită".

Reprezentanți ai unor țări indus
trializate au relevat justețea apelului 
României la rezolvarea problemelor 
economice internaționale majore nu 
pe calea confruntărilor și a pozițiilor 
impuse, ci pe calea dialogului și a 
conlucrării concrete, purtate cu răb
dare și înțelegere față de interesele 
legitime ale tuturor statelor, ca un 
element de natură să confere docu
mentelor finale puterea consensului 
general, și, prin aceasta, să creeze 
premise favorabile transpunerii in 
viață a hotărîrilor adoptate. în a- 
ceastă ordine de idei, ministrul afa
cerilor externe al Austriei, Erich 
Bielka, aprecia : „In poziția Româ
niei își găsește expresie un punct 
de vedere interesant și valoros, în- 
demnînd la colaborare și nu la con
fruntare ; aceasta poate să contribuie 
intr-adevăr la crearea acelei atmos
fere destinse care este esențialmente 
necesară și propice croirii căii spre 
negocieri și facilitarea acordului. 
Austria este de aceeași opinie că pro
blemele situației economice actuale 
sint complexe și urgente și că nego
cierile sint singura alternativă pen
tru soluționarea lor. Trebuie spus, de 
asemenea, că propunerile românești 
vin în intîmpinarea cerințelor gene
rale și se bucură de o largă aprecie
re, înscriindu-se astfel ca o prezență 
constructivă la dezbaterile sesiunii și 
la identificarea celor mai adecvate 
mijloace spre asigurarea succesului 
acestor dezbateri — care este de alt
fel și rațiunea de a ne întruni aici, 
în sesiune extraordinară".

Nu am citat decît cîteva din ecou
rile documentului românesc, pe care 
le-am consemnat ; se poate spune că 
ele reflectă nota generală a impresiei 
produse de acest document, care și-a 
dobîndit de pe acum meritul unui 
document de referință al sesiunii.

C. ALEXANDROAIE

DEZBATERILE ADUNĂRII 
GENERALE A 0. N. U.

In ședința plenară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., condusă de ministrul 
afacerilor externe al României, 
George Macovescu, în calitate de vi
cepreședinte al actualei sesiuni ex
traordinare, au continuat dezbateri
le de politică generală.

Salman al-Saffar, șeful delegației 
din Bahrein, a chemat la intensifi
carea eforturilor pentru înlocuirea 
actualei ordini economice internațio
nale cu o ordine nouă, capabilă să 
asigure participarea, pe o bază egală 
Si universală, a statelor la viata eco
nomică a. lumii.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Mali, Charles Sissoko, a de
clarat că tulburările din economia 
mondială, inflația și recesiunea, care 
au fost exportate în statele în curs 
de dezvoltare și sărace de către lu
mea occidentală industrializată, pre
cum și discriminările din circuitul 
mondial de bunuri materiale au un 
efect negativ puternic și acut asu
pra statelor „lumii a treia".

Adjunctul ministrului afacerilor 
externe al Albaniei, Reis Malile, ară- 
tînd că țările industrializate conti
nuă să obțină profituri importante 
din comerțul cu statele producătoa
re de materii prime, a chemat la e- 
dificarea unor noi relații de schimb 
între state, bazate pe egalitate, a- 
vantaj reciproc și respectarea strictă 
a suveranității naționale.

G. G. Seveii, ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Ucrainene, a de
clarat că delegația sa sprijină pro
punerile grupului „celor 77", în spe
cial pe cele vizînd elaborarea și trans
punerea in viată a unor programe 
integrate privind materiile prime, 
legarea preturilor produselor de bază 
și materiilor prime exportate de sta
tele în curs de dezvoltare de pre
turile bunurilor importate din state
le industrializate.

Conducătorul delegației R. P. Bul
garia, L. Petrov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a subliniat 
ideea interdependentei dintre proble
mele păcii si securității si proble
mele dezvoltării, în perspectiva ac
celerării procesului de reașezare a 
relațiilor internaționale.

Jose Garcia Garmendia și Angel 
Otaegui — condamnați la moarte, re
cent, de Tribunalul militar din Bur
gos.

Turneul întreprins în Grecia 
de ansamblul „Rapsodia româ
nă" s-a incheiat cu un strălucit 
succes. Presa elenă a rezervat 
spații largi prezentării ansam
blului, apreciindu-l drept „unul 
dintre cele mai renumite din 
Europa, daci nu din întreaga lu
me" („Rizospastis"), Toate zia
rele au publicat fotografii de la 
intilnirea cu primul ministru al 
Greciei, Constantin Karamanlis, 
care a venit să-i salute pe mem
brii ansamblului.

0 delegație de stat iugo
slavă con(3usă de Petar Stambo- 
lici. membru al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, a efectuat o vizită la 
Vientiane, unde a avut convorbiri cu 
reprezentanți ai Guvernului Provizo
riu de Uniune Națională al Laosului.

Delegația de partid și guvernamentală 
a României primită de premierul

Consiliului de Stat al R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — Tovarășul 

Ciu En-lai. vicepreședinte al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, l-a primit pe tova
rășul Ilie Verdet, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, aflată 
într-o vizită de prietenie la Pekin.

La întrevedere au participat mem
brii delegației române — tovarășii 
general-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului apărării naționale, secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
Ministerului Apărării Naționale, și 
Vasile Sandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. — precum și 
ambasadorul țării noastre la Pekin, 
Nicolae Gavrilescu.

Din partea chineză au participat Ci 
Ten-kuei. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat. Ken Piao, 
membru al C.C. al P. C. Chinez, șe
ful secției pentru relații externe a 
C.C. al P. C. Chinez, alte persoane 
oficiale.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdet a adresat, din partea secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

TOKIO

Convorbiri ale delegației P.C.R. .
TOKIO — Corespondentul Ager

pres transmite : Delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația Parti
dului Comunist din Japonia, face o 
vizită în această țară, a fost oaspete 
al prefecturilor Kyoto, Nara și Hiro- 
șima. Delegația a avut convorbiri cu 
conducători ai comitetelor de partid 
din cele trei prefecturi, cu activiști 
de partid, informîndu-se reciproc des
pre preocupările actuale și de per
spectivă ale celor două partide.

Delegația s-a întilnit. de asemenea, 
cu deputați comuniști din dietele pre-

Sărbătoarea ziarului 
„Volksstimme"

Timp de două zile, in renumi
tul parc vienez Prater s-a 
desfășurat festivalul ziarului 
„Volksstimme", organul central 
al Partidului Comunist din Aus
tria. Marcînd jubileul celor trei 
decenii care s-au împlinit de la 
inaugurarea acestei sărbători a 
presei comuniste austriece, fes
tivalul a oferit participanților, in 
număr de peste o sută de mii, un 
program bogat de manifestări 
cu caracter politic. Ediția din 
acest an a manifestării s-a des
fășurat în contextul campaniei 
pentru alegerile parlamentare 
de la 5 octombrie, oferind o 
nouă dovadă a sporirii audien
ței politice a partidului comu
nist în rîndurile maselor mun
citoare din Austria.

O mare afluență a înregistrat 
expoziția de carte comunistă, 
între lucrările expuse s-au aflat 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări în limba ger
mană consacrate personalității 
conducătorului partidului și sta
tului nostru.

Programul sărbătorii a fost în
tregit de spectacole artistice și 
competiții sportive. La ma
nifestări au participat repre
zentanți ai organelor de presă 
frățești din diferite țări, între 
care și ziarul „Scînteia".

C. VLAD 
Viena

„Regimul de la Salisbury urmărește divizarea 
mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe" 

O declarație a Comitetului Executiv al Consiliului Național 
African

SALISBURY 8 (Agerpres). — Co
mitetul Executiv al Consiliului Na
țional African (A.N.C.) — organiza
ție care grupează mișcările de elibe
rare națională din Rhodesia — reunit 
în sesiune extraordinară la Salisbury, 
a examinat stadiul și perspectivele 
luptei de eliberare națională și si
tuația creată după refuzul șefului re
gimului minoritar. Ian Smith, de a 
continua convorbirile cu liderii 
A.N.C. asupra viitorului constitutio
nal al Rhodesiei — se arată intr-un
comunicat dat publicității duminică. 

Analizînd situația creată. Comitetul

Examinînd relațiile dintre cele două 
țări, părțile au constatat dezvoltarea 
lor favorabilă și au convenit să pro
moveze legăturile de cooperare iu- 
goslavo-laoțiene în toate domeniile.

Numărul victimelor cu
tremurului de pămînt,care a 
devastat sîmbătă partea estică a 
Turciei, este în creștere. Numai la 
Lice, unde a fost localizat epicentrul 
seismului, s-au înregistrat peste 
2 000 de morți, au anunțat surse ofi
ciale. Numărul total al victimelor 
se pare că va depăși 3 000. ceea ce 
face ca seismul de simbătă să fie 
considerat cel mai puternic înregis
trat în Turcia, din anul 1939. Circa 
2 000 de militari au participat efectiv 
la lucrările de salvare, desfășurate, 
duminică, sub supravegherea pre
mierului Suleyman Demirel.

Pesta 800 milioane de 
persoane sint analfabete, 
se arată intr-un raport al UNESCO. 
Documentul, care analizează rezulta
tele unui program de zece ani. des
fășurat de experti ai organizației în 
11 țări în curs de dezvoltare, lansea
ză un nou apel pentru intensificarea 
luptei împotriva analfabetismului, 
pentru răspîndirea științei de carte in 
toate regiunile lumii. 

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți membri ai con
ducerii române de partid și de stat, 
un salut tovărășesc și urări de sănă
tate și succese în activitate președin
telui Mao Tzedun. premierului Ciu 
En-lai. celorlalți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Chineze.

Mulțumind, premierul Ciu En-lai a 
transmis, la rîndul său. un cald salut 
și urări de succese tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. celorlalți membri ai con
ducerii române de partid și de stat, 
din partea președintelui Mao Tzedun. 
a sa personal, a celorlalți conducători 
ai R. P. Chineze.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția fată de cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre cele două 
partide, țări și popoare, precum și 
dorința comună de a diversifica și 
aprofunda in continuare aceste rela
ții spre binele ambelor popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

k
Duminică, 7 septembrie, delegația 

română a vizitat Fabrica de tricotaje 
nr. 1 din Pekin. Oaspeții români s-au 
bucurat de o caldă primire din par
tea colectivului de muncitori și a 
conducerii întreprinderii.

fecturale și locale, cu alte personali
tăți democratice și progresiste, mili
tante pentru cauza păcii și înțelegerii 
între popoare, cu reprezentanți ai o- 
piniei publice japoneze. Au fost, tot
odată, vizitate obiective economice, 
social-politice și culturale din prefec
turile respective.

în cursul vizitei în cele trei pre
fecturi, delegația a fost însoțită de 
tovarășul Ichiro Sunama, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.

Cu prilejul aniversării victoriei revoluției socialiste

în Bulgaria

Adunarea festivă de la Sofia
SOFIA 8 — Corespondentul Ager

pres transmite : Cu prilejul aniver
sării a 31 de ani de la victoria re
voluției socialiste în Bulgaria, la 8 
septembrie, la Sofia, a avut loc o 
adunare festivă la care au luat par
te primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Despre însemnătatea zilei de 9 
Septembrie în viața poporului bul
gar a vorbit Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri. El a evidențiat marile suc
cese obținute în întreaga țară în 
cinstea aniversării victoriei revolu
ției socialiste si a apropiatului Con

Următoarea etapă a revoluției cambodgiene — 
consolidarea puterii populare

Declarațiile lui Norodom Sianuk
PEKIN 8 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk. șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), a oferit, 
luni, la Pekin, o recepție cu prilejul 
apropiatei sale plecări în Cambodgia, 
relatează agenția China Nouă. La re
cepție au luat parte Den Siao-pin, 
Cian Ciun-ciao și alți conducători de 
partid și de stat chinezi, precum

Executiv al A.N.C. relevă că Ian 
Smith și ceilalți lideri ai regimului 
minoritar din Rhodesia nu sint inte
resați în continuarea acestor convor
biri și în realizarea unui acord și că 
prin acțiunile lor urmăresc divizarea 
mișcării de eliberare națională a po
porului Zimbabwe, tergiversarea so
luționării situației din acest teritoriu 
și perpetuarea dominației regimului 
minoritar rasist instaurat după pro
clamarea unilaterală a independentei.

MARGINALII
a /

Balbec, tirg nor-. 
mand cu 12 800 de lo
cuitori, și-a păstrat 
atmosfera de liniște 
provincială de la în
ceputul secolului, zu
grăvită in romanele 
lui Marcel Proust. Dar, 
în ultimele zile, orășe
lul s-a scufundat în
tr-o tăcere nefirească, 
ca după un cutremur. 
„Balbec în ceață" — 
scrie ziarul „Le Mon
de", comentînd un e- 
veniment care, rapor
tat la dimensiunile a- 
cestui burg liniștit, ca
pătă proporțiile unei 
catastrofe. Este vorba 
de avizul de concedie
re a 984 de muncitori 
— ceea ce înseamnă 
de fapt paralizarea ce
lei mai mari uzine din 
această regiune a țării.

Întreprinderea, apar- 
ținind 'in ultimele de
cenii grupului indus
trial Boussac. consti
tuie de un secol în
coace principala sursă 
de existență a localni
cilor. Dar fenomenele 
crizei economice care 
a afectat Franța în ul
timii doi ani s-au mu

fa Q C In ce
nifestat aici cu bruta
litate. In numai 18 luni, 
exporturile uzinei s-au 
redus cu 75 la sută, iar 
stocurile de marfă ne- 
vindută au atins in a- 
cest an 12 milioane 
metri de țesături. Ca 
urmare, la 1 octombrie 
1974 întreprinderea 
și-a redus programul 
săptămânal de lucru la 
numai 32 de ore. Mai 
tirziu, în cursul aces
tei primăveri, s-a lu
crat in ritmul de trei 
zile pe săptămână. 
Semnele maladiei erau 
evidente. A urmat a- 
poi perioada vacanței, 
în care întreprinderea 
și-a închis, temporar, 
porțile. Si iată că la 
începutul lui septem
brie, cînd are loc ceea 
ce se numește aici „re
întoarcerea", 984 de sa- 
lariați au primit avi
zul de concediere și- 
promisiunea că in de
curs de șase luni vor fi 
reclasați in alte între
prinderi din regiune. 
„Dar despre ce fel de 
reclasare poate fi vor
ba — spunea un res
ponsabil sindical — de

LUANDA

Întîlnirea reprezentantului P. C. R. 
cu președintele M. P. L. A.

LUANDA (Agerpres). — Tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu dr. 
Agostinho Neto, președintele Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea Ango- 
lei (M.P.L.A.).

La întîlnire au participat : Lucio 
Lara, Lopo De Nascimento, A. Ludi 
și Jose Eduardo, membri al Biroului 
Politic al M.P.L.A.

Reprezentantul P.C.R. a transmis 
un mesaj de salut conducerii 
M.P.L.A. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Mulțumind, dr. Agostinho Neto a 
adresat în numele său și al M.P.L.A. 
un salut călduros de prietenie tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român.

In cursul convorbirii a avut Ioc un

Vizita delegației U.A.S.C.R. 
in S.U.A.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Delegația Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, condu
să de tovarășul Nicu Ceaușescu. vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
a vizitat Institutul tehnologic Mas
sachusetts din orașul Cambridge, 
precum și obiective economice și so- 
cial-culturale din Boston.

Delegația s-a întîlnit și a avut con
vorbiri cu Barbara Mc. Kenzie. di
rector executiv al Partidului Demo
crat din statul Massachusetts. Tho
mas O’Neil, locțiitorul guvernatorului 
aceluiași stat, și Charles Flaherty, de
putat în Camera reprezentanților a 
statului Massachusetts.

Delegația a purtat, de asemenea, 
convorbiri cu conducători ai Consi
liului tinerilor lideri politici din 
S.U.A.

gres al %I-lea al P.C.B. De aseme
nea. vorbitorul s-a oprit asupra 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale. subliniind contribuția 
P.C.B. și a guvernului bulgar la 
consolidarea păcii în Europa și în 
lume.

La adunarea festivă a fost pre
zentă si o delegație a Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
dusă de tovarășul Constantin Petre, 
secretar al comitetului, precum și 
ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea.

•Ar
Delegația Comitetului municipal 

București al P.C.R. a fost primită, 
luni, dc Gheorghi Iordanov, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Sofia al P.C.B.

și Penn Nouth, președintele Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C., primul 
ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), Khieu Samphan, vice- 
prim-ministru al ă.R.U.N.C.. coman
dantul șef al Forțelor armate popu
lare de eliberare națională cambod
giene, și alți conducători ai F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C.

In alocuțiunea sa, Norodom Sianuk 
a relevat profundele semnificații ale 
victoriei poporului cambodgian și a 
evidențiat solidaritatea militantă din
tre popoarele cambodgian și chinez. 
Subliniind că victoria forțelor patrio
tice reprezintă o extrem de impor
tantă etapă pe calea revoluției cam
bodgiene, el a arătat că următoarea 
etapă constă în consolidarea puterii 
populare, realizarea unei adevărate 
democrații,, edificarea unei economii 
naționale independente și puternice, 
precum și in apărarea independenței, 
suveranității, integrității teritoriale șl 
a nealinierii Cambodgiei.

In cuvintarea sa, Den Siao-pin a 
evidențiat, de asemenea, prietenia 
militantă dintre popoarele chinez și 
cambodgian, exprimînd apoi convin
gerea că înapoierea în patrie a lui 
Norodom Sianuk și a lui Penn Nouth, 
întovărășiți de Khieu Samphan, va 
reprezenta o nouă și majoră contri
buție la edificarea Cambodgiei noi, 
democratice.

a t ă"
vreme ce numai la 
Balbec există deja 
peste 500 de șomeri, 
iar in regiune 40 000".

In consecință, mun
citorii uzinei Boussac 
au organizat săptămi- 
na trecută manifesta
ții de protest împo
triva concedierilor și 
au trimis o delegație 
la sediul grupului pa
tronal din Paris.

Interesul cu care or
ganizațiile sindicale, 
ca și opinia publică 
urmăresc situația
muncitorilor din Bal
bec se explică prin 
faptul că închiderea 
uzinei din Normandia 
reprezintă un simp
tom local al unei ma
ladii mult mai gene
rale. Numeroase sint 
orașele mici și mijlo
cii în care asemenea 
evenimente marchea
ză acest început de 
toamnă, îngroșind rîn
durile șomerilor, tre
zind îngrijorare în tot 
mai numeroase familii.

P. DIACONESCU
Paris 

schimb de păreri privind situația ac
tuală din Angola și lupta poporului 
angolez pentru dreptul de a deveni 
liber și independent.

Președintele M.P.L.A. a dat o înal
tă prețuire ajutorului politic, mate
rial și diplomatic acordat de Româ
nia luptei poporului angolez pentru 
obținerea independenței naționale și 
a apreciat preocuparea P.C.R.. a se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru rezolvarea pozitivă 
a situației actuale din Angola, care 
să asigure dobindirea independentei, 
la 11 noiembrie anul curent.

S-a exprimat dorința comună de 
dezvoltare în continuare a relațiilor 
de prietenie, conlucrare și solidarita
te dintre P.C.R. și M.P.L.A. în inte
resul celor două popoare.

întîlnirea dintre reprezentantul 
P.C.R. și conducătorii M.P.L.A. s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie.

de
° AFRICA ÎȘI DESCO

PERĂ NOI RESURSE 
SUBTERANE. Pentru P»wa 
dată, țările șfricane vor pi; ea 
capta direct din Cosmos imagini 
ale teritoriului lor, grație sateli- . 
ților ERTS, care studiază resur- ' ț 
sele terestre. în această toamnă, 
în Zair, țară situată în inima 
continentului, va fi dată în ex
ploatare cea dinții stație afri
cană de recepționare a imagini
lor captate de sateliți artificiali 
ce evoluează pe orbite circum- 
terestre. Principalul obiectiv al 
stației — descoperirea zonelor 
susceptibile de a ascunde re
zerve minerale de valoare. In 
regiunile de coastă ale Zairului, 
unde au și fost făcute asemenea 
cercetări, imaginile recepționate 
au permis să se deducă existen
ța unor zăcăminte de petrol.

• 6 000 DE STATUI 
ÎNTR-UN „DEPOZIT" 
ARHEOLOGIC. In provin
cia Shensi, din centrul R.P. Chi
neze, a fost descoperită recent 
o uriașă grotă, în care s-au gă
sit peste 6 000 de statui repre- 
zentînd luptători și cai. Potrivit 
aprecierii arheologilor, statuile 
ar data din timpul dinastiei 
Chin (secolul 3 î.e.n.). Ostașii 
poartă arme autentice — arba
lete,/săgeți, săbii și lănci. Unici
tatea descoperirii constă în fap
tul că piesele sint în mărime 
naturală ; în unele cazuri, sol- 
dații depășesc chiar statura o- 
bișnuită. Se remarcă, de aseme
nea, gradul înalt de conservare 
a obiectelor, chiar și a celor pe
risabile — armele metalice nu 
au nici o urmă de coroziune, ră- 
minînd, dimpotrivă, foarte stră
lucitoare.

• CONSTELAȚIA LE
BEDEI ÎSI SCHIMBĂ 
CONFIGURAȚIA. De cit*- 
va zile, constelația Lebedei și-a 
schimbat configurația. în noap
tea de 28 spre 29 august, astro
nomii din mai multe țări au des
coperit în zona. constelației o 
stea care devine tot mai stră
lucitoare și care, în trecut, abia 
se putea observa cu telescopul. 
Noua stea — o nova sau, mâi 
precis, o supernova — s-a apro
piat, in momentul descoperirii 
ei, de strălucirea necesară penr 
tru a putea fi zărită cu ochiul 
liber. Acum ea poate fi remar
cată din prima privire, fără nici 
un fel de instrument ajutător, 
iar strălucirea ei — după cum 
afirmă astronomii — va contir 
nua să crească. Apariția unei 
nove se explică printr-o emaj- 
nație de energie a stelei, fenoj- 
men determinat de procese ex
plozive din interiorul astrului. 
Supernova — arată experții — 
va mai putea fi văzută cu ochiul 
liber timp de citeva săptămîni.

• EXPOZIȚIE BACH.
Cu prilejul celui de-al tr^iltja 
Festival international BaC^»,< <
23 septembrie), în clădirea 've
chii primării din Leipzig va fi 
deschisă o expoziție dedicată 
marelui compozitor german. Vor 
fi prezentate, printre altele, mar 
nuscrise extrem de prețioase ale 
unor opere ale lui Johann Se
bastian Bach. Concomitent, după 
cum scrie ziarul „Neues Deutsch
land", expoziția va oferi o i- 
magine despre viața muzicală 
din R.D.G. și activitatea de re
novare a unor case memorialed

• SPRE INTRODUCE
REA SISTEMULUI DE 
MĂSURĂ CLASIC ÎN 
S.U.A. Camera Reprezentan
ților a aprobat un nou proiect 
de lege, care prevede desfășu
rarea unei campanii la nivel 
național menit să ducă la ge
neralizarea utilizării metrului; 
kilogramului sau litrului in e- 
conomia americană. Se apre
ciază că noul sistem se va 
generaliza in S.U.A. in ur
mătorii 10 ani. Se prevede, de 
asemenea, crearea unui orga
nism federal care să urmăreas
că modul în care se pune în a- 
plicare programul de schimbare 
a vechiului sistem și să desfă
șoare acțiuni dS lămurire a pu
blicului în legătură cu folosirea 
noilor măsuri.

® UN FALIMENT-RE- 
CORD. Firma japoneză Koh- 
ju, ale cărei afaceri cuprindeau 
domenii diferite — textile, pro
duse farmaceutice, bunuri imo
biliare — s-a declarat în stare 
de faliment. Se consideră că 
este cel mai mare crah înregis
trat în Japonia de la sfirșitul 
războiului, ba chiar de cînd Ja
ponia a devenit o putere indus
trială. între cauzele care au 
provocat această situație este 
menționată îndeosebi conjunc
tura nefavorabilă din domeniul 
imobiliar.
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