
PROLETARI DZM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Ă PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI 

DREPTĂȚII DIN TURCIA
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

6 PAGINI - 30 BANIAnul XLV Nr. 10284 Prima ediție Sîmbătă 13 septembrie 1975
__________________________________________________________ 11

^uvîntul mobilizatoiT
AL PROPAGANDISTULUI

în întreaga tară organizațiile de 
naftid desfășoară în această perioa- 

o intensă activitate pentru a 
prfegăti deschiderea în cele mai 

‘ bune condiții a noului an de studiu 
In învătămîntul politico-ideologic 
de partid. In acest sens, pe primul 
plan al preocupărilor se situează 
firesc aspectele multiple privind 
selectionarea propagandiștilor si 
lectorilor, precum și perfecționarea 
pregătirii acestora.

Niciodată însemnătatea rolului 
social al propagandistului nu a a- 
părut atît de pregnant reliefată ca 
în perioada actuală, cînd înfăptui
rea hotărîrilor istorice ale Congre
sului al XI-lea impun îmbunătăți
rea calitativă a 
propagandei de 
partid, creșterea 
tortei ei de mobi
lizare, astfel 
îneît. pe măsura 
ridicării nivelu
lui de conștiință 
al comuniștilor, 
al celorlalți oa
meni ai muncii, 
să se amplifice 
aportul lor la în
treaga operă de 
construcție so
cialistă.

In lumina aces
tei orientări, ca și 
a cerințelor decurgînd din progra
mul ideologic al partidului, din 
prevederile Codului etic, cresc 
continuu exigențele față de fiecare 
propagandist, chemat să se afirme 
prin întreaga sa activitate și com
portare ca un militant înflăcărat 
pentru propagarea liniei generale 
a partidului, capăbi] să-i explice 
convingător temeiurile și, totodată, 
să contribuie nemijlocit la organi
zarea activității practice pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid. Este cunoscut că autorita
tea propagandistului, ecoul cuvin
telor sale silit condiționate în mă
sură hotărîtoare de huna sa pregă
tire politieo-îdeologică, de înalta 
tinută etică — în muncă, societate 
și familie — de pasiunea și combati
vitatea revoluționară manifestate 
zi de zi, în întreaga sa activitate.

Aceste exigențe majore, de repe
tate ori accentuate de conducerea 
partidului, trebuie să călăuzească 
organizațiile de partid în comple
tarea și împrospătarea corpului de 
propagandiști — sarcină cu atît 
mai importantă în acest an cu cît 
marea varietate a formelor de stu
diu ce se organizează solicită un 
număr mai mare de propagandiști.

Experiența a numeroase organi
zații de partid reliefează efectele 
pozitive pe care le are asupra cali- 

, tații și eficienței practice a învăță- 

mîntului participarea la activitatea 
propagandistică a cadrelor de con
ducere din aparatul de partid și de 
stat, din economie. Evident, aseme
nea rezultate se vădesc numai acolo 
unde această prezență se dovedește 
efectivă și permanentă, respingîn- 
du-se tentația facilă a frecventului 
apel la „suplinitori".

Tocmai spre a asigura ridicarea 
nivelului calitativ al invățămintului 
politico-ideologic de partid se im
pune ca munca de propagandist să 
fie îndeplinită cu prioritate de se
cretari si alti membri ai birourilor 
organizațiilor de bază și comitetelor 
de partid, de activiști și alte cadre 
cu pregătire corespunzătoare, de 

EXIGENTE ALE PREGĂTIRII
Șl ACTIVITĂȚII PROPAGANDIȘTILOR 

ÎN NOUL AN AL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

POLITICO - IDEOLOGIC DE PARTID

cadre didactice care predau științele 
sociale.

Desigur, pentru ca propagandiștii 
să-si poată îndeplini în cît mai 
bune condiții sarcina încredințată 
este necesar ca ei. să-și îmbogă
țească mereu cunoștințele, să-si 
perfecționeze pregătirea politico- 
ideologică și metodică. Ținînd sea
ma de multiplele forme de studiu 
ce se vor organiza în acest an. 
pregătirea propagandiștilor urmea
ză să se facă, pe cît posibil, dife
rențiat, pe forme de învătămînt, pe 
discipline de studiu, precum și în 
funcție ele condițiile locale, potrivit 
unor programe de perspectivă apro
bate de birourile comitetelor jude
țene. municipale si orășenești de 
partid.

în prezent, în toate județele se 
organizează cursuri de pregătire a 
propagandiștilor de la orașe — de 
4—6 zile, fără scoatere din produc
ție, urmînd ca in cursul anului de 
studiu să se organizeze instruiri, 
la 1—2 luni, după orele de produc
ție, la cabinetele județene, muni
cipale și orășenești de partid sau 
la cabinetele de științe sociale din 
întreprinderi și instituții. Pentru 
propagandiștii de la sate, pregăti
rea se organizează eșalonat, în 
cursuri cu scoatere din producție, 
care nu vor depăși în total 6 zile 
pe an, fie la centrul de județ, fie 

pe grupe de comune sau chiar pe 
comune ori mări unități economi
ce, unde există condițiile necesare. 
Acestor cursuri li se vor putea. a- 
dăuga și alte instruiri diferențiate, 
asigurate de către comitetele co
munale, cu sprijinul cabinetelor de 
partid.

Atentia deosebită acordată cursu
rilor de pregătire a propagandiști
lor se reflectă în desfășurarea aces
tora sub conducerea nemijlocită a 
comitetelor județene de partid ; se
cretarii și ceilalți membri ai comi
tetelor județene prezintă expuneri, 
conduc dezbateri în cadrul semina- 
riilor.

Dat fiind că în noul an de învăță- 
mînt urmează a 
fi continuat și a- 
profundat stu
diul Programu
lui partidului, al 
celorlalte docu
mente ale Con
gresului al XI- 
lea, cursurile își 
propun drept o- 
biectiv primor
dial să înlesneas
că înțelegerea 
aspectelor prin
cipiale si practi
ce fundamentale 
pe care le impli
că făurirea socie

tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism, însușirea temeinică a teze
lor și aprecierilor teoretice ale parti
dului nostru asupra unor probleme 
de mare actualitate, precum rolul și 
funcțiile partidului și ale statului 
socialist în această perioadă, acce
lerarea ritmului dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării și factorii de 
care depinde creșterea eficientei e- 
conomice. adincirea democrației so
cialiste, perfecționarea vieții econo
mice și sociale, orientările de prin
cipiu ale activității ideologice și po
litico-educative ale- partidului, pro
movarea fermă a principiilor eticii 
și echității socialiste etc. în condi
țiile schimbărilor profunde interve
nite în situația internațională este 
necesar să se asigure cunoașterea 
noilor tendințe ce se manifestă pe 
arena mondială, reliefarea justeței 
politicii externe a P.C.R., a poziți
ilor și orientărilor sale privind fac
torii de durată ai evoluției vieții in
ternaționale. a contribuției substan
țiale a României la stimularea 
cursului spre destindere, la instau
rarea unei noi ordini politice și e- 
conomice mondiale.

Indiferent de tema concretă abor
dată în cadrul expunerilor sau se- 
minariilor, ele trebuie să fie străbă
tute, asemenea unui fir roșu, de
(Continuare în pag. a V-a)

INDUSTRIA 
MUNICIPIULUI 
CLUJ-«OCA 
a îndeplinit 

PLANUL CINCINAL
Oamenii muncii din munici

piul Cluj-Napoca raportează 
realizarea sarcinilor ce le-au re
venit din actualul cincinal. în 
anii cincinalului, producția glo
bală industrială a municipiului 
a crescut intr-un ritm mediu a- 
nual de 13,7 la sută, față de 11 
la sută cît fusese prevăzut în 
plan. Peste două treimi din 
sporul de producție s-a realizat 
pe seama creșterii productivitâ-

■ ții muncii. în cursul cincinalului 
au fost asimilate 650 noi pro
duse, circa 50 la sută din pro
ducția anului acesta constînd

■ din produse noi sau moderni
zate.

Raportînd acest succes, comi
tetul municipal de partid a tri
mis Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae

■ Ceaușescu o telegramă în care 
se spune, printre altele : Rezul
tatele eforturilor depuse de co
lectivele de oameni ai muncii 
din industria municipiului Cluj- 
Napoca se concretizează astăzi 
în îndeplinirea prevederilor pro
ducției industriale pentru cinci
nalul actual, existînd condiții 
pentru obținerea unei importan
te producții suplimentare.

în aceste momente de rodnic 
bilanț — se spune în telegramă 
— dăm glas celor mai profunde 
sentimente de stimă și prețuire, 
de devotament, dragoste și re
cunoștință față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar ge
neral. inițiatorul și. conducătorul 
nemijlocit al acțiunii de am
ploare națională pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Cu gîndul. cu fapta, cu 
întreaga voință și hotărîre. co
muniștii. colectivele de muncă 
din municipiul Cluj-Napoca — 
români, maghiari și de alte na
ționalități — se alătură eforturi
lor întregului popor .îndreptate 
sure înfăptuirea prevederilor 
Programului 'partidului nostru, 
a Directivelor Congresului ăl 
XI-lea, prevederi ce prefigurea
ză ascensiunea viitoare a patriei 
noastre pe noi trepte de lumină, 
cultură și umanism.

Barajul Hidrocentralei 
Tarnița de pe Someș
Prin construcția barajului 
Hidrocentralei de la Tarnița, 
apele Someșului și-au cîștigat 
definitiv un loc important în 
sporirea potențialului energetic 

al țârii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, vineri după-amiază, delegația 
Partidului Dreptății din Turcia, con
dusă de Sabit Osman Avei, vicepre
ședinte al partidului, deputat de Art- 
vin, care face o vizită în țara noas
tră, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. Din 
delegație fac parte Iskender Cenap 
Ege, șeful grupului Partidului Drep
tății în Senat, senator de Aydin, II- 
hami Ertem, șeful grupului Partidu
lui Dreptății în Medjilis, deputat de 
Edirne, și Mehmet Atagiin, membru 
al Consiliului Executiv' al Partidului 
Dreptății, deputat de Kîrklareli.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Eu
gen Jebeleanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., Ion Măr- 
gineanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare e- 
conomică internațională a M.A.N., 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S.

A fost de față Osman Derinsu, am
basadorul Turciei la București.

în numele său și al membrilor de
legației. Sabit Osman Avei a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru onoarea de 
a-i fi primit, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, pentru 
ospitalitatea prietenească si căldura 
cu care au fost înconjurați în timpul 
șederii în țara noastră. Oaspetele a 
împărtășit impresia deosebită pe 
care i-a prilejuit-o Iui și membrilor 
delegației contactul nemijlocit cu 
marile realizări obținute de Româ
nia pe calea propășirii economice și 
sociale, a bunăstării.

în numele delegației, al partidu
lui pe care-1 reprezintă. Sabit Osman 
Avei a adus un omagiu activității 
președintelui Nicolae Ceaușescu. con
tribuției sale de seamă la consolida
rea păcii în lume, subliniind că în 
acest context s-a înscris si vizita șe
fului statului român în Turcia, vizi
tă pe care poporul turc a salutat-o 
cu satisfacție, cu mîndrie.

Șeful delegației și-a exprimat con
vingerea că între România și Turcia, 
țări care nu au nici un fel de pro

bleme litigioase, se vor dezvolta re
lații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri, ceea ce reprezintă 
un aport de seamă la înțelegerea 
dintre toate statele balcanice.

Salutîndu-i cordial pe oaspeți, to
varășul Nicolae Ceaușescu si-a ma
nifestat satisfacția pentru realizarea 
primei vizite a unei delegații a 
Partidului Dreptății, speranța că a- 
ceasta va contribui la o mai bună 
cunoaștere între Frontul Unității So
cialiste și Partidul Dreptății. între 
România și Turcia, că ea reprezin
tă o nouă mărturie a dorinței reci
proce de a extinde și întări relațiile 
de stimă si colaborare dintre popoa
rele noastre, dintre organizațiile po
litice din cele două țări.

Evocînd cu plăcere prietenia cu 
care a fost înconjurat de poporul 
turc. în timpul vizitei în Turcia. în 
urmă cu șase ani. convorbirile avute 
cu acest prilej, cît și recenta întîl- 
nire cu premierul Suleyman Demirel, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că sînt întrunite toate premi
sele pentru a asigura o dezvoltare 
mai puternică a relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice si cul
turale dintre cele două țări.

în acest cadru s-a exprimat hotâ- 
rîrea de a se face totul pentru reali
zarea înțelegerilor convenite, pentru 
a se identifica noi domenii de cola
borare între țările noastre, cu con
vingerea că deosebirile de orînduire 
socială nu pot fi și nu trebuie să 
constituie un obstacol în calea dez
voltării. conlucrării și prieteniei din
tre popoarele român și turc.

Au fost abordate. în același timp, 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

în mod deosebit a fost evocată im
portanța încheierii cu succes a in- 
tîlnirii la nivelul cel mai înalt a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, subliniindu-se 
necesitatea de a se acționa cu fer
mitate pentru traducerea în viață a 
documentelor adoptate cu acest pri
lej. ceea ce impune cu atît mai mult 
o conlucrare mai strînsă între sta
tele continentului nostru, deci și în
tre România si Turcia. S-a apre
ciat că evoluția pozitivă a situației 
internaționale reflectă, schimbările 
mari care s-au produs și se produc 
în raporturile de forțe pe plan mon
dial. direcția principală a acestor 
mutații reprezentînd-o afirmarea 
voinței popoarelor de a fi stăpîne 
ne bogățiile naționale, pe destinele 
lor. de a se dezvolta independent.

în același timp, s-a subliniat că 
lumea contemporană este confrunta

tă de numeroase probleme care tre
buie soluționate în interesul po
poarelor. ceea ce impune ca statele 
mici si mijlocii, țările in curs de 
dezvoltare, cele nealiniate, să-și u- 
nească și mai mult eforturile pen
tru a asigura un curs pozitiv în viata 
internațională.

în cadrul convorbirii! ambele părți 
s-au pronunțat pentru, eliminarea 
surselor de încordare și conflict și 
reglementarea politică a problemelor 
litigioase. în acest context s-a rele
vat necesitatea unei soluționări cît 
mai grabnice, pe cale politică, paș
nică a situației din Cipru, care să 
asigure integritatea, suveranitatea și 
independenta tării, ceea ce presupu
ne înțelegerea și conlucrarea pașni
că între cele două comunități. în 
ceea ce privește situația din Orien
tul Mijlociu, s-a relevat că se im
pune intensificarea eforturilor pen
tru a se ajunge la o soluționare cît 
mai rapidă a conflictului din zonă, 
care să ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinean prin 
crearea unui stat palestinean inde
pendent.

Schimbul de opinii a relevat că 
soluționarea problemelor economice 
internaționale, a subdezvoltării, a 
materiilor prime, a energiei impun 
o nouă ordine economică si politică 
internațională. în această ordine de 
idei, s-a apreciat că Întreaga poli
tică de destindere, de asigurare a 
păcii este nemijlocit legată de re
zolvarea problemelor fundamentale 
economice ale lumii.

Convorbirea consacrată problemelor 
actuale ale vieții internaționale a re
levat dorința de. colaborare și în a- 
cest domeniu între România și Tur
cia, faptul că ele trebuie să conlu
creze strîns pe arena internațională 
pentru înfăptuirea unei lumi mal 
drepte și mai bune.

în încheierea întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat din 
nou convingerea că relațiile dintre 
România și Turcia se vor dezvolta 
tot mai puternic, că vizita delegației 
Partidului Dreptății se înscrie în a- 
cest spirit, servind celor două po
poare, cauzei păcii și colaborării în 
Balcani și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspeți ca la înapoierea în 
patrie să transmită poporului prieten 
turc urări de bunăstare, pace și pro
gres.

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

RECOLTAREA CARTOFILOR 
AVANSEAZĂ,

dar sint necesare măsuri pentru îndeplinirea 
riguroasă a obligațiilor privind sortarea 

in toate unitățile agricole
în această perioadă se strânge și recolta de pe cele 250 000 ha 

cultivate cu cartofi de toamnă. Pînă ieri, 12 septembrie, in întreprin
derile agricole de stat și în cooperativele agricole cartofii au fost re
coltați de pe 62 la sută din suprafața cultivată. în fiecare zi, 
din județele mari cultivatoare pornesc spre centrele urbane sute de 
vagoane încărcate cu cartofi, destinați aprovizionării de iarnă a popu
lației. în multe unități agricole, datorită bunei organizări a muncii, 
sînt respectate termenele cuprinse în programul culturii cartofului 
referitoare la recoltare, sortare și transport. Cu toate acestea, există 
un decalaj pronunțat între cantitățile de cartofi recoltate și cele livrate 
bazelor de recepție. Iată de ce comandamentele județene, comunale 
și conducerile unităților agricole cultivatoare au datoria să organizeze 
temeinic transportul rapid al producției din cîmp la punctele de pre
luare. îndeosebi se cere să fie depuse- mai multe eforturi pentru sor
tarea cu grijă a cartofilor. Comandamentele comunale au datoria să 
asigure organizarea judicioasă a muncii Ia lucrările de recoltare și 
sortare — pentru obținerea unor cantități cit mai mari de cartofi 
destinați aprovizionării populației, iar la industrializare să fie folosiți 
numai tuberculi mici, improprii consumului.

In pagina a Ill-a, raidul nostru în unități agri
cole din județul Covasna.

Valorile 
tezaurului 
popular

însemnări de
Gheza VIDA

...Cum ar rememora as
tăzi călătoria aceea' ingi
nerul C. Panghe, de la 
întreprinderea „Progresul" 
din Brăila ? Poate în felul 
următor : „Mergeam cu 
treburi la București. Obo
sit. tren de noapte. Aveam 
înainte cîteva ceasuri bune 
de relaxare. Dar. pînă la 
urmă, m-am relaxat... dîs- 
cutind eu un om din com
partiment numai d’ale me
seriei. Cum e cu umidita
tea formelor. Ce vopsea re
fractară folosim. Cum se 
pregătește pămîntul. Tem
peraturile de turnare, o 
mie și una de posibile ne
glijențe. Ce mai, călătoria 
pînă la locul de destinație 
a fost un -schimb plin», ca 
în turnătorie"...

Interlocutorul din com
partiment ? Inginerul Con
stantin Popescu de la Com
binatul siderurgic din Ga
lați. „Am avut o mare șan
să că am dat peste tovară
șul Panghe în deplasarea 
aceea. Om cu îndelungă 
experiență: în turnarea fon
tei, a oțelurilor. I-am «o- 
morît» cîteva ceasuri bune, 
dar cu folos".

Ceasurile „omorîte", de 
„schimb plin", cum ar a- 
dăuga brăileanul, să le 
trecem totuși la capitolul 

pasiune pentru profesie. 
Pasiune care arde ca o tor
ță continuă. fără moarte. 
Ea este aceea care antre
nează disponibilitatea de 
inteligență umană, căuta
rea neobosită, în fiecare

PASIUNE PLUS... 
PASIUNE

Cîțiva oameni adevărați, 23 procente de carbon 
și o victorie de preț sub semnul întrajutorării comuniste

clipă a vieții. Pasiunea fără 
de care, spunea cineva, nu 
s-ar fi făcut nici un pas in 
istorie.

Așadar, cîteva ore bune, 
cei doi călători au făcut 
procesul turnării lingotie- 
relor. „Ostilitățile" Ie-a 
deschis Constantin Popes- 

cu. Avea motivele sale. 
Stăruim asupra acestora : 
de la o vreme, la combi
natul gălățean, lingotiereie 
turnate printr-un procedeu 
cu amestec de ciment ie
șeau de primă calitate doar

40—45 la sută. Și asta du
pă mult efort. Restul ? Ca
litatea a doua și... rebut. 
Sint convocați săafle cauza 
toți pricepuții in ale turnă
rii metalului. Muncitori, 
maiștri, ingineri. Ba că-i 
una, ba că-i alta. Dintr-un 
vraf de idei se alege u- 
na. care părea întemeiată : 

apa din forme. Trebuia 
„stoarsă" pină la ultima 
picătură. Astfel îneît să nu 
mai aibă ce urca la supra
față. la turnare.

— Era într-adevăr o 
cauză ? întrebăm.

— La turnarea metalelor, 
rar se întîmplă ca numai o 
singură cauză să-și facă 
simțită prezența. Oricum, 
demonstrația acestei „hibe" 
cu apa putea mai lesne să 
fie înfățișată...

Pentru convingere, se a- 
leg zece miezuri pregătite 
pentru turnare. Sînt cărate 

tocmai la turnătoria mixtă 
a combinatului. După us
carea lor în cuptor, Incit 
nici zare de apă să nu se 
mai ascundă în amestecul 
de ciment și ce mai trebuie 
unei forme, hai la turnare. 
Toate zece ies de o calitate 
mai bună. Nu însă în stare 
să mulțumească pe deplin. 
Si apoi, trambalarea la 
cuptorul de la turnătoria 
mixtă, revenirea etc. în
semna mult timp pierdut.

— Totuși, s-a urcat o 
treaptă 1

— Ce înseamnă una sin
gură cînd în fața ta se des
fășoară șirul nesfîrșit de 
trepte ?

Din nou cuvînt de ordine 
printre toți pricepuții în- 
tr-ale turnării metalelor : 
căutati buba 1 Trebuie a- 
flată cu orice chip. Din nou 
un vraf de păreri. Rigu
roase. năstrușnice, timide, 
prea teoretice ori prea ro
bite practicii înguste. Un 
ochi atent format, receptiv, 
nu poate însă să nu aleagă 
de aici o idee, un punct de

Ilie TANASACHE 
Dan PLAEȘU

(Continuare

Am scris de nenumărate ori 
despre datoria de fierbinte pa
triotism a fiecăruia dintre noi 
de a se apropia cu respect de 
inestimabilul tezaur folcloric al 
poporului, de a-1 veghea cu ne
strămutată grijă pentru a-I 
transmite urmașilor la fel de 
pur, așa cum și noi l-am primit 
de la moșii noștri. Și — cu sa
tisfacție — trebuie să constat 
că, in ultima vreme, -tot mai 
multe sînt dovezile care atestă 
că factorii învestiți cu răspun
deri în această direcție au înțe
les că valorificarea folclorului 
este o îndeletnicire care cere 
competență, pricepere și mai a- 
les dragoste, multă dragoste 
pentru aceste neprețuite semne 
ale spiritualității românești, care 
au supraviețuit la fel de stră
lucitoare peste veacuri.

Tot atît de adevărat este însă 
și faptul că valorificarea trun
chiată a creației folclorice, ba 
chiar falsificarea ei — în nu
mele unor „principii" în care 
diletantismul ocupă un loc de 
frunte — nu a încetat. Chiar 
dacă asemenea Încercări nu mai 
sint predominante, simplul fapt 
că ele. încă mai există mă de
termină să iau din nou conde
iul în mînă ; succesul campanii
lor de presă din ultimii ani con
sacrate acestor aspecte mă face 
încrezător în rolul pe care cu- 
vîntul scris îl poate juca in de
clanșarea unor măsuri bine 
chibzuite, dar ferme, pentru 
protejarea creației populare.

Care din cei ce iubesc această 
creație nu cunoaște distincția, 
bunul gust ce caracterizează 
portul popular ? Personal consi
der că nici măcar o linie nu ar 
trebui clintită din decorația sau 
croiala sa. Și totuși uneori 
ș-au operat aici schimbări ne
conforme cu tradițiile, cu linia 
din zona respectivă. Pe costu- 
mul popular, cusăturile sînt
(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL!
DIVERS in leale HilăOfâ si tonalii fie son Oi andin

ADUNĂRI GENERALE ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA SATE
Oameni 
de inimă

Dorina Flore seu. o tinără tex- 
tilistă din Alexandria, a solici
tat ajutor organelor de miliție 
să-și găsească mama. Rugămin
tea fetei a ajuns si la maiorul 
Stefan Nicolescu, de la militia 
municipiului Ploiești. Cu pasiu
ne, răbdare și cu iscusință pro
fesională, maiorul a pornit să 
descurce ițele unei triste po
vești, petrecută in urmă cu 17 
ani, cînd in gara Ploiești-Sud 
fusese găsită o fetită părăsită... 
Asupra condițiilor vitrege ale 
acelui moment nu e cazul să 
stăruim aici. Important este că, 
în toți acești 17 ani, nici mama 
Dorinei (Maria Plorea. de la 
I.A.S. Drăgănești-Prahova) n-a 
încetat o clipă să-și caute fata. 
De prisos să mai spunem că a 
fost o înttlntre emoționantă, cu 
multe lacrimi de bucurie și cu 
un gind frumos de mulțumire 
la adresa maiorului și a colegi
lor lui, toți „oameni de. inimă", 
cum i-au numit amândouă.

Cu basculau 
ta la nuntă

Instalat la volanul autobascu
lantei 31-GJ-3523, Ion Văcaru a 
ambalat motorul și nu l-a mai 
oprit pînă in poarta unui prie
ten din Drobeta Turnu-Severin, 
care avea nuntă. Si, la nuntă, 
ca la nuntă : cintec, joc și voie 
bună. La sfîrșit, deși se „cinsti
se" din belșug, LV. s-a oferit 
să-i ducă pe cițiva pe la casele 
lor. Cum nu mai era sigur pe 
volan, la o răspintie, autobascu
lanta a lovit un taximetru, ac- 
cldentind grav două persoane. 
Văzlndu-și isprava. LV. a aban
donat autobasculanta si a luat-o 
la sănătoasa. Dar n-a ajuns prea 
departe, pentru că i-a tăiat ca
lea militia.

Cei zece
După apariția faptului divers 

eu titlul „Zece, și toți zece" am 
primit, pe adresa rubricii noas
tre, un teanc de scrisori, prin 
care cititori din toată țara, de 
diferite vîrste și profesii. își ex
primă mîhnirea față de fapta 
celor zece copii ai bătrînului 
Gheorghe Burcă din Laza-Vaslui, 
care nu-și ajută părinții. „Cu
nosc șl eu un astfel de bătrîn, 
dar unul fericit,'tot cu zece odi> 
pii — ne scrie cititorul M. Va- 
«ile. îl cheamă Vasile Mihailă 
din Vlădiceni — Neamț. Nu tre
ce lună în care să nu-i calce 
pragul cîte unul sau doi-trei co
pii, care au și ei acuma copiii 
lor, ca să nu mai vorbesc că poș
tașul se oprește aproape zilnic 
la poarta lui. Adeseori se string 
toți — copii, nepoți și strănepoți 
— că ți-i mai mare dragul să-i 
vezi... Oare cei zece ai bătrînu
lui Burcă nu se gîndesc că au 
și ei copii, care s-ar putea să se 
poarte mîine-poimîine la fel cum 
se poartă ei azi ? Mare bucurie 
mi-ar face să aflu că cei zece 
e-au întors pe calea cea bună". 
Și nouă, la fel.

Nu 
si-au văzut

9

de drum...
In 
se

După terminarea lucrului, 
loc să-și vadă de drum și să 
ducă la casele lor, Gheorghe 
Talpoș și Olimpiu Frunză, din 
Baia Borșa (Maramureș), au tă
cut un ocol pe la un bufet, pen
tru „una mică". Din „mică" s-a 
făcut mare, de la una au ajuns 
la două-trei și, într-un tirziu. 
«-au îndreptat spre casă. Odată 
ajunși în stradă, s-au întîlnit cu 
o femeie, căreia — după cum au 
mărturisit mai tîrziu — vroiau, 
«cuzati expresia, să-i facă „ochi 
dulci". Cum femeia le-a zis vreo 
două să le crape obrazul de ru
șine. chefliii au devenit agresivi. 
Ca să scape de ei, femeia s-a re
fugiat în apartamentul unei fa
milii de pe strada 23 August. 
Urmăritorii nu s-au dat bătuti. 
Porniți pe scandal, au început 
să arunce cu pietre în ușa gaz
dei. Clnd să spargă și geamul, 
n-au mai apucat, pentru că a in
tervenit miliția. Au fost amen
dați cu cite 1 300 lei. în plus, au 
fost obligați să repare stricăciu
nile casei.

Nero
din Stupini

Ieșind pe trei cărări din bufet 
(de ce i s-o fi dat să bea peste 
măsură ?), Mircea Taraș din sa
tul Stupini. județul Brașov, a 
pornit-o, clătinindu-se, spre ca
să. Pe drum treceau două care 
cu fin spre saivanele cooperati
vei agricole. în acel moment, 
M. T. și-a adus aminte că încă 
din primăvară avusese o ceartă 
cu unul din căruțași, loan Pe- 
trica. Amintindu-șî tntîmplarea, 
t-a făcut foc și, crezind că a 
sosit, in sfîrșit, clipa răzbunării, 
M. T. s-a furișat spre carul a- 
cestuia șl a dat foc finului. 
Văzind că celălalt căruțaș în
cearcă să intervină, M.T. a dat 
foc și finului acestuia. Au sărit 
sătenii, cu mic, cu mare, dar 
degeaba. Uscat, finul a ars ime
diat, pălălaie. Și odată eu 
și cele două care. Dar și M. T. 
s-a... ars. Prins și arestat de 
miliție, urmează să fie trimis 
in fața instanței de judecată.

el,

Rubrlcfl redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

în întreaga țară se desfășoară ședințe ale comitetelor comunale de 
partid cu activul și adunări generale ale organizațiilor de bază din 
unitățile agricole de stat și cooperatiste, consacrate aprofundării sar
cinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Ple
nara din iulie a C.C. al P.C.R. și a măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv în ședința din 26 august. în vederea transpunerii în via
tă, încă din actuala campanie agricolă de toamnă, a indicațiilor și ori
entărilor de largă perspectivă ale secretarului general al partidului 
privind ridicarea la un nivel superior a conducerii și organizării pro
ducției agricole. Totodată, se aplică Hotărirea C.C. al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Rela
tăm în cele ce urmează dezbaterile ce au avut loc în două organi
zații de bază din ferme ale unor cooperative agricole de producție 
din județele Iași și Dolj.

Disciplina e leg® pentru toți
Zilele trecute a avut loc. adunarea 

generală a organizației de bază din 
ferma Clorbești a C.A.P. Cornești, 
județul Iași. Referatul, prezentat în 
fața celor 108 membri de partid pre- 
zenți la ședință, cuvîntul participan- 
ților au concentrat atenția asupra 
unor cerințe esențiale în activitatea 
fermei : buna organizare a produc
ției și a muncii, participarea la mun
că a tuturor cetățenilor satului.

Fără îndoială, o asemenea opțiune 
a fost pe deplin întemeiată. O ana
liză a rezultatelor obținute la pro
ducția de grîu în acest an pe cele 
146 ha ale fermei arată că. deși pro
ducția medie planificată a fost depă
șită cu 370 kg, nu este vorba nicide
cum de un rezultat care reflectă po
tențialul de care se dispune. Apre
cieri similare se pot face de pe a- 
cum și în ce privește producțiile de 
porumb, floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr, a căror recoltare a început.

Dumitru Bendescu, ajutor de șef 
de fermă, și alți vorbitori, criticînd 
unele manifestări de automulțumire 
față de rezultatele care nu se ridică 
decit la nivelul producțiilor medio
cre obținute pe pămînturile coope
rativei, au citat numeroase fapte 
care arată că recoltele puteau fi 
mult mai mari dacă se asigura par
ticiparea tuturor cetățenilor din sat 
la executarea la timp a tuturor lu
crărilor din campaniile agricole, au 
combătut practica repartizării cul
turilor pe cooperatori și familii, ceea 
ce a favorizat tendințele individua

Măsuri ferme
Din comuna Cilieni, 

județul Olt. ni se sem
nala. cu citva timp în 
urmă. într-o scrisoare, 
că Teodor Albu. pre
ședintele cooperativei 
de consum din loca
litate și locțiitor al 
secretarului comitetu
lui comunal de partid, 
s-a făcut vinovat de 
delapidarea unei sume 
importante de bani, 
dar măsurile pentru 
sancționarea acestuia 
întîrzie.

Comitetul județean 
Olt al P.C.R. a tri
mis recent redacției 
— în legătură cu a- 
cest caz — următorul 
răspuns : „Din cerce
tările efectuate de un 
instructor al comitetu
lui județean de partid 
a reieșit că T. Albu 
a delapidat într-ade- 
văr suma de 27 603 lei. 
Pentru această faptă 
el a fost schimbat din 
munca de locțiitor al 
secretarului comitetu
lui comuna] de partid 
si din funcția de pre
ședinte al cooperativei 
de consum". Din răs
puns mai aflăm că a- 
ceastă situație a fost 
analizată și în cadrul 
plenarei comitetului 
comunal de partid, 
care a hotărît exclu
derea lui T. A. din 
rîndurile membrilor 
de partid. De aseme
nea. dosarul întocmit 
de controlul financiar 
intern al U.J.C.C.-Olt 
a fost înaintat orga
nelor de cercetare pe
nală.

Măsuri ferme. în 
spiritul și litera legii, 
în conformitate cu 
normele intransigente 
ale disciplinei noastre 
de partid si de stat.

Bătăușii au fost 
.sancționași

Nicolae Burghelea. 
de la exploatarea

transport autobuze din 
cadrul întreprinderii 
de transporturi Bucu
rești. ne aducea re
cent la cunoștință u- 
nele aspecte grave din 
comportarea unui șef 
de echipă si a unui 
maistru din aceeași u- 
nitate. „Pentru faptul 
că am folosit două 
cricuri, pe care le a- 
vea în primire șeful 
de echipă Constantin 
Ciobanu — ne scria 
cititorul nostru — am 
fost insultat si lovit în 
mod brutal de către 
acesta. Iar maistrul 
Ștefan Gogoșaru. care 
a luat cunoștință de 
acest caz. în loc să a- 
precieze faptul că, fo
losind cele două cricuri 
am remediat penele 
de cauciuc la 15 au
tobuze ce au putut 
pleca pe traseu, a con
tribuit și el la lovirea 
mea".

Din răspunsul ex
ploatării transport au
tobuze din cadrul 
I.T.B., semnat de di
rectorul acesteia, ing. 
Ion Filimon. aflăm că 
faptele semnalate co
respund realității. 
Comportarea maistru
lui St. Gogoșaru și a 
șefului de echipă 
C. Ciobanu a fost a- 
nalizată și aspru criti
cată in colectivul de 
muncă, cei doi fiind 
sancționați cu ridica
rea sporului de acord 
global și penalizarea 
din retribuție. Li s-a 
pus. totodată. în vede
re că, în cazul repe
tării unor astfel de a- 
bateri. conducerea u- 
nitățil va proceda la 
scoaterea lor din mun
că. Aceste măsuri îi 
vbr ajuta pe cei doi 
să-și înfrîneze pe vii
tor izbucnirile vio
lente î

Azi, ultima zi la tragerea 
excepțională „Pronoexpres"

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează în ziua 
de 14 septembrie o nouă trage
re excepțională PRONOEX- 
PRES, la care se atribuie nu
meroase și importante premii în 
bani, autoturisme „Dacia 1 300“ 
și .,Skoda S-100", precum și ex
cursii în U.R.S.S. (de două 
locuri, cu trenul și avionul, du
rata circa 21 zile, pe ruta Mos
cova — Așhabad — Dușambe — 
Samarkand — Buhara — Tașkent
— Frunze — Alma Atta), în 
R.D. Germană (cu trenul, du
rata circa 11 zile, pe ruta Ber
lin — Dresda — Leipzig) și 
R.P. Ungară (cu trenul, durata 
circa 6 zile, pe ruta Budapesta
— Esztergom). 

liste, fărîmițarea formațiilor de lu
cru. slăbirea disciplinei. Numai pe o 
suprafață de 7 ari — s-a arătat în 
adunare — neprășită la timp și nu
mai de două ori în loc de trei, s-au 
pierdut 300 kg sfeclă de zahăr.

Comuniștii Constantin Timofte si 
Maria Cucu au făcut un șir de pro
puneri cu privire la organizarea și 
aplicarea corectă a retribuției în 
acord global, întărirea răspunderii 
echipelor atît pentru îndeplinirea 
sarcinilor proprii, cit și a fermei 
în ansamblu. Ion Tulbure, șef de 
echipă, criticînd manifestările de 
indisciplină, individualismul unor 
cooperatori, a subliniat că birou! or
ganizației de bază, conducerea fer
mei trebuie să adopte neîntîrziat mă
suri pentru a asigura un sistem do 
participare la muncă a tuturor coo
peratorilor, clădit pe spirit dc echi
pă. izvorît din interesul colectiv ca 
pămîntul să fie bine lucrat, ca re
colta prevăzută fiecărei formațiuni 
să se realizeze în întregime. Vorbito
rul a propus biroului organizației 
de bază și conducerii cooperativei să 
stea de vorbă pe larg cu fiecare coo
perator din fiecare echipă în parte 
atunci cînd se vor încheia angaja
mentele pentru acordul global, ex- 
plicîndu-le că au obligația — și tot
odată interesul — de a lucra la timp 
și bine întreg terenul repartizat for
mației de lucru din care fac parte. 
Alți vorbitori, între care ing. Jana 
Ștefănescu, șefa fermei, au arătat că 
ordinea și disciplina trebuie să se

Cerul 
e din nou senin

Atmosfera orașului 
Vașcău. județul Bihor 
— ni se sesiza într-o 
scrisoare — este de
seori poluată de fumul 
și gazele emanate de 
la cuptoarele de ars 
piatră de var din sa
tele comunei Cărpinet, 
la care se folosesc 
drept combustibil an
velope uzate de auto
mobile. Cu toate sesi
zările si demersurile 
făcute la organele lo
cale. se menționa in 
scrisoare, nu s-a pus 
capăt folosirii unui 
astfel de „combusti
bil", cerul de deasu
pra orașului nostru și 
împrejurimilor sale 
continuînd să fie îm- 
bicsit de nori negri de 
fum.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
județean Bihor, că
ruia i s-a trimis a- 
ceastă sesizare, ne-a 
comunicat că in urma 
recercetării situației 
semnalate s-au luat 
măsurile corespunză
toare. Astfel. întrucît 
cetățenii, deținători ai 
cuptoarelor de ardere 
a calcarului, se apro
vizionau cu anvelope 
de la diferite între
prinderi și instituții 
prin comenzi emise de 
cooperativele agricole 
de producție, s-a dis
pus conducerilor aces
tor unități să nu mai 
emită asemenea co
menzi. Totodată, prin 
biroul executiv al 
consiliului popular al 
comunei Cărpinet s-a 
interzis deținătorilor 
de cuptoare de var să 
mai folosească anve
lopele drept combus
tibil.

Gheorcjhe 
PÎRVĂN

La tragerea excepțională Pro- 
noexpres din 14 septembrie 
participarea se face pe bilete 
de cîte 6 lei și 15 Iei varianta. 
Se vor efectua 8 extrageri in 
două faze. La faza I vor fi 4 
extrageri, fiecare de cîte 9 nu
mere din 45. iar la faza a doua 
alte 4 extrageri, fiecare de cile 
8 numere din 45. în total vor 
fi extrase 68 de numere ciști- 
gătoare.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se face pînă în ziua de 
joi 18 septembrie 1975, la ora 
13. în orașele reședință de ju
dețe și pînă miercuri 17 sep
tembrie 1975. la ora 13, în ce
lelalte localități. 

manifeste și în activitatea conducerii 
cooperativei. Ea trebuie să pună or
dine și în ceea ce privește amplasa
rea culturilor, alternindu-le pe cele 
de coastă cu fișii de păioase si co- 
borind către șes prăsitoarele, pen
tru a se evita dezrădăcinarea plante
lor în timpul ploilor, așa cum s-a 
întîmplat pe tarlaua de pe coasta 
„Birca".

Prin aplicarea hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea 
structurii organizațiilor de partid de 
la sate, în cadrul fermei Ciorbești 
au fost înființate două organizații 
de partid — una in satul Ciorbești 
și cealaltă în satul Horpaz — in care 
vor activa și cadrele didactice de la 
școlile din aceste sate. Activitatea de 
partid este astfel mai bine coordo
nată și îndrumată de noile birouri 
alese ale organizațiilor de bază, iar

Exigență, răspundere personală
Ferma zootehnică din cadrul C.A.P. 

Ișalnița este una din unitățile frun
tașe ale județului Dolj. Aici, in pri
mele 8 luni din acest an s-a obținut 
un spor de aproape 209 litri de lap
te de la fiecare vacă furajată. Adu
narea generală a organizației de ba
ză din fermă care a avut loc de cu- 
rînd a consemnat bilanțul unei acti
vități rodnice și a analizat cu prin
cipialitate și exigență comunistă o 
seamă de deficiențe care stau în ca
lea sporirii in continuare a produc
ției de carne și lapte.

Spațiul limitat al unui articol nu 
ne îngăduie, desigur, să transcriem 
toate problemele abordate in cadrul 
discuțiilor care s-au purtat pe mar
ginea referatului biroului. Dar fără 
îndoială ele au avut ca numitor co
mun cerința întăririi ordinii și dis
ciplinei. ca o condiție a îndeplinirii 
sarcinii fermei de a dubla in viito
rul cincinal cantitatea de carne li
vrată și de a spori producția de 
lapte cu peste 2 000 de litri. In acest 
context, Elvira Marinică, președinte 
și inginer-șef al C.A.P. Ișalnița, Ion 
Ilie, îngrijitor. Elisabeta-Viorica 
Rîmbu, medic veterinar, și Jana Po
pescu. mulgătoare, menționînd re
zultatele pozitive obținute în . acest 
an. datorită efortului unei bune părți 
a cooperatorilor de a îngriji tot mai 
bine efectivul de bovine care a cres
cut de la 441 la 732 capete intr-un 
răstimp de numai 8 luni și de a asi
gura o bază furajeră, corespunzătoa
re — au criticat, totodată, faptul că 
nu se respectă întotdeauna progra
mul de hrană, îngrijire și muls. Da
torită acelorași lipsuri au murit In 
acest an mai mulți viței. întărirea 
ordinii și disciplinei în fermă, 
creșterea răspunderii personale a 
fiecărui lucrător reprezintă condiții 
hotărîtoare pentru realizarea exem

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii"

Noua clâdire a clinicii de neurochirurgie din București, condusâ de prof. dr. 
C. Arseni. Autorii proiectului: arhitecții Anghel Marcu și Mihai Enescu

Priviți seara, la ora cînd 
crainica televiziunii ne spu
ne „noapte bună", ferestre
le blocului de peste drum. 
Luminile se sting una cite 
una. Primele — cele ale 
șoferului de autobuz de la 
parter ; el se trezește pri
mul, cu noaptea-n cap, ca 
să aibă timp să ajungă la 
depou și să se afle pe tra
seu pentru a-i duce pe oa
meni spre locurile lor de 
muncă. Vezi, apoi, cum se 
cufundă în întuneric feres
trele apartamentului chi
rurgului de la etajul doi. 
La etajul patru locuiește un 
inginer. De săptămini, in 
apartamentul lui o lampă 
de birou continuă să ardă 
pină tîrziu...

Blocul de peste drum, ca 
și celelalte din jur, ca și 
strada toată se cufundă în
tr-o liniște profundă. La 
această oră din noapte, cu 
excepția celor pe care pro
fesia îi obligă să stea de ve
ghe, oamenii se odihnesc. 
Dar ce-i pasă chefliului, 
întirziat pe la cine știe ce 
petrecere prelungită. că 
strigătele Iui alungă som
nul locatarilor ? Ce-i pasă 
grupului de tineri gălăgioși, 
care nu știu incă ce-i truda 
de zi cu zi și care dau dru
mul pînă la refuz casetofo- 
nului ? Ce-i pasă celui care, 
înainte de a stinge motorul 
automobilului sau al moto
cicletei, apasă zdravăn pe 
accelerație și chiar pe cla
xon, ca să știe ai lui că a 
venit ?...

Sînt chestiuni minore ? 
Cazuri izolate ? Izolate și 
nu prea. Iar in ceea ce pri
vește seriozitatea chestiu
nii. mii de oameni pot con
firma cit de necesară este 
intervenția mai hotărîtă a 
opiniei publice, a autorită
ților pentru asigurarea li
niștii in orele de seară și 
de noapte. „Anul acesta 
am primit vreo 200 de re- 
clamații, în care cetățenii 
ne solicitau să intervenim 
pentru restabilirea liniștii 
publice" — ne spunea to
varășa Maria Iordănescu, 
funcționară la biroul de se
sizări și reclamații al Con

membrii de partid mai judicios re
partizați în cele cinci echipe ale fer
mei.

Adunarea a stabilit ca măsurile 
propuse pentru întărirea ordinii si 
disciplinei, dezvoltarea spiritului co
lectiv de muncă, ridicarea pe un 
plan superior a întregii activități a 
fermei să fie aplicate neintirziat Ia 
organizarea lucrărilor de sezon. Ast
fel s-a hotărît formarea unor echipe 
conduse de membri de partid pen
tru recoltarea grabnică a celor 70 de 
ha cultivate cu floarea-soarelui. teren 
care urmează să fie insămințat cu 
grîu de toamnă. Totodată, s-au adop
tat măsuri ca porumbul ce se recol
tează să fie transportat în aceeași zi 
la magazie sau baza de recepție.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

plară a sarcinilor — au subliniat mai 
mulți vorbitori.

Alți participanți la discuții. între 
care Vasile Ficea. secretarul organi
zației de bază, Aurel Petre, ingriji- 
tor-mulgător, și Constantin Grigore, 
ajutor de șef de fermă, au relevat în 
cuvintul lor necesitatea folosirii mai 
eficiente a tuturor forțelor umane și 
materiale. Vorbitorii' au propus mă
suri concrete pentru permanentizarea 
lucrătorilor, intrucit există o fluctua
ție exagerată la îngrijitori și mulgă
tori. Ing. Viorel Iacob, șeful fermei, 
și alți participanți la discuții s-au 
referit la măsurile ce trebuie între
prinse în continuare pentru mecani
zarea lucrărilor, creșterea bazei fu
rajere. amenajarea de noi adăposturi 
pentru animale.

în cadrul discuțiilor s-au făcut, 
totodată, aprecieri critice cu privire 
la unele aspecte ale activității bi
roului. care a manifestat pasivitate 
față de unele abateri de la regulile 
de muncă, s-a insistat asupra nece
sității întăririi muncii colective, mo
bilizării tuturor membrilor de partid 
la o muncă politico-educativă stă
ruitoare pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan si instaurarea unui cli
mat. de muncă în care ordinea și dis
ciplina să se simtă ca la ele acasă.

Adunarea a adoptat un plan con
cret de măsuri politico-organizatorice 
— incluzind numeroase propuneri ale 
particioanților — care, aplicat cu ri
gurozitate. va duce, neîndoielnic. 
Ia perfecționarea activității de viitor 
a fermei. Realizarea acestui obiectiv 
este înlesnită si de sporirea efecti
vului organizației cu 10 comuniști, 
repartizați aici datorită îmbunătățirii 
structurii organizației de partid din 
comună.

ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ
i

siliului popular municipal 
Brașov. 200 la Brașov, su
te și sute în alte locali
tăți, precum și mii și mii 
de asemenea scene noctur
ne, despre care autoritățile 
nici măcar nu sint înștiin
țate.

în orașele moderne. In 
care terenul e prețios și 
fiecare metru pătrat are o 
întrebuințare bine definită, 
spațiile dintre blocuri, chiar 
și străzile sînt adesea în
guste. Conviețuirea în sî-

meiă a stat un timp înde
lungat internată in spital). 
Cititorul își poate lesne 
imagina că „scena" nu a 
fost mută, că a fost însoți
tă de țipetele disperate ale 
femeii, de zgomotul mobi
lei răsturnate, de răcnetul 
individului. (Nu e de mira
re că locuința, proprie
tate a statului, a ajuns 
într-o stare jalnică). Veci
nii au sărit speriați din 
așternuturi, și nu puțini au 
fost aceia care n-au mai

asemenea manifestări sub
liniem, incă o dată, că nu 
este vorba numai de fap
tul că un, om a fost trezit 
din somn — deși nimeni 
nu vrea să fie acela — ci 
despre implicații mult mai 
largi. Oricine știe ce daune 
poate provoca o noapte de 
nesomn, a doua zi, în 
munca fiecăruia dintre noi. 
Cum se apără colectivita
tea de scandalagii, de cei 
ce tulbură liniștea străzii ?

Nu sint rare cazurile cînd

z>Pe strada mea 
e... zgomot iar" 

formele legale, normele civilizației impun respectarea strictă 
a liniștii și odihnei concetățenilor

nul acestei dense colec
tivități impune anumite 
rigori ale comportamentu
lui civic : respect pentru 
cel de alături, pentru ore
le de odihnă și con
fortul la care fiecare are 
dreptul in casa lui. Sînt 
însă oameni în al căror uni
vers totul începe cu „eu“, 
egoismul fiind agravat și 
de un strat gros de lipsă 
de civilizație. Iată cîteva 
exemple pe care numai in- 
timplarea le-a situat la 
Brașov, pentru că ele pot 
fi întilnite și în alte loca
lități. în puterea nopții, lo
catarilor celor 156 de apar
tamente din blocul de pe 
strada Mimozei 2, vecinul 
lor, Constantin Cojocaru, 
Ie-a oferit un spectacol 
„ca-n filme". întoreîndu-se 
acasă într-o stare de eufo
rie alcoolică (ceea ce nu 
era deloc o noutate). Iui Co
jocaru i-a venit chef să-și 
arunce nevasta pe fereas
tră. Ceea ce a și făcut. (Fe-

lipit geană d« geană pî- 
nă-n zori.

In altă parte a Brașovu
lui, tot în cursul unor 
scene nocturne. M. Klein, 
din strada Matei Basarab 37, 
a spart televizorul, iar N. 
Lațiu, din calea Zizinului 
nr. 93. a făcut „tăitei" lino
leumul din bucătărie. Toa
te aceste isprăvi au fost în
soțite de o asemenea lar
mă, că vecinilor le-a pierit 
somnul.

Există și o altă categorie 
de turbulenți care nu-i 
trezesc brusc din somn pe 
vecini, dar nici nu-i lasă 
să adoarmă, condamnin- 
du-i la o noapte albă. Sint 
amatorii de petreceri zgo
motoase, începute de cu 
seară și încheiate Ia răsă
ritul soarelui. Ion Diaconu. 
din strada Lămîiței 76. este 
gazdă a numeroase petre
ceri.

Revenind la chestiunea 
proporțiilor și a seriozită
ții efectelor provocate de

pentru a-și apăra odihna, 
cetățenii apelează la ajuto
rul miliției. Oamenii ordi
nii acționează prompt. Cei 
vinovați sint sancționați 
contravențional. în cazuri 
mai grave sau de recidivă, 
turbulenții sînt deferiți jus
tiției, așa cum s-a întîmplat 
cu Nicolae David, din stra
da Neptun 20. pentru com
portare huliganică fată de 
soție și cei trei copii al săi 
și. implicit, fată de vecinii 
din bloc.

Desigur, colectivitatea 
dispune de mijloace legale 
pentru a-și apăra liniștea 
și ordinea publică. Legea 32. 
cu privire la contravenții 
(și atentatul la liniștea pu
blică este o contravenție), 
decretul 153, la care se a- 
daugă actele normative ale 
organelor locale ale puterii 
de stat, dau dreptul auto
rităților de a interveni efi
cient în cazurile de tulbu
rare a liniștii cetățenilor. 
Toate acestea sînt izvorite

DE ZIUA POMPIERILOR

Adunarea festivă din Capitală
La Casa de Cultură a Ministeru

lui de Interne a avut loc, vineri 
după-amiază. o adunare festivă, con
sacrată zilei de 13 septembrie •— 
Ziua pompierilor din Republica So
cialistă România.

La festivitate au participat general- 
locotenent Alexandru Dănescu. ad
junct al ministrului de interne, ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., generali și ofițeri, condu
cători ai unor întreprinderi bucu- 
reștene.

Cu acest prilej, colonelul Stefan 
Sercan. secretarul Consiliului poli
tic al trupelor de pompieri, a evocat 
glorioasele tradiții de luptă ale pom
pierilor români, a relevat contribu
ția pe care aceștia o aduc la apăra
rea avuției naționale, a vieții și bu-

In apărarea taurilor obștii 
și ale cetățenilor

în ansamblul măsurilor adoptate 
de conducerea partidului și statului 
pentru sporirea și ocrotirea avuției 
naționale, a tuturor valorilor mate
riale și spirituale ale societății, sînt 
cuprinse și acțiunile menite să ducă 
la îmbunătățirea continuă a activită
ții de apărare împotriva incendiilor 
a bunurilor obștii și ale cetățenilor.

Obligația de a participa, potrivit 
prevederilor Decretului 232/1974, la 
activitatea de prevenire și stingere a 
incendiilor este înțeleasă cu tot mai 
mult spirit de răspundere de către 
cetățenii patriei. In cele aproape 
14 000 formații civile de pompieri 
activează peste 250 000 de cetățeni, 
iar in unități economice și localități 
funcționează peste 7 000 de comisii 
tehnice, formate din specialiști, ingi
neri și tehnicieni care își aduc o 
contribuție importantă la înlăturarea 
cauzelor genera
toare de incendii. 
Numeroase sînt 
exemplele care 
vorbesc de grija 
deosebită față de 
apărarea proprie
tății socialiste, a 
vieții si bunuri
lor oamenilor.
împotriva flăcărilor mistuitoare. 
Edificatoare in această privin
ță sînt acțiunile întreprinse de 
colectivele de muncă din în
treprinderea „Porțelanul" — Alba 
Iulia, întreprinderea de strunguri 
Arad, întreprinderea de construc
ții de mașini Reșița. întreprinde
rea de țigarete din Sfîntu-Gheorghs 
și multe altele, unde, de ani de zile, 
datorită respectării stricte a norme
lor de prevenire, nu a avut loc nici 
un incendiu. Demne de remarcat 
sint și faptele multor oameni ai 
muncii, care au acționat și acționea
ză cu deosebit curaj și spirit de sa
crificiu pentru lichidarea incendii
lor, salvînd de la distrugere însem
nate bunuri materiale. Cu toate a- 
cestea, se mai manifestă unele acte 
de neglijență.- slabă preocupare pen
tru luarea tuturor măsurilor de pre
venire a incendiilor. La magazinul 
mixt din comuna Ezeriș (Caraș-Se- 
verin) sau la secția utilaj de trans
port I.J.C.M. (Sălaj), de exemplu, au 
izbucnit incendii soldate cu pagube 
materiale, din cauza unor neglijențe 
în montarea și întreținerea instala
țiilor electrice.

Angajați cu toate forțele pentru 
traducerea în viață a sarcinilor puse 
în fata lor de către conducerea de 
partid și de stat privind sporirea și 
Întărirea securității avutului obștesc, 
a bunurilor și vieții oamenilor, 
pompierii se prezintă de ziua lor — 
13 septembrie — cu importante suc
cese- în îndeplinirea misiunilor în
credințate. Astfel, a fost intensificat 
controlul tehnic de prevenire a in
cendiilor. control care se execută, de 
regulă, împreună cu specialiști din 
ministerele economice și instituțiile 
centrale, cu reprezentanți ai organe
lor locale de stat, cu inspectoratele 
de protecția muncii și comisiile teh
nice din obiective și localități. Prin 
aceasta s-a asigurat o sporire a răs
punderii conducătorilor organizații
lor socialiste față de aplicarea pre

General-maicr
Gheorghe BRICEAG, 

comandantul pompierilor

nurilor cetățenilor împotriva incen
diilor.

Participanta la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se exprimă hotă
rirea pompierilor de a sluji cu de
votament- nețărmurit patria socia
listă. neprecupetind nici un efort 
pentru îndeplinirea cu înaltă res
ponsabilitate si fermitate a misiuni
lor încredințate.

*
Cu același prilej, în holul Casei 

de cultură a Ministerului de Interne, 
a fost deschisă o expoziție de foto
grafii. înfățișind imagini din tradi
țiile de luptă ale pompierilor, din 
viața și activitatea acestora.

(Agerpres)

vederilor actelor normative și stabi
lirea de măsuri mai eficiente pentru 
înlăturarea cauzelor generatoare de 
incendii. Acțiunile pentru generali
zarea experienței pozitive, lărgea 
ariei de cuprindere a maselor de ce
tățeni prin instructaje și consfătuiri, 
întărirea capacității combative a for
mațiilor civile, creșterea exigențe! 
față de cei care încalcă normele de 
prevenire și stingere a incendiilor 
— sînt numai citeva din formele și 
metodele cotidiene de muncă ale co
mandanților, comitetelor și organi
zațiilor de partid din unitățile de 
pompieri.

Nu pot să nu amintesc și faptul 
că trupele de pompieri au fost con
fruntate în acest an cu misiuni com
plexe, în condițiile vitrege create ce 
inundații. Acționînd energic, zi și 
noapte, alături de întregul nostru 

popor, pompierii 
militari s-au lup
tat bărbătește cu 
apele revărsate, 
au intervenit 
prompt pentru 
salvarea oameni
lor, pentru apăra
rea obiectivelor 
economice și a 

recoltelor, au contribuit efectiv la 
deschiderea si consolidarea căilor ru
tiere, s-au situat in primele rinduri 
pentru aplicarea tuturor măsurilor 
privind limitarea daunelor si lichi
darea urmărilor inundațiilor.

Misiunile ce ne-au fost încredin
țate au putut fi îndeplinite cu suc
ces și datorită grijii permanente a 
partidului și statului nostru pentru 
înzestrarea unităților și formațiilor 
de pompieri cu tehnică de luptă mo
dernă. Constituie o mîndrie patrio
tică pentru noi faptul că aproape 
toate mașinile, instalațiile, utilajele 
și accesoriile necesare prevenirii și 
stingerii incendiilor sint produse de 
industria noastră.

Puternica dezvoltare economico- 
socială a patriei impune pompierilor 
militari și civili, ca și conducătorilor ,■ 
organizațiilor socialiste, să-și spo
rească în continuare preocuparea de 
prevenire a incendiilor. în lumina 
actelor normative în vigoare, ex
ploatarea instalațiilor tehnologice, a 
tuturor agregatelor trebuie să fie în
soțită de o mai bună organizare a 
muncii de prevenire a incendiilor șl 
a intervenției, mai ales în schimbu
rile doi și trei, de cunoașterea regu
lilor ce trebuie respectate la locul 
de muncă, stabilirea unor responsa
bilități sporite din partea maiștrilor, 
șefilor de secții, a ofițerilor de ser
viciu, un control mai eficient din 
partea conducătorilor de unități.

Aniversînd astăzi 127 de ani de Ia 
eroica bătălie de la 13 Septembrie 
1848 din Dealul Spirii, mîndri de 
glorioasele tradiții ale înaintașilor^ 
pompierii patriei noastre își reînno
iesc angajamentul față de conduce
rea de partid și de stat, de romanț 
d-antul nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci cu 
și mal multă fermitate și hotărire, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru apărarea avuției naționale, a vie
ții și bunurilor cetățenilor.

i

din grija pentru odihna oa
menilor, pentru ca ei să se 
poată bucura în tihnă de o- 
rele de repaus. în familie, 
fără să fie tulburați de ni
meni. Cu toate acestea, 
după cum o dovedesc și e- 
xemplele de mai sus, se 
mai comit abateri de 
la reglementările legale, de 
la normele de conviețuire 
civilizată. Unele din aceste 
abateri sînt sancționate, al
tele nu. cei vinovați conti- 
nulndu-și isprăvile nestin- 
gheriți. De aceea. în cursul 
anchetei noastre, numeroși 
cetățeni au sugerat ideea ca 
autoritățile — primăria, mi
liția — să intervină nu nu
mai atunci cînd faptul a 
fost consumat și se cere 
doar aplicarea unor sanc
țiuni, ci să întreprindă și o 
serie de acțiuni preventive. 
Anumite controale sau son
daje. care să aibă ca scop 
tocmai respectarea regle
mentărilor cu privire la li
niștea publică. îndeosebi în 
cartierele unde se petrec 
mai frecvent asemenea fap
te. depistarea și punerea lor 
în discuția cetățenilor ar a- 
vea, fără îndoială, urmări 
pozitive. S-a sugerat, de a- 
semenea, mai multă prom
ptitudine și fermitate din 
partea autorităților în apli
carea rigorilor legii.

Dar marea răspundere 
pentru educarea și reeduca
rea scandalagiilor de tot fe
lul nu revine omului cu 
chitanțierul de amenzi, ci în 
primul rînd opiniei publice. 
Cine poate avea o mai pu
ternică influentă asupra lor. 
decît cei în mijlocul cărora 
trăiesc ? Organizațiile de 
partid din cartiere, asocia
țiile de locatari, comitetele 
de cetățeni ar putea lua a- 
supra lor sarcina de a în
lătura tot ce dăunează 
armoniei existente între co
locatari. să facă cunoscute 
regulile, uneori nescrise, ale 
bunei conviețuiri. Celor ce 
tulbură liniștea străzii, tih
na oamenilor, opinia publi
că are dreptul să le onună 
o replică pe măsura faptei.

Rodîca SERBAM
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RECOLTAREA T

A sosit
numărătoare

investițiilorbobocii

toamna.
Septembrie pe șantiere ale industriei chimice

SI SORTAREA dar nu ies la

CARTOFILOR
Cînd sita exigenței

ore „ochiuri
prea mari
In seara zilei de marți, 9 septembrie, comandamentul județean a 

analizat desfășurarea lucrărilor de recoltare, transport și livrare a car
tofilor. S-a hotărît intensificarea ritmului de recoltare și de transport 
al cartofilor din cîmp la punctele de livrare de la circa 2 000 tone pe zi 
în prezent, la 4 000 tone. Apoi s-a stabilit ca în toate unitățile agricole 
să se facă, în mod obligatoriu, sortarea cartofilor pe categorii de cali
tate pentru asigurarea fondului de consum al populației, iar fabricile 
de amidon și spirt să nu accepte decît cartofi de dimensiuni mici. De 
ce a fost necesar să se ia aceste masuri 7

Pînă vineri, în cooperativele agri
cole din județul Covasna cartofii au 
fost recoltați de pe 54 la sută din cele 
circa 8 500 ha cultivate. Fată de 88C 
ha pe zi. cit s-a stabilit in planul co
mandamentului județean, se recoltea
ză numai 400—450 ha. Cauzele nu 
sint greu de depistat. In primul rînd 
se constată o slabă utilizare a mij
loacelor mecanice. La cooperativele 
agricole Reci, Cernat și Lunga am 
găsit cîmpul plin de oameni. Un lu
cru bun. Dar lucrîndu-se manual, 
cantitățile recoltate erau mici. Lip
sesc mijloacele mecanice 7 Nici vor
bă. Aici există 14 combine, prin a 
căror utilizare ritmul zilnic la re
coltat s-ar putea dubla. La coopera
tiva agricolă Reci din cele 6 mașini 
se folosea una singură, iar la cea 
din Cernat cele 6 mașini stăteau ne- 
l’olosite. Se argumentează că de vină 
ar fi terenul prea compact care nu 
permite folosirea combinelor. Totuși, 
cum se face că la I.A.S. Catalina, din 
apropierea acestei cooperative agri
cole, combinele de recoltat cartofi, 
de mare productivitate, erau folosite 
din plin 7 E nevoie deci numai de 
spirit de organizare, astfel incit în 
cooperativele agricole să fie folosite 
combinele de recoltat cartofi. Stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din județ au în dotare diferite tipuri 
pentru recoltarea mecanizată a car
tofilor — 80 de combine CRC—2. 382 
dislocatoare MSC—1 si 72 mașini de 
recoltat de tip E—649. Un potențial 
tehnic serios care trebuie să fie uti
lizat la intreaga capacitate. Numai 
așa recoltarea cartofilor se poate în
cheia în jurul datei de 25—30 septem
brie, cum a stabilit comandamentul 
județean.

Pentru a ajunge în depozite și la 
piață cartofi de bună calitate se cere 
ca. Imediat după recoltare, să se facă 
și sortarea tuberculilor. In această 
privință există norme exacte si obli
gatorii. Numai că ele nu se respectă. 
La centrul de preluare Tg. Secuiesc, 
pe rampele gării sint grămezi uriașe 
de cartofi. De ce nu se expediază 7

— Expediem, dar numai cantități 
mici — motivează șe'ful centrului, tov. 
Ludovic Pop. Unitățile beneficiare 
nu-i primesc deoarece nu sînt sor
tați corespunzător.

— De ce nu sînt sortați 7

Sute de oameni sînt, în aceste zile, pe cîmp, la culesul cartofilor în unitățile 
agricole din Județul Covasna (Imagine la C.A.P. Cernat). Ce bine ar fi însă 

ca, odată cu recoltarea, să se facă șl sortarea 1

Activitatea de pe șantiere in această lună, ritmul 
In care se lucrează sînt decisive pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului de investiții și de construcții- 
montaj pe acest an, pentru punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților și obiectivelor productive prevă
zute. Drept urmare, pe numeroase șantiere — acțio- 
nîndu-se in lumina sarcinilor stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—22 iulie ac. — se depun eforturi stă
ruitoare. convergente, din partea constructorilor, mon- 
torilor și beneficiarilor de investiții în scopul termi
nării lucrărilor, recuperării unor restanțe la montajul 
utilajelor tehnologice, creării tuturor premiselor pen-

tru trecerea la probele mecanice șl tehnologice dinain
tea dării în exploatare a noilor capacități industriale.

Pe alte șantiere insă — intre care unele destinate 
industriei chimice — și acum, din multiple cauze, lu
crările nu se desfășoară la cotele prevăzute în grafice. 
Aceasta impietează asupra realizării sarcinilor de plan 
din septembrie și chiar din perioada următoare. Cum 
se explică asemenea situații și ce trebuie întreprins 
pentru impulsionarea ritmului lucrărilor pe șantiere 7 
Iată concluziile anchetei noastre pe cîteva șantiere ale 
industriei chimice.

NOILE CAPACITĂȚI 
DE PE PLATFORMA 

PETROCHIMICA 
BORZEȘTI

La ora probelor tehnologice

i se mai așteaptă utilaje

ILFOV. Cooperatorii, mecanizato
rii și lucrătorii întreprinderilor a- 
gricole de stat din județul Ilfov au 
încheiat ieri recoltatul florii-soare
lui de pe intreaga suprafață de 
45 000 hectare. Acum, cea mai mare 
parte a forțelor sînt concentrate la 
culesul porumbului. Pină aseară a 
fost strînsă recolta de pe aproape 
35 000 ha teren. (Alexandru Brad).

VASLUI. Ca urmare a măsurilor 
luate de comandamentul județean.

Utilajele petroliere ro
mânești se bucură de apre
cieri elogioase peste hota
re. O dovadă în acest sens 
este dorința unor noi fir
me străine de a achizițio
na din România instalații 
de foraj, agregate de ci
mentare. pompe de noroi, 
prevenitoare de erupție, 
sape cu role — toate pur- 
tind marca UPETROM. În
treprinderea de utilai pe
trolier „1 Mai" din Ploiești 
a fost si este determinată, 

să-și 
să-și 

inter- 
putea

în aceste condiții, 
dezvolte capacitățile, 
reconsidere rezervele 
ne. forțele, pentru a 
răspunde favorabil solicită
rilor la export. In acest an. 
colectivul unității fabrică 
si livrează clientilor din 
străinătate o cantitate de 
utilaj petrolier cu aproape 
50 la sută mai mare decît 
anul trecut. La această 
sarcină s-a adăugat si re
centul angajament al con
structorilor de mașini plo- 
leșteni — ca răspuns la 
chemarea adresată tuturor 
colectivelor din economie 
de Plenara C.C. al P.C.R. 
din iulie a.c. — de a fa
brica suplimentar utilaje 
în valoare de 16 milioane 
Iei valută. Pentru a putea 
face fată acestor sarcini 
deloc ușoare. în întreprin
dere s-au luat o serie de 
măsuri tehnico-organizato- 
rice. iar întregul colectiv 
Si-a mobilizat puternic e- 
nergiile pentru realizarea 
la timp, și la un înalt ni
vel calitativ, a produselor 
destinate exportului.

— S-au livrat oină a- 
cum. la termenele prevă
zute — ne informează in
ginerul Paraschiv Vlăs- 
ceanu. șeful serviciului de 
export — toate instalațiile

— Așa ne-au fost livrați de unită
țile agricole.

— Ce se va tntîmpla atunci cu a- 
cești cartofi 7

— Vor lua drumul fabricii de ami
don...

Urmărim cele două aspecte. întii 
— în unitățile agricole. Cooperativa 
agricolă Lunga a cultivat 353 ha cu 
cartofi din care a recoltat 240 ha. 
Pină acum Ia fondul de stat a livrat 
1 100 tone, din care 240 tone centrului 
de legume fructe, iar restul, deci cea 
mai mare parte, fabricii de amidon. 
La cooperativa agricolă Cernat. care 
are in cultură 820 ha de cartofi, la

Acești cartofi frumoși, în mare parte buni de consum, sînt folosiți la fabri
carea amidonului, la Fabrica de amidon din Tg. Secuiesc, deoarece coopera

tivele agricole nu sortează cartofii pe categorii de calitate

nizată această activitate. Trebuie 
luate măsuri ca aceste utilaje să fie 
folosite integral. Unii factori de 
răspundere insă, din cooperativele 
agricole amintite, se ghidează după 
o optică greșită, care aduce pagube

Raidul nostru în unități agricole 
din județul Covasna

cele 4 ferme cîmpul era plin de oa
meni : „Avem peste 750 de coopera
tori la strînsul cartofilor" — ne spu
ne Edmund Kiss, contabilul-șef al 
cooperativei. Toate-s bune, numai că 
această forță de muncă numeroasă 
nu este organizată pe echipe, ci fie
care lucrează individual. Din această 
cauză, sortarea cartofilor, care tre
buie să se facă organizat, la capătul 
parcelelor, este eliminată automat. 
Totuși, contabilul-șef susține1 că fie
care cooperator face sortarea în ace
lași timp cu recoltarea, lucru impo
sibil de realizat la nivelul de calitate 
cerut. Dovadă, din cele 3 250 tone li
vrate pină acum, jumătate au fost tri
miși nesortati. Si in alte unități am 
constatat aceeași situație. Neorgani- 
zarea muncii pe echipe de coopera
tori sau de cooperatori și mecaniza
tori determină o slabă utilizare a 
mașinilor de sortare. Stațiunile de 
mecanizare au în dotare 21 de ma
șini de sortare, la care se adaugă 
și cele 44 de mașini de sortare ale 
I.L.F. Covasna închiriate cooperati
velor agricole. Ele trebuiau să fie 
scoase in cimp, la capătul tarlalelor, 
unde echipe speciale de cooperatori 
să 
la 
o 
am

se ocupe de funcționarea lor 
sortarea cartofilor. Or, la nici 
cooperativă agricolă, pe unde 

trecut, nu am găsit orga-

atît propriei lor unități, cit șl eco
nomiei : „Fabrica de amidon ne u- 
șurează activitatea — ne 
președintele cooperativei 
Lunga — întrucît primește 
cum ii scoatem din cîmp.
C.L.F. pretinde să-i sortăm pe ca
tegorii de calitate".

La fabrica de amidon din Tîrgu- 
Secuiesc. Directoarea fabricii, tov. 
Eva Richter, se arată vădit nemul
țumită de intenția noastră de a fo
tografia ...cartofii din curtea fabricii. 
„Cartofi găsiți și la magazinele de 
legume" — spunea directoarea.

Cînd vezi despre ce este vorba. în 
parte. îi dai dreptate directoarei. 
Cel puțin 40—50 la sută din cantita
tea de aproape 1 000 tone cartofi 
care există In curtea fabricii sînt 
buni pentru consum si ar trebui să 
ia drumul pieței, pentru aproviziona
rea populației. Numai că, nefiind 
sortați, cartofii sînt folosiți laolaltă 
la producerea amidonului. Aceasta 
constituie o încălcare a dispoziției 
date de Ministerul Agriculturii 
Industriei Alimentare, ca la 
dustrializare să fie folosiți 
mai cartofi de categoria a treia și 
sub STAS. Cantități mari de cartofi, 
buni pentru consum, au fost livrați 
si fabricii de spirt din Sf. Gheor
ghe. Iată deci că, din cauză că nu se

spunea 
agricole 
cartofii 

pe cind

și 
in- 
nu-

face sortarea cartofilor, aceștia. In 
oca mai mare parte, iau drumul fa
bricii de amidon șl a celei de spirt 
din județ, periclitind realizarea fon
dului de cartofi pentru consumul 
populației.

Pe lingă intensificarea ritmului la 
recoltare și sortarea cu grijă a car
tofilor, o atenție deosebită trebuie 
acordată transportului. în aceeași zi 
in care au fost recoltați ei trebuie 
să ajungă la C.L.F. Or, pe cimp e- 
xistă peste 13 500 tone de cartofi 
răspîndiți in grămezi. Această si
tuație nu poate fi explicată nici mă
car prin lipsa mijloacelor de trans
port. Pe lingă cele ale S.M.A. și ale 
cooperativelor agricole, comanda
mentul județean a asigurat 120 de 
camioane de la I.T.A. Covasna. To
tuși, solicitările unităților agricole se 
ridică la numai 70—75 de camioane 
pe zi. Mai mult, unele cooperative 
agricole, cum sînt cele din Brâteș, 
Catalina, Cernat. Chilieni. Lunga și 
altele, deși au în cîmp între 300 și 
1 400 tone de cartofi, 
tat nici un mijloc de 
ce această situație 7 
că este mai avantajos 
rativele agricole să folose.ască mij
loacele de transport proprii decit 
cele închiriate. Dar este oare avan
tajos să stea sute de tone de cartofi 
in cîmp, in grămezi 7

Concluziile acestui raid dovedesc 
că măsurile stabilite de comanda
mentul județean pentru îmbunătăți
rea activității de recoltare, sortare 
și transport ale cartofilor sînt bine
venite. Pe 
fost trasate 
lor agricole, 
trebuie să-și 
tele comunale, care poartă direct răs
punderea pentru organizarea exem
plară a tuturor acestor acțiuni.

Aurel PAPADIUC
Foto : E. Dichiseanu

lui, pentru care nu au sosit încă 
turbocompresoarele și cazanele re
cuperatoare. Mari greutăți creează 
constructorilor și Întreprinderea de 
utilaj chimic Găești, care a livrat e- 
lectrofiltrele fără carcase. Si, deși 
utilajele au fost aduse pe șantier de 
citeva luni, ele nu pot fi montate 
pentru că sint incomplete. Alte insta
lații, cum ar fi cele de separare 
a butanului și de purificare a 
hidrogenului, care trebuiau să se afle 
de acum in probe tehnologice, se 
găsesc intr-un stadiu incipient de 
execuție. Si aceasta din două cauze : 
unele utilaje au termene de livrare 
In luna octombrie a acestui an. iar 
altele nici nu au fost contractate.

Restante serioase persistă și 
șantierul uzinei de sodă caustică 
lectrolitică. Cu toate că ne aflăm 
septembrie, constructorii nu au rea
lizat nici jumătate din 
de construcții-montaj : 
datorită întirzierilor în 
utilaje. în special din 
zorilor din tară. Aici stau în 
de luni de zile, circa 1 500 tone de 
utilaje, majoritatea fiind celule pen
tru electroliză, care nu pot fi mon
tate întrucît lipsesc electrozii de gra
fit. Aceștia. în cantitate de aproape 
500 de tone, trebuiau livrați de la în
ceputul anului de întreprinderea de 
produse cărbunoase Slatina. Restan
te Ia anumite utilaje tehnologice în-

Se apropie termenul cînd. potrivit 
prevederilor planului de stat. cele 
două mari instalații de pe platforma 
petrochimică Borzești — uzina de 
cauciuc poliizoprenic și uzina de so
dă caustică electrolitică — trebuie să 
intre in funcțiune. Dar ca să reali
zeze efectiv producția prevăzută in 
planul din ultima lună a anului, 
instalațiile celor două uzine trebuiau 
să se afle acum în probe tehnologice.

Deocamdată însă, probele tehno
logice n-au început. După aprecie
rea directorului combinatului petro
chimic. ing. Zamfir Stancu. stadiul 
actual de execuție a lucrărilor pe șan
tiere nu lasă să se întrevadă certi
tudinea că noile obiective vor înce
pe să producă la termen. Si la uzi
na de cauciuc, ca și la aceea de so
dă. lucrările trenează datorită lipsei 
unor utilaje tehnologice din tară și 
din import. Adesea, livrarea acesto
ra s-a efectuat neritmic, in contra
timp cu necesitățile de montaj, și la 
alte termene decit cele contractate. 
De pildă, pentru uzina de cauciuc, 
250 tone de utilaje (schimbătoare de 
căldură) care trebuiau livrate de în
treprinderea de utilaj chimic Făgă
raș, conform contractului. în primul 
trimestru al anului, nu au sosit nici 
pină acum ne șantier. Ca atare, sec
ția de producere a frigului din ca
drul uzinei de cauciuc a „înghețat" 
la fundație. Rămase mult în urmă 
sînt și secțiile de dehidrogenare si 
de descompunere a dimetildioxanu- SX registrează și cele două întreprinderi

pe 
e- 
în

planul anual 
și aceasta tot 
livrarea unor 
partea furni- 

stoc,

— de care am amintit — din Făgăraș 
și Găești ; acestea amînă de multă 
vreme livrarea rezervoarelor și a 
altor instalații absolut necesare pen
tru punerea în funcțiune a uzinei de 
sodă caustică electrolitică. Cu totul 
de neînțeles este și un alt aspect : 
unele utilaje, cu rol determinant în 
procesul tehnologic, sint contractate 
la termene necorespunzătoare. po
trivit cărora ele ar trebui să soseas
că pe șantier în... trimestrul I 1976.

Fapt este că. mai ales datorită lip
sei anumitor utilaje, pe șantiere lu
crările de montaj se desfășoară ane
voios. cu intermitente. Ar putea fi 
însă grăbite 
combinatului 
că, în aceste 
fie încheiate 
platformele industriale și 
fie executate mai intens lucrările 
canalizare, subturnările la utilaje, 
cele de introducere a forței energe
tice la toate punctele de lucru, pot 
fi terminate drumurile, lucrările de 
iluminat ș.a. Aceasta, pentru că se 
apropie toamna, cînd vremea nu-i 
mai lasă pe constructori să munceas
că... cum vor ei ; și, înainte de toa
te. pentru că. în momentul sosirii u- 
tilaielor. toate forțele trebuie să fie 
disponibile și concentrate la monta
rea acestora. în scopul punerii In 
funcțiune cit mai repede a acestor 
importante obiective ale industriei 
chimice.

alte lucrări, 
petrochimic 

zile, este cu 
lucrările de

Directorul 
consideră 

putință 
finisaj 
clădiri.

să 
la 
să 
de

VESTI DE PE OGOARE
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cooperativele agricole din jude-In .
țul Vaslui, In ultimele zile, a sporit 
simțitor ritmul recoltării culturilor 
tirzii. Intr-un număr de 15 coopera
tive agricole s-a încheiat recoltatul 
florii-soarelui. Această lucrare a 
fost executată pe aproape 10 000 ha 
din cele 15 017 ha suprafață culti
vată în județ. Recoltatul sfeclei de 
zahăr se desfășoară conform grafi
cului stabilit de comun acord cu 
Fabrica de zahăr Roman. (Crăciun 
Lăluci).

DOL.L In peste 30 de unități agri
cole cooperatiste din Dolj au în
ceput însămîntările de toamnă. Pină 
în prezent au fost lnsămințate cu 
culturi pentru masă verde, cu seca
ră pentru boabe și legume mai mult 
de 5 000 hectare. De asemenea, au 
fost intensificate lucrările de recol
tare a florii-soarelui. cultură care a 
mai rămas de strîns pe circa 4 000 
hectare, a porumbului, care a fost 
cules de pe aproape 35 000 hectare, 
la sfecla de zahăr și struguri.

nu au solici- 
trânsport. De 
Se motivează 
pentru coope-

lingă sarcinile care au 
organelor și unități- 

o contribuție mai mare 
aducă și comandamen-

MEHEDINȚI. în cursul zilei de 
ieri, 12 septembrie, in cooperativele 
agricole din județul Mehedinți s-a 
încheiat recoltatul florii-soarelui de 
pe întreaga suprafață planificată. 
Printr-o bună organizare a muncii 
s-a asigurat transportul din cîmp a 
întregii producții in spatiile de în- 
magazinare. Tot pină aseară. în u- 
nitățile cooperatiste din județ re
colta de porumb a fost strînsă de 
pe aproape 11 000 hectare. (Virgil 
Tătaru).

FABRICA DE ,,RELON V“ 
DE LA SĂVINEȘTI

Cînd va ajunge documentația
în mina constructorilor? i

contractate cu clientii de 
peste hotare. Din partea 
beneficiarilor străini n-am 
primit nici anul trecut și 
nici în acest an nici un fel 
de reclamați! privind cali
tățile funcționale si tehnice 
ale utilajelor. Dimpotrivă, 
am primit multe mesaje de 
apreciere care bucură în
tregul colectiv.

Este un autentic „cer

dai. Planul pe 8 luni l-am 
îndeplinit, deși au apărut 
unele momente de incerti
tudine pe fluxul tehnolo
gic".

Au 
greutăți 
stat de 
maiștri
ne-au arătat cum au 
tionat pentru a depăși di
ficultățile.

fost. Intr-adevăr, 
și mai sînt. Am 

vorbă cu numeroși 
și muncitori. Ei 

ac-

Ne interesăm dacă cele
lalte sectoare primare — 
forja, turnătoria de fontă 
si otelăria — trimit piese
le ritmic la prelucrare. Răs
punsul a fost afirmativ. 
Deci și acolo se lucrează 
cu aceeași responsabilitate. 
De aceasta ne-am convins 
pe „viu" cind am văzut la 
lucru pe oamenii de la cup
toare. cînd am ascultat pe

menea utilaje, plus piesele 
de schimb, erau gata pre
gătite | 
diate în 
dia.

pentru a fi expe- 
. Argentina și In-

Au 
de 
pe

fost terminate lna- 
termen 7 — între- 
șeful secției, ing.

ințe 
băm
Nicolae Păcuraru.

— Oamenii s-au tlnut de 
cuvint. De altfel avem o 
deviză : „Nici o intîr-

La întreprinderea „1 Mai“-Ploiești

Jisi o intîrziere la export.
nici un reproș la calitatea produselor"

Preocupările și succesele unui prestigios colectiv muncitoresc

tifieat de calitate'', onorat 
prin activitatea susținută si 
responsabilă a muncitori
lor. tehnicienilor și ingi
nerilor de la ..1 Mai". 
Iată-ne la secția mecani
că I, unde se realizează în 
cea mai mare parte insta
lațiile de forai F 200-2DH. 
Șeful secției, inginerul Pe
tre Marinescu, ne arată 
graficul de lucru ..la zi". 
Unele subansamble si re
pere se prelucrează în a- 
vans. ..Avem in fabricație, 
în prezent. 5 instalații 
F 200-2DH pentru China. 
Trei sint în curs de fina
lizare. iar celelalte se află 
la standul de probe si ro-

— Bunăoară — ne spu
ne maistrul Nicu Constan- 
tinescu — sectorul de ma
șini de danturat devenise, 
la un moment dat. „loc în
gust". tmpiedicînd desfășu
rarea întregului flux de 
producție. Ce am făcut 7 
Am stat de vorbă cu lucră
torii. de la om la om. In
stalațiile merg la export 
tovarăși ! — le-am spus.
Nu avem voie să întîrziem 
nici măcar o 
propus lucrul 
tinuu". 24 de 
Mai mult, am 
minici în haine de lucru. 
Și astfel am reușit să în
vingem greutățile.

zi. Si am 
în ..foc con- 
ore din 24. 

petrecut du-

topitorul Iordan Delescu 
și pe maistrul Gheorghe 
Boșcu. Acesta din urmă 
spunea : „Turnătorii știu 
să-și respecte cuvîntul dat. 
in intrecere. Nu numai că 
vor trimite ritmic piesele 
in sectoarele prelucrătoare, 
dar le vor executa si de 
bună calitate. Cunoaștem 
cu toții că fie și numai o 
singură piesă rebutată. in 
timpul așchierii. poate pre
judicia îndeplinirea la ter
men a planului la export".

La secția mecanică II — 
același efort, aceeași hăr
nicie. Colectivul de aici 
este specializat in instala
ții de foraj P 80. Trei ase-

ziere la livrarea produselor 
de export, nici o observa
ție la calitatea lor 1“

La rindul său, în secto
rul de concepție al unității 
ploieștene, eșalonul proiec- 
tanților, tehnologilor, spe
cialiștilor de la planșete 
consolidează, zi de zi, marca 
fabricii.

— Este drept — ne spu
ne inginerul-șef Atanasie 
Niculescu — utilajul pe
trolier românesc și-a cîști- 
gat un bun renume în mul
te țări ale lumii. Dar tot 
atît de adevărat este că și 
alții fac eforturi în aceas
tă direcție, iar exigențele 
cresc. De aceea modernizăm

în cadrul amplului program de in
vestiții din județul Neamț este în
scrisă și construirea fabricii „Relon 
V“ de la Combinatul de fire si fibre 
sintetice Săvinești, una dintre cele 
mai mari și mai moderne instalații 
de acest fel din țară. Realizarea 
acestui important obiectiv a fost în
credințată 
Săvinești, 
lucrărilor, 
re pentru 
execuție.

— Pină la ora actuală — ne spune 
ing. Vasile Boțu, șeful șantierului — 
am realizat un volum de lucrări care 
reprezintă peste 30 Ia sută din va
loarea totală a investiției. La prima 
vedere s-ar părea că este vorba des
pre un „start" bun. dacă ținem sea
ma de faptul că lucrările au inceput 
in trimestrul I al acestui an. Dar 
dacă ne gindim că instalația trebuie 
să fie pusă in funcțiune spre sfirși- 
tul anului viitor, nu avem deloc mo
tive să fim mulțumiți cu acest pro
cent. Mai ales că lucrările executate 
privesc organizarea de șantier, ope
rații de structură și rezistentă. Noi, 
constructorii, ne-am împăcat cu gîn- 
dul că. dacă nu avem la dispoziție 
intreaga documentație, putem amina 
unele lucrări care trebuiau executate, 
cum ar fi anumite structuri la par
tea poliamid. Ca urmare, unele uti
laje de mare randament nu au fost 
întotdeauna folosite Ia întreaga ca
pacitate și nu am luat măsuri ener
gice pentru ca. la toate punctele de 
lucru, să organizăm munca în două 
schimburi.

colectivului șantierului 2 
care, încă de la începerea 
a depus eforturi stăruitoa- 
respectarea graficelor de

In scopul înlăturării acestei situa
ții. biroul comitetului județean de 
partid a organizat la fata locului, pe 
șantier, o analiză cu toți factorii răs
punzători — constructor, beneficiar, 
proiectant. S-au examinat nu numai 
deficientele organizatorice din acti
vitatea constructorilor, ci și o seamă 
de neajunsuri cu privire Ia documen
tație, proiectare și la stadiul contrac
tării și livrării utilajelor tehnologice. 
Pină la 1 septembrie nu s-a asigurat 
un volum de documentație, pentru 
executarea lucrărilor prevăzute în 
grafice. în proporție de circa 30 Ia 
sută din valoarea investiției.

— Se mențin încă mari neajun
suri în ce privește predarea proiec
telor — ne spune ing. Silviu Copcea, 
din partea beneficiarului. Astfel, pî- 
nă la această dată nu au fost asigu
rate proiecte complete pentru sala 
convertizoarelor, pentru fundația u- 
tilajelor la statia de frig, devierea 
canalizării de ape menajere, insono- 
rizarea halei textil și altele.

■ 1' ’’ -' .7 •' T s
— O problemă deosebită se ridică 

Ia alimentarea cu energie electrică a 
stației de epurare biologică — apre
cia ing. Nicolae Constantin, instruc
tor la comitetul județean de partid. 
Varianta aprobată prin studiul teh- 
nico-economic nu a fost îndeajuns 
de fundamentată de către I.P.U.C. 
București. în această situație, pro
iectantul de specialitate (I.R.E. Ba
cău) a prezentat un studiu în trei 
variante, dar nici una nu coincide cu 
soluția din studiul tehnico-economic. 
De asemenea, considerăm că nu s-a 
acționat mulțumitor nici în dome
niul asigurării utilajelor tehnologice. 
Termenele din contracte pentru o 
serie de utilaje importante, care con
diționează punerea în funcțiune a 
noului obiectiv, cum ar fi coloana de 
extracție si schimbătoarele de căldu
ră (furnizori „Grivița roșie" si între
prinderea mecanică de utilaj chimie 
din București), nu sînt incă corelate 
cu data începerii montajului.

FORURILE DE RESORT AU CUVÎNTUL!
Date fiind stadiul lucrărilor și proble- tivelor de investiții din Borzești și Să- 

mele ce se ridică la construcția obiec- vinești, așteptăm răspuns din partea:

tot ce este de modernizat, 
schimbăm tot ce este de 
schimbat, pentru ca nive
lul competitivității să fie 
ridicat tot mai sus. Am 
proiectat și reproiectat 
„din mers" fabricatele 
noastre, ajungînd în acest 
an la un procent de mo
dernizare de aproape 60 la 
siită din totalul producției 
întreprinderii. Este o mun
că dificilă, desigur, dar tre
buie să o facem repede și 
bine pentru ca utilajele 
petroliere românești să 
tină pasul cu exigentele 
progresului tehnic pe plan 
international.

La comitetul de partid al 
întreprinderii, tovarășul se
cretar Toma Oprea a ti- 
nut să ne spună : „Oame
nii uzinei, i-ati văzut în 
secții și ateliere, sînt pu
ternic angajați în întrecere. 
In aceste luni, și mai ales 
în august, s-au depus efor
turi pentru livrarea la ter
men a instalațiilor, dar și 
pentru recuperarea restan
telor la piesele de schimb, 
care se cer livrate odată cu 
utilajele. Considerăm a- 
ceastă reușită un imbold 
de a munci și mai bine, 
pentru a satisface in între
gime solicitările parteneri
lor noștri din străinătate".

Am plecat din întreprin
derea ploiesteană „1 Mai" 
cu convingerea că presti
giul utila ielor petroliere 
românești se află in miini 
energice, harnice, că men
ținerea și consolidarea aces
tui prestigiu este o ches
tiune de onoare muncito
rească pentru întregul co
lectiv.

Constantln CAPRARU 
corespondentul „Scîntell"

1) Comitetelor oamenilor muncii din unitățile furnizoare — între
prinderile de utilaj chimic din Făgăraș și Găești (din cadrul Ministe
rului Industriei Chimice), întreprinderea de produse cărbunoase din 
Slatina, „Grivița roșie" și întreprinderea mecanică de utilaj chimic 
din București.

2) Conducerii Departamentului de construcții-montaj pentru indus
tria chimică și rafinării, care coordonează și răspunde de activitatea 
șantierelor respective.

3) Conducerii Ministerului Industriei Chimice, In calitatea sa de ti
tular al investițiilor amintite, căruia îi revine o mare responsabilitate 
pentru modul în care se realizează fiecare investiție din această ra
mură.

Gheorghe BALTA, Ion MANEA, Petre NEDELCU

LA I.U.P.S.-SUCEAVA

Succese remarcabile în producție

Ca urmare a îndeplinirii cin
cinalului cu 6 luni mai devreme, 
colectivul întreprinderii de uti
laje și piese de schimb din Su
ceava va realiza, pină la sfirși- 
tul anului, o producție suplimen
tară in valoare de 196,4 milioa
ne lei. Intre factorii care au 
contribuit și contribuie la obți
nerea acestui remarcabil succes, 
alături de hărnicia oamenilor, 
la loc de frunte se înscriu 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, creșterea 
gradului de prelucrare a produc-

ției, dezvoltarea în ritm rapid a 
producției de utilaje complexe. 
Preocuparea pentru folosirea ra
țională a suprafețelor construite 
s-a materializat in anii acestui 
cincinal in dublarea capacități
lor de producție, iar eforturile 
perseverente pe linia asimilării 
in fabricație a unor utilaje com
plexe, de înaltă tehnicitate, au 
făcut ca ponderea acestora în 
ansamblul activității unității să 
ajungă acum la 40 la sută. (Gh. 
Parascan)
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PREDAREA ȘTIINȚELOR SOCIALE A apărut:

organic integrată activității de educare 
comunistă a tinerei generații

Perfecționarea predării științelor 
sociale în scoli a format și formează 
obiectul unor stăruitoare preocupări 
din partea conducerii de partid și de 
stat care a subliniat în nenumărate • 
rinduri rolul important ce revine 
acestor discipline în educarea co
munistă a tinetei generații, în înar
marea acesteia cu concepția științi
fică despre lume și viață, cu princi
piile fundamentale ale ideologiei și 
politicii partidului nostru.

în mod firesc, modalitățile și căile 
de îmbunătățire a predării științelor 
sociale, corespunzător exigențelor 
actuale, s-au situat ne primul plan 
al dezbaterilor desfășurate în sec
țiile de științe sociale din cadrul re
centelor consfătuiri județene ale ca
drelor didactice. Participanții au e- 
xaminat în 
desfășurată 
în. evidență 
experienței 
evidențiat măsurile ce se cer între
prinse pentru a elimina deficiențele 
care se mai mențin în acest 
meniu.

Atenția participa.nților s-a 
centrat înainte de toate asupra 
dului în care se realizează integra
rea în lecții a bogăției de idei și teze 
cuprinse în Programul partidului, in 
celelalte documente ale Congresului 
al XI-lea — ca mijloc esențial pen
tru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă 
problemele teoretice și practice ale 
construcției socialiste în etapa ac
tuală, procesele social-poiitice ale 
dezvoltării mondiale contemporane. 
Vorbitorii au relevat că în anul ce a 
trecut s-au' ' înregistrat progrese în
semnate în această direcție. Proble
me de maximă însemnătate teore
tică și practică tratate în Programul 
partidului, precum direcțiile funda
mentale de acțiune pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, creșterea rolului conducă
tor al partidului, rolul statului, na
țiunea și perspectivele ei de evolu
ție, formarea conștiinței socialiste 
a maselor, promovarea principiilor

eticii și echității socialiste, 
constituit obiectuî unei tratări 
profundate în numeroase lecții. 
Ideile din Programul partidului cu 
privire la continuitatea neîntreruptă 
a poporului român pe aceste me
leaguri, la lupta sa neabătută pen
tru libertate și dreptate socială, 
pentru apărarea ființei naționale, 
neatîrnare și unitate, ca o caracte
ristică fundamentală a întregii sale 
istorii, au îmbogățit conținutul lec
țiilor de istorie a patriei, le-au spo
rit valoarea educativă.

au
a-

„Participarea maselor la conducerea 
treburilor de stat si obștești — tră
sătură definitorie a democrației so
cialiste". „Concepția României 
vi nd 
mică 
ții la 
tatea 
mod 
nea dezbateri, a căutării și a 
forme și mijloace in măsură să 
jine procesul de integrare în 
a documentelor de partid.

Un mijloc de a spori valoarea

spirit critic activitatea 
în anul trecut, au scos 
elemente valoroase ale 
acumulate si totodată au

do-
con- 
mo-

Carnet cultural
„REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 37, din 12 septembrie 

1975

Spicuiri din sumar t

— Documentele Congresului al 
XI-lea — ghid în acțiune. Re
lația valoare de întrebuințare 
— calitate — preț (dr. Fran- 
cisc Kiss).

ECONOMIE NAȚIONALA

— Ancheta „R.E." — Rezerve de 
sporire a rentabilității între
prinderilor (Maria Ioniță, 
Sergiu Pascariu).

— Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Semnificațiile unui 
raport cheie : tehnologie-e- 
conomie (ing. Ion Crișan).

— Din experiența județului 
Cluj. Efortul propriu — baza 
consolidării economico-orga- 
nizatorice a cooperativelor a- 
gricole (dr. Aurel Loșonți).

CONDUCERE-ORGANIZARE

— Considerații asupra funcției 
deprinderilor (dr. P. Jica).

— în perspectiva viitorilor 25 de 
ani. Omniprezenta informati
cii în viața economică si so
cială (Adrian I. Davidoviciu, 
Ioan Georgescu).

TEORII-IDEI

— Posibilități de modelare a 
sistemelor economice ierar
hice (L. Tovissi. E. Scarlat, 
Al. Tașnadi).

ECONOMIE MONDIALA

— Relația echitate-eficientă în 
restructurarea economiei 
mondiale (S. Sava).

— în analiza F.M.I.-B.I.R.D. : 
Situația și perspectivele eco
nomiei mondiale (Dinu Dra- 
gomirescu).

gural. intitulat „Tinerețea în 
scenă". (Dan Drăgulescu).

FOI VOLANTE
Recent, a ieșit de sub tipar o 

foaie volantă editată de U.J.C.A.P 
Argeș în care se înfățișează pe 
larg acordul global în agricultură 
ca sistem de lucru ce stimulează 
hărnicia și inițiativa echipelor 
mixte de cooperatori și mecani
zatori, ce întărește răspunderea 
colectivă a lucrătorilor ogoare
lor în efectuarea ireproșabilă a 
muncilor agricole. „Coloane" 
este o altă foaie volantă editată 
de comitetele de partid și de sin
dicat de la Combinatul petrochi
mic Pitești. în care sînt reliefate 
faptele de muncă demne ale 
harnicilor lucrători din această 
citadelă a chimiei românești. 
Constructorii de locuințe își 
oglindesc și ei hărnicia și price
perea în foaia volantă inti
tulată „Constructorul argeșean" 
(Gheorghe Cîrstea).

GRAFICĂ Șl 
SCULPTURĂ

Conform tradiției, cu cîteva 
zile înainte de închiderea tabe
rei naționale de sculptură în aer 
liber de la Măgura — Buzău, cei 
16 artiști plastici participant! 
deschid o expoziție de grafică, 
în acest an, expoziția este găz
duită de casa de cultură a sin
dicatelor, unde sînt prezentate 
publicului lucrările de grafică 
ce redau, într-o manieră ine
dită, impresiile culese pe par
cursul unei luni de zile in 
timpul realizării lucrărilor de 
sculptură din tabără. (Mihal 
Bâzu). •

AL 40-LEA FILM
Cineaștii amatori de la casa 

de cultură din Sinnicolau-Mare 
(Timiș) au filmat primele sec
vențe dintr-un nou scurt-metraj 
pe teme de protecția " muncii, 
realizat la filatura de cînepă — 
cea mai tînără unitate industrială 
a orașului. Este cel de-al 40-lea 
film al cineclubului din locali
tate în cei 12 ani de existență, 
în acest răstimp, au fost reali
zate filme artistice, documen
tare. tehnice etc, abordînd o te
matică diversă — filme răsplăti
te cu numeroase premii si diplo
me — precum și o cronică in
titulată „Sinnicolau-Mare — ieri 
și azi", completată an de an cu 
cele mai semnificative eveni
mente politice, economice și so- 
cial-culturale locale. Cel mai va
loros trofeu al cineclubiștilor lo
calnici îl constituie medalia de 
aur cucerită la festivalul repu
blican al filmului de amatori din 
1974 pentru pelicula „Drumul". 
(Cezar Ioana).

ANSAMBLUL 
TINERETULUI

Cu cîtva timp în urmă, orga
nizațiile U.T.C. din Mărășești, 
județul Vrancea, și-au propus să 
înființeze un ansamblu artistic 
al tineretului. Hotărîrea lor a 
fost încurajată și sprijinită de 
comitetul orășenesc de partid. în 
prezent ansamblul orășenesc al 
tineretului, care numără 130 ar
tiști amatori, grupați în 7 secții 
— cor, teatru, muzică populară 
și ușoară, dansuri populare și 
moderne, brigadă artistică de 
agitație — repetă în vederea 
prezentării spectacolului inau

stituții cu răspunderi In acest do
meniu. Este cu atît mai îndreptățită 
critica făcută de participanții la 
consfătuiri faptului că în unele ju
dețe care dispun de un cadru orga
nizatoric optim pentru asemenea 
cercetări profesorii de științe sociale 
nu sint atrași în studierea unor fe
nomene social-economice.

O idee 
motiv în 
cuvînt a 
cative a 
necesității de a intensifica preocu
pările pentru formarea unei conști
ințe socialiste pe deplin angajate.

tn această optică, mai multe luări 
de cuvînt au criticat aspru tendin
țele — manifestate, de pildă, in pre
darea unor teme referitoare la capi
talismul contemporan sau la dife
rite teorii și curente de gîndire ne- 
marxiste — de a pierde din vedere 
mesajul politico-ideologic al noțiu
nilor și categoriilor, a solicita doar 
memoria elevilor. în detrimentul 
dezvoltării capacității de înțelegere 
și interpretare, a formării atitudinii 
critice, a spiritului militant.

Totodată, s-a insistat asupra nece
sității de a îmbina indisolubil educa
ția politică cu educația morală, me
nită sâ formeze la elevi un profil 
etic luminos, un comportament îna
intat. Educarea patriotică a elevilor, 
dezvoltarea atașamentului lor față de 
cuceririle socialiste, față de tot ceea 
ce a făurit și făurește poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
cultivarea dragostei de muncă, a 
disciplinei și responsabilității sociale 
se includ organic în răspunderile 
profesorilor de științe sociale, ca și 
ale întregului corp didactic.

Relevînd atenția acordată acestor 
cerințe, nu putem să nu observăm 
că in unele județe, cum ar fi Arad, 
Maramureș, referatele prezentate în 
fata cadrelor didactice de -științe so
ciale de către inspectorate au eludat 
tocmai asemenea aspecte de conținut 
și formative, determinante în înde
plinirea funcției civice a științelor 
sociale.

O parte din timpul afectat consfă
tuirilor a fost consacrat dezbaterii 
programelor și manualelor pentru 
disciplinele de științe sociale pe anul 
1975—1976. In acest context s-au fă
cut unele observații judicioase, de 
pildă, faptul că programa de filozo
fie repartizează pentru unele ore un 
volum prea mare de cunoștințe 
(vezi temele conștiința socială, co
munitățile umane etc), ceea ce îm
pinge la tratare enunțiativă, puțin 
atrăgătoare.

Studierea atentă a propunerilor 
făcute cu ocazia consfătuirilor, a- 
doptarea unor planuri de măsuri 
concrete vor determina, desigur, per
fecționarea predării științelor so
ciale, în noul an de studiu, crește
rea contribuției lor la educarea co- 

formele concrete’ de manifestare a ^istă.a tinerei grații, 
fenomenului religios în rindul tine-. ' 
:■ ■hilti! 'școlar. soldate cu 'coricluziY’- ’••** •’ '
prețioase pentru îmbunătățirea acti
vității educative din școli și alte in-

pri- 
noua ordine politică și econo- 
internațională" etc. Participan- 
consfătuiri au subliniat necesi- 
organizării în continuare și în 

mai sistematic a unor aseme- 
altor 
s p ri
le cții
edu-

care a revenit ca un lait- 
majoritatea luărilor de 

fost aceea a finalității edu- 
lccției de științe sociale, a

Consfătuirîle cadrelor didactice
moment important în pregătirea 

noului an de învățămînt

Așa cum a reieșit însă din dez
bateri, se mai menține încă — deși 
a fost criticată în repetate rinduri 
— practica așa-ziselor „actualizări", 
constind în referiri formale la docu
mentele de partid, abia spre sfîrșitul 
orei, tema propriu-zisă a lecției fiind 
tratată intr-un mod învechit. Dată 
fiind însemnătatea Programului 
P.C.R., ca expresie a marxism-leni- 
nismului creator în România, carta 
fundamentală ideologică, teoretică și 
politică a partidului, se impune un 
efort stăruitor din partea cadrelor 
didactice pentru a înlătura definitiv 
formalismul in tratarea ideilor și te
zelor din Program, a regîndi toate te
mele predate în lumina acestor teze, 
astfel încît ele să constituie premi
sele pe care se înalță întreg edificiul 
lecției.

Un sprijin prețios 
recție l-a constituit 
.către unele comitete 
Iași, Olt — pentru 
științe sociale, a unor dezbateri 
teme desprinse din documentele 
Congresului al XI-lea. cum ar fi

în această 
organizarea 

■județene 
profesorii

di- 
de
de 
ne

„Personaje din tragediile
antice grecești"

Teatrul atenian EL
SA VERGHI. care in 
țara sa se produce atit 
în Atena, cit si în ce
le mai îndepărtate col
turi ale Greciei, in 
insule. în 
amfiteatre, 
tat în fata 
Thaliei din 
Galați. 
Timișoara ,. . ..... .
din tragediile antice' 
O montare axată p

Greciei, 
străvechi 

a prezen- 
iubitorilor 
Constanta, 

București și 
„Personaje

pe ■ 
fragmente semnifica
tive ale repertoriului 
clasic și realizată cu 
mijloace simple, așa 
încît accentul să cadă 
pe resursele expresive 
ale actorilor : o mon-

ții. ale 
tînd-o 
temnestra și apoi re- 
cunoscîndu-1 cu bucu
rie pe Oreste. ale Me- 
deii — punind la cale 
pedepsirea lui Iason.

Alăturîndu-și nume
le unui șir de inter-

Electrei infrun- 
cu ură oe Cli-

Turneul teatrului 
Verghi"• !

prete ilustre care, de 
mai multă vreme, au 
înfrînt acea tradiție ce

tare concepută mai interzicea apariția fe-
puțin ca un demers meii pe scenă. Elsa
înnoitor sub aspect Verghi, ' actrita de
spectacular si mai prestigiu din tara ve-
mult ca un act edu- cină, și-a asumat sar-
cătiv. un act de cultu- cinile dificile ale tu-
ră menit să reînvie turor acestor parti-
lumea tragediei anti- turi celebre. Am re-
ce. Spectacolul ne-a 
propus, utilizînd scene 
din capodoperele lui 
Eschîl, Sofocle si Eu- 
ripide. imagini alo 
Casandrei terorizată 
de propriile-i revela-

marcat în evoluția 
Elsei Verghi aspirația 
către un echilibru în
tre trăirea plină, de na
turalețe a conflictelor 
și un joc esențializat. 
care să confere măreție

și grandoare tragică e- 
roinelor. Am apreciat 
puterea ei de concen
trare și patosul ei ne
obișnuit, amplitudinea 
gamei de sentimente 
exprimate, frumuse
țea și ritmul rostirii.

La desfășurarea 
spectacolului au con
tribuit cu dăruire : 
Christos Frangoș (în 
al cărui monolog' din 
„Perșii" s-âu strecurat 
accente 
Maria 
Liami, 
poulou. 
archeas 
kas.

Turneul teatrului ..El
sa Verghi" deschide se
ria unor turnee artisti
ce pe care le dorim 
concepute cu maxi
mă exigență, cît mai 
fructuoase sub raport 
spiritual, cit mai efica
ce in direcția apropi
erii dintre 
nostru si 
poare ale

naturaliste). 
Nanou, Nora 
Zoi Panado- 
Paris Patri- 

și Spyros Lou-

poporul 
celelalte po- 
lumii.

Natalia 
ATANASIU

STANCU

cativă a predării științelor sociale îl 
reprezintă corelarea lecțiilor cu reali
tățile locale, cu problemele concrete 
pe care le ridică construcția socialistă, 
în ultimul an, așa cum au evidențiat 
majoritatea intervențiilor din consfă
tuiri, s-au făcut pași înainte și in 
această direcție, in bună parte da
torită și progreselor realizate în in
tegrarea de ansamblu a invățămintu- 
lui cu producția. Legăturile stabile 
existente între școli și întreprinderi 
au făcut ca numărul lecțiilor desfă
șurate în perimetrul unităților pro
ductive să sporească, iar procesul 
predării să fie mai ferm ancorat în 
preocupările unităților respective pe 
linia îmbunătățirii calitative a acti
vității economice. în multe cazuri 
sint analizate chiar rezultatele ob
ținute de elevi în cadrul practicii 
productive. De pildă, la Liceul real- 
umanist din Caransebeș, lecțiile au 
fost axate pe analiza făcută, cu par
ticiparea activă a elevilor, asupra 
felului cum se realizează unii indica
tori precum : prețul de cost, produc
tivitatea muncii în fabricarea repe
relor la atelierul-școală. Dezbaterile 
au avertizat însă asupra pericolului 
transformării lecțiilor desfășurate în 
cadrul întreprinderilor în simple 
excursii turistice, al scăderii nivelu
lui lor teoretic. în acest sens s-a 
bucurat de o bună apreciere iniția
tiva cercului pedagogic din județul 
Caraș-Severin. de a organiza o lecție 
model de acest tip. cu cadrele di
dactice, pe tema prețului de cost.

Reflectarea în procesul de învă- 
țămînt a realităților locale este ne
mijlocit legată de modul in care în- 
sLi profesorii cunosc aceste reali
ști. păstrează un contact strîns 
cu ele. Consfătuirile au scos în evi
dentă unele experiențe valoroase în 
această direcție : de pildă, la 
Arad. Reșița, cadrele didactice 
întreprins cercetări sociologice 
vind factorii care condiționează__
gcrea idealului de viață al elșvilor,

(Urmare din pag. I) peste care era îmbră-
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Paul DOBRESCU
Silviu ACHIM
și corespondenții ..Scintell'

Ora copiilor. 
Telecinemateca.
Telex.
Preferințele dv. muzicale slnt 
și preferințele noastre. 
Univers științific.
Moment folcloric : rapsodul 
Mihai Lăcătuș-' din Cîmpu- 
iung-Moldovenesc.

15.05 virstele peliculei. 
16,00 Fotbal :----

Dinamo 
misiune 
stanța. 
Caleidoscop cultural-artistic. 
Club T... merge la scoală. 
Descoperirea României — 
poem dramatic de Adrian 
Păunescu.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia. 
Film serial : Columbo.
24 de ore.
Seară cu melodii — emisiune 
muzical-distractivă.

F.C. Constanta — 
București. (Trans- 
directă de la Con-
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18.00
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19,25
19.30
20.00
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bine echilibrate, in funcție 
de rostul său. în Maramu
reș, in zona Codrului, 
ChioarulUi, cusăturile sînt 
albe, negre, albastre sau 
maro ; la tineri — culoarea 
e galbenă. Acum insă ele 
au început să fie uniformi
zate, ignorindu-se acest 
specific.

Portul codrenesc de vară 
al bărbaților era alb ; in 
față, cămașa se băga în 
gaci, iar ei se încingeau cu 
o curea de piele cu o sin- 

de aramă 
de la

negre
cată o cămașă lungș, albă. 
Numai păcurari nu erau. 
De ce ? Or, se știe că în 
Maramureș, înainte, toți 
haiducii purtau haine smo- 
lenite, port autentic româ
nesc.

Aș putea da și alte exem
ple. De pildă, am văzut mai

adevărat, tn unele zone 
există această tradiție, dar 
acum ele au început să fie 
aplicate in mai toate satele. 
Să nu uităm : există un 
proverb care spune : nu tot 
ce strălucește este aur.

Aș spune și cîteva cuvin
te despre folclorul mine
resc. Minerii din Maramu-

VALORILE
gură cataramă 
soldățească. Piciorul 
gaci era foarte lat și fecio
rul iși sufleca o parte din 
pinza de pe piciorul drept 
pentru a putea dansa, a 
bate ponturile sau să sară 
atingînd cu piciorul grinda. 
Marele istoric Nicolae Ior- 
ga spunea .că,-acest port a 
rămas de la^sarmați. Dar . 
el e <..... — —
văzut în aceste linii origi
nale...

O echipă de studenți 
Baia Mare a prezentat 
un concurs studențesc 
Cluj-Napoca • obiceiul 

la stină'

TEZAURULUI
POPULAR

s de la 'sarmați. Dar  Li.;.-: 2 ; 
din cetii' ce mai rar '

din
'a 

din 
„a- 

focului la stină" 
care a primit pre- 
Apoi au fost che

ia București, pentru 
: erau îmbrăcați in 

(ciobă- 
■ adică

prinsul 
pentru 
miul I. 
mâți și 
filmare 
haine păcurărești 
nești) smolenite 
pinza albă, pentru a deveni 
impermeabilă, se f 
în seu cu funingine, 
ce o închidea la culoare —- 
iar pieptul cămășii este bă
tut cu ținte sau cu nasturi 
de metal. La televizor insă 
au apărut îmbrăcați de nu-i 
mai recunoșteam : cu găcile

fierbea 
, ceea

demult o formație de dan
suri populare care partici
pase la un concurs în Italia 
și care juca un dans codre- 
nesc. Numai că aveau la 
costum niște ciucuri olte
nești, cămașă oșenească, iar 
pălăria de paie aducea cu 
un fel de coșniță.

Iată de ce cred că portul 
țărănesc trebuie privit în 
ansamblul său. Fuste fe
meii să nu fie prea scurtă 
(cum văd la unele ansam
bluri ce vor să pară „mo
derne"), căci astfel iși pier
de monumentalitatea speci
fică. Apoi, diferitele piese 
de port să nu fie încărcate 
cu fel de fel de decorații 
făcute in fir de metal ; e

reș aveau un bogat folclor 
care, din cauza faptului că 
nu i s-a dat prea multă a- 
tenție, a cam dispărut. 
Portul de paradă al mine
rilor. care s-a păstrat pină 
la al doilea război mondi
al. era foarte pitoresc. 
Cind. in zi de sărbătoare, 
un miner trecea oe stradă, 
toți il admirau. Din păcate 
însă, portul minerilor de 
azi (și mă refer la hainele 
de sărbătoare, nu la îmbră
cămintea cotidiană) nu mai 
are acea notă de originali
tate. fiind asemănător 
cel al ceferiștilor 
poștașilor.

Și serbările 
aveau un fast, cu
osebit. Intrarea minei

cu 
sau al

minerilor 
totul de- 

era

împodobită, iar lingă ea se 
aliniau copiii minerilor, fi
nind in mină cunoscutele 
opaițe pentru subteran. A- 
lături era ridicată o scenă 
pe care minerii interpretau 
texte pline de umor, sub 
formă de teatru popular. 
Seara, in fața minei se or
ganizau tot felul de dis
tracții și concursuri de pri
cepere și indeminare. Per
sonal cred că „Ziua mine
rului" oferă un cadru adec
vat pentru readucerea, pe 
primul plan al interesului, 
a unor astfel de manifes
tări. în aceeași ordine de 
idei cred că binecunoscute
le centre ale creației popu
lare din județe ar trebui 
să dea mai multă atenție 
folclorului muncitoresc. 
Există de pildă, numeroase 
forme de teatru popular, 
din care aș aminti pe cel 
susținut de minerii din 
Cavnic și Strîmbu. Aceștia 
prezentau povestea asasi
nării lui Constantin Brin- 
coveanu, admirabilă măr
turie a unității naționale, 
în timp si spațiu geografic. 
La Festivalul obiceiurilor 
de iarnă de Ia Sighet, din 
1972, acest teatru popular 
a fost reînviat cu succes.

Acest ultim fapt mă face 
să fiu convins că printr-o 
consecventă muncă de cer
cetare și valorificare a 
creației noastre folclorice, 
ea poate ajunge în fața 
marelui public în formele 
sale cele mai autentice, ne
alterată de imixtiunile a 
tot felul de „specialiști". 
Este de datoria noastră, a 
tuturor, să iubim, să res
pectăm, să apărăm tradi
țiile seculare ale poporului 
nostru.
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„Hainan, Hainan, insulă a 
comorilor, / Riul Soarelui 
îți scaldă generos pământu
rile veșnic insetate. / Hai
nan, Hainan, insulă eroică, 
avanpostul sudic al patri
ei"... Cîntecul pe care-1 as
cultam în acea seară de a- 
prilie, la ferma Si-lung, 
intr-un amfiteatru natural, 
boltit de uriașe aripi de co- 
cotieri, părea că vine de 
departe, din tainițele tre
cutului, iar ce auzeam noi 
nu era altceva decit ecoul 
unei străvechi legende, am
plificată mereu și mereu 
de văile ce dau contur 
Muntelui cu cinci degete. 
Ne aflam de puține ore pe 
insulă, fascinați de frumu
sețea fără seamăn a peisa
jului, nerăbdători să vedem 
și să cunoaștem cît mai 
mult despre oamenii de pe 
aceste meleaguri îndepăr
tate. Filmul pe care gazde
le ni-1 prezentau în acea 
seară era un film despre 
prezent, despre comorile 
acestui colț de paradis. 
Cîntecul care tălmăcea i- 
maginile evoca insă deopo
trivă trecutul.

„Insula comorilor" de as
tăzi fusese cu secole în'urmă 
loc de surghiun. Aici erau 
trimiși încă din secolul al 
VII-lea. in timpul dinastiei 
Tang, dregătorii deveniți 
indezirabili, pentru a-și 
sfîrși zilele izolați de lume. 
Mai tîrziu vor fi exilați 
pe insulă numeroși luptă
tori pentru binele poporu
lui. oameni politici progre
siști. Dar tot aici au 
luat ființă unele din 
primele detașamente de 
partizani ale Partidului 
Comunist Chinez. încă din 
1927, în văile Muntelui cu 
cinci degete se grupaseră 
numeroși comuniști care 
aveau să organizeze sute 
de acțiuni de luptă îm
potriva reacțiunii și a 
ocupanților imperialiști. 
Pagini de înalt eroism au 
fost înscrise in marile bă
tălii duse pină în 1950 pen
tru lichidarea ultimului 
bastion ciankaișist de pe 
insulă.

Urmărim imaginile su
gestive despre comorile 
Hainanului de azi. imagini 
ce aveau să se multiplice

și să se îmbogățească prin 
contactul direct cu realita
tea în cursul călătoriei 
noastre. Comorile Hainanu
lui sint maiestuoasele plan
tații de cocotieri. întinsele 
păduri de hevea, plantațiile 
cu darnicii arbori de pîi- 
ne, grădinile de portocali 
și mandarini ; sint planta
țiile cu arbori de cacao, 
de cafea, mango, ligi.- pa- 
paia și cite altele necunos
cute nouă ; sînt, uriașele

rii care din nucile de' co
cos creează inegalabile ope
re de artă. Sint oamenii 
Hainanului.

Biografiile lor se inte
grează in biografia colecti
vă a comunelor populare, a 
brigăzilor de muncă din 
care fac parte. Lai Cean- 
șen, membră a comitetului 
de partid la ferma Si-lung, 
a venit de la Pekin, in ur
mă cu cîțiva ani. după ab
solvirea unui institut supe-

Drumul spre Haikou, ca
pitala insulei, traversează 
județul Ting Ciang — o 
zonă deluroasă, aridă, unde 
in trecut țăranii cu greu 
își duceau traiul, incercînd 
să smulgă pămintului atit 
cit să-și poată asigura e- 
xistența. Experiența de la 
Taciai — comuna populară 
devenită simbol al tenaci
tății omului în a transfor
ma munții — i-a însuflețit 
și pe cei din Ting Ciang,

lac de acumulare de 13 mi
lioane și jumătate mc de 
apă. care va servi la iriga
rea a două treimi din su
prafața arabilă a județu
lui. Circa 25 000 de oameni 
participă la lucrări. Ca și 
la Taciai. cei din Lei 
Cung-tan nu au așteptat 
ajutor de la stat — nici în 
mașini și nici în materiale 
de construcție. Au ieșit, 
cu mic cu mare, țărani, 
tehnicieni (4 800 de specia-

cărei nume aveam să-1 a- 
flâm la brigada Fan-mao. 
din comuna populară
„Steagul roșu", situată în
centrul insulei, chiar de la
tatăl ei. unul din fondato
rii brigăzii de producție.
Fata se numea Tzu-ing și 
purta o frumoasă ie și o 
fotă asemănătoare portului 
de prin satele Gorjului. 
Aveam să constatăm, cu 
plăcută surprindere, că por
tul femeilor de națio-

însemnări do călătorie din R. P. Chineză

Mai puternici 
decit Muntele 
cu cinci degete
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zăcăminte de minereu de 
fier, aflate la suprafață ; 
sint cristalele prețioase 
scoase din adîncurile Mun
telui cu cinci degete.

Dar cea mai de preț co
moară sint oamenii Haina
nului. Cei . care au făcut ca 
acest pămint roșu, prove
nit din lavă vulcanică, să 
rodească. Oamenii har
nici pe care i-am întîlnit 
pe ogoarele de orez. la 
construcția barajului de la 
Fu-ma : cei care, de cu 
noapte, asemenea unor li
curici. luminează plantați
ile de arbori de cauciuc 
cu lămpile lor minuscule 
legate de frunte, crestînd 
cu atenție scoarța plină de 
sevă, pentru a colecta mai 
tirziu prețiosul lichid : cei 
care din atelierele de repa
rații de la Haikou au făcut, 
printr-o uriașă investiție 
de voință și pricepere, o 
uzină de tractoare : mește-

rior. A venit și s-a stabilit 
aici. Ne vorbește cu înflă
cărare despre munca de la 
fermă, despre rezultatele 
echipelor de la plantațiile 
de cauciuc, cafea. cacao, 
piper, despre producția 
realizată de lucrătorii ce
lor trei fabrici de cauciuc 
(de circa trei ori mai mare 
decit în urmă cu zece ani), 
despre cele 14 000 kg de 
orez la hectar obținute, 
după mari eforturi, pe te
renuri altă dată virgine. 
Cind. în urmă cu peste 
două decenii, a fost înfi
ințată ferma, pe aceste 
locuri erau dealuri aproa
pe pustii. Astăzi ferma este 
o imensă grădină. Sediul 
comitetului de partid si 
comitetului revoluționar al 
fermei se află el însuși si
tuat în mijlocul unui parc 
in care întîlnim exemplare 
din întreaga floră tropica
lă, sădite de mina omului.

dovedind — ca în atitea 
alte locuri de pe întinsul 
R. P. Chineze — că legen
da bătrînului Iu Cung, care 
a mutat munții, poate de
veni realitate.

în comuna populară Fu
ma am fost impresionați 
de frumusețea câmpiilor de 
orez. Era in pragul recolta
tului. Cu cîțiva ani în ur
mă, ne spunea președintele 
comitetului revoluționar, 
pe aceste locuri erau dea
luri sterpe. Oamenii au ni
velat terenul, au săpat șan
țuri de irigație, iar acum 
se pregătesc să culeagă a 
doua recoltă de orez. O 
nouă lucrare de proporții 
gigantice a început în a- 
propiere, la Lei Cung-tan. 
După cum ni s-a spus — 
și aveam să ne convingem 
la fața locului — la aceas
tă lucrare participă, prac
tic, întreg județul. Este 
vorba de amenajarea unui

liști). activiști de partid și 
de stat (fiecare activist al 
județului trebuie să efectu
eze lunar un număr de zile 
— muncă fizică), doar cu 
tirnăcoape și coșuri pentru 
cărat pămîntul. 40 000 mc de 
pămint au fost deplasați in 
acest fel pentru ridicarea 
terasamentului marelui ba
raj. Paralel cu lucră
rile de la baraj, mii de 
oameni participă la ame
najarea teraselor pentru 
pomi fructiferi. Pină în 
prezent 110 coline pietroa
se au fost amenajate și 
plantate cu bananieri, man
darini, mangotieri.

...Cu puțin timp tn urmă, 
vizitînd tîrgul de la Canton, 
ne opriserăm ceva mai mult 
la standul care prezenta 
realizările insulei Hainan — 
următorul nostru popas în 
călătoria prin China popu
lară. Dădea explicații o tî
nără de naționalitate li. al

nalitate li este aproape 
identic cu cel al gorjen- 
celor. Cind am ajuns la 
Fan-mao, ne-au ieșit în 
întîmpinare tinere în cos
tume „gorjene" și bărbați 
cu mîndre turbane roșii. 
Cine sînt acești oameni de 
naționalitate li ? Am trans
cris în carnetele noastre 
povestea lor, așa cum ne-a 
relatat-o, cu voce molco
mă, dar fermă, secretarul 
comitetului de partid. 
Uang Ta-jen, un tînăr de 
30 de ani, prețuit și res
pectat de consăteni pentru 
priceperea și dăruirea cu 
care muncește : „Populația 
li este una din minorități
le naționale care au fost 
cele mai năpăstuite înainte 
de eliberare. Cea mai mare 
parte a locuitorilor de aici 
lucrau ca argati la moșier. 
Trăiau în bordeie acoperi
te cu paie și purtau încăl
țăminte din coajă de co

pac. Multi dintre copii mu
reau de boli și mizerie. Nu 
exista nici un știutor de 
carte. Exista- un cîntec, 
transmis din moși-strămoși. 
care suna așa : «Piraiele 
din Muntele cu cinci de
gete curg fără sfârșit, / tot 
așa amarul populației li nu 
se termină niciodată.

în 1954 a fost organiza
tă aici brigada Fan-mao. 
Firește, începutul a fost 
greu. Nu obțineau decit 
2 250 kg orez la hectar. 
Anul acesta și-au propus 
să obțină 15 000 kg. Ce au 
însemnat acești 20 de ani 
în viața oamenilor ? Este 
suficient să arătăm că 65 
la sută din familii locuiesc 
in case noi. din cărămizi. 
Torțele din bambus au 
fost înlocuite cu becuri e- 
lectrice. Toți copiii de vîr- 
stă școlară învață. Adulții 
urmează școli serale. Bri
gada are 75 de absolvenți 
ai școlilor medii. Cind s-a 
înființat brigada, nu exista 
contabil. Socotelile se ți
neau legind noduri pe sfoa
ră. Acum fiecare echipă 
are cite doi contabili. A 
apărut un cîntec nou pe 
aceste locuri : «Soarele roșu 
luminează Muntele cu cinci 
degete. / populația li se bu
cură de libertate. / Zilele 
populației li sint mai roșii 
decit ceaiul și mai frumoa
se ca florile»".

Am transcris întocmai 
cuvintele care exprimă 
cum nu se poate mai bine 
istoria populației Ii. ca de 
altfel a întregii populații a 
insulei Hainan. „Populația 
li privește cu încredere vi
itorul" — ne spunea Uang 
Ta-jen la despărțire, vor
bind despre hotărîrea lor 
de a transforma și mai 
mult natura și — prin a- 
ceasta — de a transforma 
și înfrumuseța și mai mult 
propria lor viață. Și desci
fram în aceste cuvinte o 
voință mai tare ca stîncile 
Muntelui cu cinci degete, 
cum glăsuiește cîntecul lor 
de azi...

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru ȚINU

PERUGIA

FABRICA
DE ..Uil VriMi: URBANĂ"
Privită de pe șo

seaua care duce spre 
Perugia — îneîntă- 
toarea localitate ita
liană vizitată anual de 
turiști din toate coltu
rile lumii — nu se 
deosebește de oricare 
altă fabrică de produ
se alimentare, de me
dicamente sau de 
mase plastice. Local
nicii îți explică însă 
că este vorba de o u- 
zină originală, năs
cută cu doi ani in 
urmă, din preocupa
rea tot mai insistentă 
de a se găsi noi sur
se de materii prime și 
de energie, cît și de 
a se combate plaga 
modernă a poluării 
mediului înconjură
tor și a se asigura o- 
rașelor un grad cit 
mai ridicat de igienă. 
Tocmai acestui scop 
îi servește instalația 
de tratare a resturi
lor menajere solide 
sau fabrica de „cură
țenie urbană", cum o 
denumesc edilii orașu
lui Perugia.

împreună cu ing. 
Bruno Cecarelli, di
rectorul fabricii, am 
urmărit întregul flux 
tehnologic. Zilnic, pe 
poarta fabricii intră 
zeci și sute de cami
oane, care descarcă 
variatele gunoaie adu
se din diferitele locali
tăți ale regiunii și a- 
dunate intr-un imens 
depozit. De aici, ele 
ajung pe benzi trans
portoare la stația de 
prelucrare. Prima ope
rație — complet meca
nizată — este aceea de

sortare a diferitelor 
resturi. Cu ajutorul 
unor electromagneti și 
a unor site de cernut 
de diferite mărimi, se 
recuperează, pe rînd, 
materialele feroase, 
hîrtia, diferitele ma
teriale organice, cit și 
o serie de reziduuri. 
Dacă acestea din 
urmă sînt îndreptate 
direct spre cuptorul 
de incinerare pentru 
a fi distruse, mate
rialele organice sînt 
transportate în conti
nuare spre instalația 
de tratare, unde sînt 
transformate în hra
nă pentru animale. în 
cadrul acestui „trata
ment", materialele or
ganice mari sint su
puse pe rînd unor 
procese de sterilizare, 
omogenizare și des
hidratare — ceea ce 
asigură produsului fi
nit o perfectă conser
vare pentru o peri
oadă nelimitată de 
timp. în medie, ma- 
nigmele obținute zil
nic cîntăresc circa 50 
de chintale — ceea 
ce reprezintă o canti
tate suficientă pentru 
creșterea intr-un sin
gur an a peste 2 000 
de bovine și ridicarea 
greutății lor de la 80 
de kg la circa 250 kg 
fiecare.

Un „tratament" a- 
parte primesc restu
rile organice mici, 
care sînt transformate 
in fertilizanți, chiar 
în Interiorul . fabricii. 
Cît privește diferitele 
materiale feroase care 
există in resturile so

lide, acestea, după ce 
au fost „curățite" de 
nenumăratele rezi
duuri, sint trecute 
printr-o presă și 
transformate în mase 
compacte, care iau 
drumul oțelăriilor de 
la Terni. Anual, sînt 
recuperate în acest 
mod circa 700 de tone 
de fier. Printre pro
dusele „finite" ale fa
bricii se mai află 
hîrtie (aproape 2 200 
de tone anual), sticlă 
și saci sau pungi din 
polietilenă. Evident, 
materialele incinerate 
sînt cele care nu mal 
sînt recuperabile, dar 
procesul de incinera
re ca atare permite 
să se folosească ener
gia calorică obținută 
pentru tratarea chi
mică a resturilor or
ganice, ca și pentru 
încălzirea întregii fa
brici și a clădirilor 
anexe.

Așa cum ne declara 
viceprimarul Peru- 
giei, în perioada ur
mătoare se are în ve
dere dublarea capaci
tății fabricii, cît și 
construirea unei in
stalații de fabricare a 
pastei de hîrtie, celu
loza, folosindu-se in 
acest scop resturile 
de hîrtie recuperate 
și trimise in prezent 
spre alte zone din 
țară. Se continuă în 
acest fel operația de 
economisire a diferi
telor materiale și de 
protejare a mediului 
înconjurător.

Radu BOGDAN
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Ieri s-a încheiat la București

Conferința generală a Societății 
europene de fizică

Vineri seara au luat sfirșit. la Cen
trul național de fizică Măgurele- 
București, lucrările celei de-a treia 
Conferințe generale a Societății eu
ropene de fizică.

în cadrul ședinței de Închidere, 
care a avut ioc cu acest prilej, prof. 
B. G. H. Casimir, președintele So
cietății europene de fizică, a rugat 
să fie transmise președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri pentru înaltul pa
tronal cu care a onorat lucrările con
ferinței, pentru luminosul mesaj 
adresat participanților, pentru înalta 
valoare umanistă și mobilizatoare a 
principiilor pe care le-a formulat, 
pentru privilegiul oferit personalită
ților de frunte participante la con
ferință de a se fi întîlnit cu șeful 
statului român — intîlnire care a 
constituit un fructuos și stimulator 
schimb de idei asupra răspunderilor 
profesionale și sociale ce revin fi
zicienilor de pretutindeni. tuturor 
oamenilor de știință în cadrul efor
turilor națiunilor lumii de a se so
luționa problemele majore cu care 
sint confruntate astăzi.

Președintele Societății europene de 
fizică » dat apoi citire unui docu- 
men jborat de un grun de parti- 
cipa>iA\ la conferință, printre care 
reprezentanții Comitetului national 
«-ăftn, prin care să adresează tuturor 

cietătilor naționale de fizică din 
Europa și din întreaga lume che
marea ca, in cadrul importantelor 
răspunderi profesionale și sociale ce 
le revin fată de destinele tuturor 
națiunilor, să acționeze ferm pentru 
ca toate cuceririle științei si tehnolo
giei să servească in exclusivitate 
progresului șl bunăstării popoarelor, 
făuririi unei lumi fără războaie, fără

arme nucleare, mai drepte și mai 
bune.

Apreciind contribuția participanți- 
lor români la formularea concluziilor 
de lucru ale conferinței, utile între
gii comunități a fizicienilor europeni, 
de pretutindeni, prof. B. G. H. Casi
mir a arătat că va supune documen
tul dezbaterilor Consiliului executiv 
al Societății europene de fizică și va 
solicita aprobarea sa de către socie
tățile naționale de fizică în vederea 
găsirii celor mai potrivite căi pentru 
traducerea în viață a principiilor pe 
care le conține.

Prof. G. Bernardini, unul din fon
datorii Societății europene de fizică 
și primul ei președinte, președintele 
Societății italiene de fizică, a adre
sat, la rîndul său. mulțumiri pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tul său patronaj, pentru mesajul a- 
dresat participanților la conferință, 
pentru condițiile bune create desfă
șurării lucrărilor ei.

Luînd cuvîntul, acad. prof. Ton 
Ursu. președintele comitetului inter
național de organizare a conferinței, 
vicepreședinte al Societății europene 
de fizică, s-a angajat să transmită 
din partea particinanților la confe
rință. a tuturor fizicienilor euro
peni. cele mai calde mulțumiri pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, pentru înal
tul său patronaj care a onorat lu
crările conferinței, pentru mesa
jul adresat, bogată sursă de învăță
minte, pentru întîlnirea cu persona
lități marcante ale fizicii europene și 
mondiale, reprezentanți ai conferin
ței. intîlnire care a constituit un rod
nic schimb de vederi, pentru nobila

chemare pe care a adresat-o comu
nității fizicienilor europeni, tuturor 
oamenilor de știință, de a se angaja 
plenar, cu toate mijloacele de care 
dispun, în rezolvarea problemelor ma
jore Care confruntă azi omenirea — 
energia, materiile prime, hrana, apa. 
calitatea mediului înconjurător, de
zarmarea nucleară, pacea.

★
Vineri dimineața, în ultima zi a lu

crărilor celei de-a treia Conferințe 
generale a Societății europene de fi
zică. a avut loc o sesiune științifică 
plenară. Au fost abordate probleme 
privind structura energiei (G. Nico- 
lis — Belgia), transportul si stocarea 
energiei (C. Marchetti — Luxem
burg) și interractiile cu ioni grei la 
energii mari (A. Boldin — U.R.S.S.).

în cursul după-amiezii s-a desfășu
rat o masă rotundă, în cadrul căreia 
au fost discutate unele aspecte legate 
de electrodinamica cuantică în cim- 
puri intense, stări colective nucleare, 
precum și forme curioase ale nuclee
lor atomice.

Lucrările pe secțiuni s-au axat pe 
probleme referitoare la fizica parti
culelor elementare (particulele ele
mentare și nucleele, perspectiva teo
riilor de cîmp unificate), energia în 
astrofizică (radiosurse extragalactice, 
surse de energie în nucleele galactice 
active, pulsarii și teoria pulsariilor). 
în Invățămîntul de fizică (tendințe 
europene în învătămîntul de fizi
că. tendințe în știința educației, 
Învătămîntul postuniversitar, relația 
fizică-educație). Au fost. tot
odată, dezbătute aspecte ale produ
cerii energiei, cercetării unor tehno
logii de utilizare eficientă a energiei, 
inventarierii și evaluării surselor 
energetice.

Cronica zilei
Tovarășul Paul Niculescu. vlceprim- 

ministru al guvernului, ministrul e- 
ducatiei și învățămintului. a primit, 
vineri dimineața, delegația oamenilor 
de știință chinezi, condusă de prof. 
Tzen Go-cin, șef de secție la Institu
tul de cercetări biofizice al Academiei 
de științe din R.P. Chineză, care a 
participat la cel de-al III-lea Con
gres international de cibernetică și 
sisteme și a efectuat o vizită în tara 
noastră.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, s-a 
exprimat dorința de a dezvolta co
laborarea între cele două țări în do
meniul învățămintului si stiintei.

La întrevedere a participat Gheor- 
ghe Dolgu. rectorul Academiei de 
studii economice din București.

în cursul șederii în România, oas
peții au vizitat institute de învăță- 
mint, institute de cercetare, centre 
de calcul, obiective social-culturale 
din București. Ploiești, Cluj-Napoca 
si Constanta.

★

Consiliul National al Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România a trimis Societății de Semi
lună Roșie din Turcia un ajutor 
compus din alimente, medicamente, 
pături și corturi, pentru a veni în

sprijinul populației sinistrate in urma 
recentelor cutremure de pămînt din 
Turcia.

★

între 8 si 12 septembrie a.c.. o de
legație a Crucii Roșii din Elveția, 
condusă de prof. Hans Haug, pre
ședintele societății, a făcut o vizită 
în tara noastră, la invitația președin
telui Consiliului National al Crucii 
Roșii, general-colonel Mihai Burcă. 
Oaspeții au avut convorbiri cu mem
brii Consiliului National și ai comi
siilor județene de Cruce Roșie Bra
șov. Constanta și Prahova, realizîn- 
du-se un util schimb de opinii si in
formații în probleme de actualitate 
ale mișcării de Cruce Roșie, si au 
vizitat unități economice, obiective 
social-culturale din tara noastră.

(Agerpres)

Curse directe TAROM 
pe ruta București—Tripoli

Vineri, la amiază, a avut loc des
chiderea liniei aeriene interconti
nentale București — Tripoli. Pleca
rea din București are loc. în fiecare 
vineri, la ora 13. sosirea în capitala 
libiana la ora 17.25. iar întoarcerea 
pe Otopeni în aceeași zi. la ora 23,25. 
Tripoli este a 7-a capitală arabă cu 
care Bucureștiul are legături aerie
ne directe, după Cairo. Beirut. Am
man. Damasc, Alger și Kuweit.

Cu începere de la această dată, a- 
vioanele companiei TAROM efectuea
ză curse regulate în 29 de capitale 
și orașe principale din Europa, Asia, 
Africa și America de Nord. Extin
derea permanentă a rețelei liniilor 
aeriene internaționale se reflectă si 
în faptul că. în acest, an. potrivit es
timărilor serviciilor de prognoză co
mercială din sectorul aeronautic, 
TAROM-ul va transporta peste 1 
milion de călători. (Agerpres)

Vizita delegației Partidului 

Dreptății din Turcia
Consiliul Național al Frontului U- 

nității Socialiste a oferit, vineri, un 
dejun oficial în onoarea delegației 
Partidului Dreptății din Turcia, con
dusă de Sabit Osman Avei, vicepre
ședinte al Partidului Dreptății, de
putat.

Au participat Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nitătii Socialiste, Eugen Jebeleanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al F.U.S., Ion Circei. membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu
lui Național al F.U.S., Ilie Șalapa, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a C.C. al P.C.R.. președintele 
Comisiei pentru industrie și activi
tatea econo-mico-financiară a M.A.N.. 
Ion Mărgineanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
siei pentru politică externă și coo
perarea economică internațională a 
M.A.N., membru al Consiliului Na
țional al F.U.S.. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Au luat parte, de asemenea. Os
man Derinsu. ambasadorul Turelei la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul dejunului. Ștefan Voi
tec și Sabit Osman Avei au toastat 
în sănătatea președinților Nicolae

Ceaușescu și Fahri Korutiirk. pentru 
continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Turcia, pentru pace și înțele
gere între popoare.

★
Ambasadorul Turciei Ia București. 

Osman Derinsu, a oferit, vineri, un 
dineu oficial cu prilejul vizitei in 
tara noastră a delegației Partidului 
Dreptății din Turcia.

★
Delegația Partidului Dreptății din 

Turcia, condusă de Sabit Osman 
Avei, vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, deputat, a avut, in cursul 
dimineții de vineri, o întrevedere cu 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

în continuare, delegația a avut o 
întrevedere cu Ion Cosma, ministrul 
turismului, și general-locotenent Ma
rin Dragnea, președintele Consiliului 
National pentru Educație Fizică și 
Sport. Au fost discutate probleme de 
interes comun privind dezvoltarea 
turismului și a activităților sportive 
in cadrul celor două țări.

Delegația a discutat apoi cu Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, probleme 
ale dezvoltării relațiilor economice și 
cooperării pe multiple planuri între 
cele două țări.

(Agerpres)

Delegația economică guvernamentală 
filipineză a părăsit Capitala

Ministrul comerțului din Filipine, 
Troadio Quiazon, care a făcut o vizi
tă în țara noastră in fruntea unei 
delegații economice guvernamentale 
filipineze, a părăsit, în cursul după- 
amiezii de vineri, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, Ro
man Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie, Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Băncii Române 
de Comerț Exterior, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
I.R.R.C.S., de alte persoane oficiale.

Au fost de față Leticia Ramos Sha- 
hani, ambasadorul Republicii Filipi
ne la București, și membri ai amba
sadei.

în declarația făcută înaintea ple
cării unui redactor al „Agerpres", 
ministrul filipinez al comerțului 
a spus : „Am avut onoarea să 
fiu primit de Excelența Sa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Cu a- 
cest prilej, au fost evidențiate efor
turile care se depun de către ambele 
părți în vederea dezvoltării și extin
derii comerțului direct, ca și preocu
parea pentru promovarea unor for
me noi de cooperare economică întră 
țările noastre, în avantajul reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că este necesar a fi exami
nate posibilitățile existente pentru 
constituirea unor societăți mixte de 
producție în domenii de interes co
mun, potrivit reglementărilor în vi
goare din fiecare țară".

Referindu-se la colaborarea româ- 
no-filipineză, oaspetele a relevat că 
România și Filipine promovează cu 
consecvență în relațiile lor principii
le unanim recunoscute și că diferen
țele de sistem social nu ridică pro
bleme de nici un ordin. Tocmai de 
aceea, a spus vorbitorul, relațiile 
dintre țările noastre sint sincere, 
prietenești. .

în timpul șederii în România — a 
încheiat interlocutorul — am vizitat 
mai multe obiective industriale — 
combinate petrochimice, întreprinderi 
de tractoare și de mașini de teren, 
rafinării — și am fost foarte impre
sionat de dezvoltarea economică a 
României. Remarcabil pentru mine 
este și faptul că toate aceste reali
zări au Ia bază munca și efortul pro
priului dumneavoastră popor. Nu aș 
dori să închei fără a sublinia că 
România este o tară prietenoasă și 
ospitalieră, dornică să primească 
prieteni și să extindă relațiile cu alte 
țări.

(Agerpres)
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Cupa „Scînteii tineretului" la tenis

Astăzi ii vom cunoaște pe campioni
fotbal. Azi, meciuri în campionat

Lanuri de porumb 
la Ciego de Avila

Fructuoasă acțiune de cooperare 
româno-cubaneză

„Academia Republi
cii Socialiste România. 
Lot experimental po
rumb, Ciego de Avila. 
Cuba, 1975". O inscrip
ție care ne retine a- 
tenția la intrarea in 
Ciego de Avila, locali
tate aflată la 120 de ki
lometri de Camaguey, 
capitala provinciei cu 
același nume. Aici își 
desfășoară activitatea 
un grup de specialiști 
români, cu concursul 
cărora se concretizează 
o importantă acțiune 
de cooperare dintre 
România și Cuba.

în urmă cu vreo 
zece luni, doi oameni 
de știință români (dr. 
ing. Iuliu Munteanu și 
dr. ing. loan Boieriu) și 
doi mecanizatori (Gir- 
boiu Ilie și Gherman 
Dumitru), împreună cu 
o brigadă de 15 tineri 
cubanezi, se angajau 
să demonstreze că în 
Cuba se pot obține re
colte bogate de po
rumb. că această plan
tă are aici excelente 
perspective de dezvol
tare. Ei făgăduiau să 
reușească să obțină 
producții de mii de ki
lograme de boabe la 
hectar, în condițiile in 
care aici, în anii cei 
mai buni, abia se obți
neau 800 kg.

Recent, combinele au 
intrat pentru a doua 
oară în lanurile de po
rumb. la fel de înalte 
ca cele de trestie de 
zahăr, pentru a strin- 
ge recolta. înfățișarea 
plantelor cu cite 4—5 
știuleți fiecare vorbea 
de la sine despre o re
coltă peste așteptări. 
Dar cit de mare va fi 
aceasta 7 — se între
bau cu nerăbdare 
membrii grupului, care 
știau că se punea ches
tiunea depășirii unei 
anumite bariere pe ca
lea obținerii unor re
colte record. Rezulta
tul a fost că pe lotu

rile experimentale s-au 
obținut 5 000 kilograme 
de boabe la hectar — 
cu 1 500 kilograme mai 
mult decît își propuse
seră specialiștii noștri 
ca o primă cifră limi
tă. Acum, obiectivul 
lor final — de a-< rea
liza 6 000 de kilograme 
de boabe — nu este 
atît de îndepărtat.

Performanța specia
liștilor români a stir- 
nit interesul forurilor 
științifice și a determi
nat aprecieri elogioase 
din partea organelor 
de partid și de stat din. 
provincia Camaguey. 
Cei doi cercetători au 
fost invitați să confe
rențieze la Universita
tea din Oriente. obți
nerea celor 5 000 kilo
grame de boabe la 
hectar fiind conside
rată nu numai un. re
cord în producție, dar 
și o prestigioasă reuși
tă științifică.

Am stat de vorbă cu 
acești oameni despre 
începuturile experi
mentului, despre greu
tățile care au surve
nit, despre eforturile 
desfășurate în lunile 
din urmă de mecani
zatorii români și cu
banezi.

— Dacă în condițiile 
altor țări obținerea 
unei producții de 
5 000 kg de boabe de 
porumb la hectar re
prezintă un fapt obiș
nuit, ne spune dr, 
ing. Iuliu Munteanu, 
în condițiile de climă 
ale Cubei aceasta re
prezintă o performan
tă. Performanță pe 
care împreună cu co
legii mei români și 
cubanezi am con
struit-o zi de zi și pe 
care acum ne pregătim 
s-o depășim. De la 
bun început am știut 
că eforturile noastre 
trebuie să fie canali
zate spre asigurarea 
unei stări perfecte de 
sănătate a plantelor.

Ce e drept, vara per
manentă de aici, vo
lumul bogat al preci
pitațiilor, vegetația a- 
bundentă reprezintă 
factori care favorizea
ză dezvoltarea plante
lor. Pe de altă parte, 
aceiași factori favori
zează dezvoltarea con
siderabilă a agenților 
patogeni și a insecte
lor dăunătoare. Toc
mai în direcția elimi
nării acestor dăunători 
ne-am Îndreptat aten
ția. Și acum...

— ...Acum — inter
vine dr. ing. loan 
Boieriu — există po
rumb, foarte mult po
rumb. Sperăm că va fi 
și mai mult. Pentru 
aceasta am stabilit un 
sistem de măsuri inte
grate care, aplicat in 
producție, va asigura 
recolte și mai mari. 
Vom incerca și folosi
rea unor hibrizi mal 
productivi și mal re
zistent! la boli. De ase
menea, utilajele com
plexe pe care le-am 
adus din țară ne-au 
ajutat și ne vor ajuta 
să obținem 6 000 de 
kilograme la hectar și 
să dăm in felul acesta 
un conținut și mai 
bogat cooperării dintre 
România și Cuba In 
acest domeniu.

Nu peste mult timp, 
specialiștii români, în 
cooperare cu tovarășii 
cubanezi, vor începe 
cea de-a treia etapă 4 
marii lor bătălii, de 
succesul căreia depin
de aplicarea experi
mentului de la Ciego 
de Avila pe suprafețe 
întinse. Rezultatele 
obținute pînă acum re
prezintă o garanție că, 
prin efortul comun al 
oamenilor de știință 
și al mecanizatorilor 
români șl cubanezi, 
obiectivul propus va 
fi realizat.

M. FABIAN

PORȚILE DE FIER :

160 MILIOANE kWh 
ENERGIE ELECTRICĂ 

PESTE PLAN
Hîdroenergeticienii de la Por

țile de Fier au ajuns, vineri, la 
160 milioane kilowați-oră ener
gie electrică produsă peste plan, 
de la începutul anului. In acest 
fel, muncitorii și tehnicienii de 
aici au realizat aproape 80 la 
șută din angajamentul asumat 
t'-n întrecerea socialistă pe între- 
' Ml an.
1,

După trei zile de întreceri pasio
nante. așa cum se întîmplă cind titlu
rile și trofeele sportive sint rivnite 
de foarte multi concurenti. iată-ne 
în fata întîlnirilor finale care vor 
decide campionii ediției a Il-a 1975 
a competiției „Cupa Scînteii tinere
tului" la tenis. De-a lungul acestui ve
ritabil maraton de tenis — s-au dis
putat la Costinești peste 200 de nie-

ciuri — cei 240 de concurenti cam
pioni ai județelor și ai municipiului 
București au arătat aptitudini reale 
pentru acest sport și frumoase cali
tăți fizice, unii sustinînd cite 2—3 
întilniri pe zi. Cu același prilej, unii 
dintre ei, dintre cei foarte tineri, fi
rește. au semnat referințe de încre
dere pentru practicarea viitoare a 
tenisului de performantă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LUPTE

La Minsk au continuat campiona
tele mondiale de lupte greco-ro- 
mane, competiție în care sportivii 
români au obtinut noi victorii men- 
ținîndu-se în cursa pentru medalii. 
Cinci dintre ei, și anume : Gheor- 
ghe Berceanu. Ion Păun, Ion Enache, 
Constantin Alexandru și Roman 
Codreanu continuă întrecere» fără 
nici un punct penalizare.

€uvintuB mobilizații!' 
o/ propagandistului

HANDBAL
Sala sporturilor Floreasca din Ca

pitală a găzduit vineri un cuplaj in
ternational feminin de handbal. în 
primul joc, echipa Școlii sportive nr. 
2 din București a intrecut cu 21—20 
(9—7) o selecționată canadiană, iar, 
în cel de-al doilea meci. Universi
tatea București a învins cu scorul 
de 15—14 (11—8) echipa S.K, Magde
burg.

CICLISM
Proba de urmărire pe echipe din 

cadrul campionatelor naționale de ci
clism a revenit formației Dinamo 
(Teodor Vasile, Mircea Ramașcanu, 
Costel Cîrje. Ilie Valentin) care a în
trecut în finală echipa Steaua, reali- 
zind pe 4 000 m timpul de 4’42”7/10. 
în semifinale, cicliștii dinamoviști 
obținuseră timpul de 4’42”2/10. Mîine 
(ora 10), tot pe velodromul Dinamo, 
are loc proba cu adițiune de puncte.

miercuri, în cupele europene
Astăzi, echipele Dinamo, Rapid, 

A.S.A. și Universitatea Craiova, re
prezentantele fotbalului nostru în e- 
dițiile din acest an ale cupelor euro
pene iiltercluburi, vor juca meciu
rile din etapa a Vl-a a campionatu
lui național. La fel ca miercurea 
viitoare în cupele europene, Dinamo 
va juca „in deplasare" (la Constan
ța), în timp ce Rapid (cu F.C. Bihor), 
A.S.A. (cu S.C. Bacău) și Universi
tatea Craiova (cu Politehnica Timi
șoara) se vor întrece pe terenurile 
proprii cu echipele adverse.

Despre formațiile 'în meciurile da 
astăzi și despre cele preconizate pen
tru miercuri ne-au relatat :

DINAMO — vicepreședinte Gh. 
Turtureanu 5 Astăzi după-amiază, la 
Constanța, o singură incertitudine — 
în poartă, Ștefan sau Mircea Con- 
stantinescu ? Mai departe, Cheran, 
G. Sandu, Sătmăreanu II, Lucuță —• 
Dinu, Marin — Nunweiler, Dumitra- 
che, Georgescu, Lucescu. Din cauza 
poziției in clasament, sîntem ne- 
voiți să aliniem la Constanța cea 
mai bună formație, cu toate că pe 
Dinu (șase etape) și Nunweiler (o 
etapă), suspendați de U.E.F.A., nu-i 
vom putea folosi miercuri la Ma
drid.

RAPID — vicepreședinte Lîviu Mi- 
hăilescu. Azi, de la ora 17,45, pe sta
dionul „23 August" vom alinia for
mația : Ioniță (Ciupitul — Pop, Gri-

goraș sau Niță (probabil, fiecare cite 
o repriză), FI. Marin, Iordan — Riș- 
niță, St. Marin, Angelescu (Savu) — 
Rontea, Neagu, Manea. Leșeanu, 
acum ușor accidentat, va juca aproa
pe sigur contra lui Anderlecht.

A.S.A. — președinte Gh. Pintilie : 
Azi, formația noastră va fi urmă
toarea : Nagel — Gligore, Pintea, Is- 
pir, Onulan — Varodi, Boliini — Fa- 
zekas, Pislaru, Murcșan, Hajnal. Dacă 
fundașul central Kiss se va reface 
după accidentare va juca și astăzi o 
parte din timp in locul tînărului Pin
tea. Oricum, contăm pe reintrarea lui 
Kiss in meciul cu Dynamo Dresda,

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
vicepreședinte Ion Dobrițoiu : Azi, 
formația noastră va fi compusă din : 
Purcaru — Purima, Boc, Deselnicu, 
Berneanu — Ciupitu, Strîmbeanu 
sau Bălăci — Crișan, Oblemenco, 
Leonida Nedelcu, Marcu. Noutatea 
e. desigur, reapariția Iui Crișan în 
echipă. Antrenorul Cernăianu a con
statat că jucătorul e pregătit și apt 
de meci. Cum din punctul de vedere 
al F.R.F. Crișan a încheiat suspen
darea (de trei etape) dictată de bi
roul federal la 27 august, iar jucăto
rul s-a prezentat la antrenamente, 
clubul nostru și-a retras cererea de 
sancționare. Formația arătată mai 
sus încercăm s-o menținem si pentru 
meciul de miercuri.

TINERETUL Șl ȘOMAJUL

„time“ „Cind elevii și studenții 
vor reveni îa cursuri..."

Cind, in toamnă, elevii si studen
ta din Statele Unite ale Americii 
vor reveni in sălile de studiu din 
scoli si universități, cea mai mare 
■parte din cei cărora li se va pretin
de să scrie o compunere cu titlul 
„Cum v-ați petrecut vacanța de va
ră" nu vor putea face decit men
țiunea : „am căutat ceva de lucru, 
dar nu am putut găsi". Circa 2,7 mi
lioane de tineri îngroașă rindurile 
celor ce caută de lucru, temporar, 
pe perioada de vară. Si în loc ca, în 
eventualitatea găsirii — totuși — 
a unui post, să pună ceva bani de o 
parte pentru nevoile curente din 
timpul anului, inclusiv pentru plata 
taxelor școlare, destul de ridicate, 
mulți dintre ei se vor vedea in si
tuația de a contribui, cu puținul pe 
care l-au agonisit, la echilibrarea 
bugetelor familiilor, din care unii 
membri mai in virstă au rămas fără 
slujbe. Locuri de muncă destinata 
pe vară tinerilor sint insă tot mai 
puține.

Pe deasupra, concurența mal ac
centuată anul acesta pentru slujbele 
sezoniere este cu atit mal redutabilă 
cu cit nu mai implică numai tine
retul, ci și oamenii mai in virstă.

Administrația Parcului de distracții, 
aflat in apropierea orașului Atlanta, 
statul Georgia, a primit patru soli
citări pentru fiecare din slujbele se
zoniere oferite. Mai toți tinerii în
trebați de ce vor să muncească răs
pund cam așa : „Tatăl meu și-a pier
dut slujba și eu sint nevoit să-mi 
ajut acum familia". Cei însărcinați 
cu recrutarea personalului pentru 
parc remarcă : „La noi se prezintă 
destui oameni de 35—40 de ani, chiar 
și mai mult. Sint dintre cei conce
diat! de la «General Motors»-, «Ford» 
și alte companii".

Majoritatea ofertelor de muncă 
provin din partea spitalelor și a ser
viciilor publice. Pretutindeni Insă, 
numărul solicitărilor e cu mult peș
te ceea ce se oferă.

La San Francisco, pentru cele 4 400 
de posturi puse la dispoziție s-au 
arătat interesați un număr de 12 000 
de tineri; la Chicago se prevede ca 
față de, in cel mai bun caz, 42 000 de 
oferte să se înregistreze de trei ori 
mai multe solicitări. Și, în bună par
te, locurile de muncă pentru tineri 
se pare că sint create pe seama 
slujbelor propriilor lor părinți.

(Urmare din pag. I)
strădania de a scoate în evidență 
elementele noi survenite în legătură 
cu problema respectivă, semnificația 
principială și practică a diferitelor 
măsuri adoptate de partid, sarcinile 
care decurg pentru fiecare colectiv. 
Esențial este ca, prin întreaga lor 
desfășurare, cursurile de pregătire 
să-1 înarmeze pe propagandiști in 
vederea Îndeplinirii principalei lor 
îndatoriri — aceea de a contribui 
ca toti membrii de partid, totî oa
menii muncii să cunoască aprofun
dat, să-și însușească si să militeze 
fără preget pentru traducerea în 
viată a prevederilor Programului 
partidului, programul întregului po
por în lupta pentru viitorul comu
nist al României.

în acest sens, eficiența cursurilor 
de pregătire depinde în măsură ho- 
tărîtoare de raportarea lor perma
nentă la viață. Ia realitățile locale. 
Evident, această cerință nu poate fi 
considerată Împlinită prin „lipi
turi" de exemple alese la întlmpla- 
re ; se Impune ca în expuneri și 
dezbateri să se analizeze modul în 
care sarcinile generale trasate de 
partid se realizează in județul res
pectiv, să se prezinte problemele 
majore cu care se confruntă unită
țile economice din raza acestuia, 
sarcinile concrete care se cer rezol
vate la fiecare loc de muncă.

Oricît de bună ar fi pregătirea 
teoretică, politică, a propagandistu
lui. el nu va putea avea deplin 
succes în activitatea sa dacă nu va 
stăpini metodica aptă să înlesneas
că transmiterea ideilor, să stimule

ze gîndirea cursanților. să le dez
volte interesul pentru studiu. _ De 
aceea, latura metodică va trebui să 
se afle la loc de cinste în progra
mul cursurilor. Prin expuneri și 
mai ales prin aplicații practice, 
schimburi de experiență, propagan
diștii vor trebui ajutați să cunoască 
care sînt procedeele adecvate dife
ritelor forme de învătămînt. cum 
pot fi înlăturate practicile simplis
te. școlărești, bazate pe memorarea 
mecanică, care sînt mijloacele cele 
mai bune de activizare a cursante
lor la dezbateri, de deprindere a 
lor să studieze individual, să-si facă 
conspecte, cum trebuie folosite zes
trea documentară a cabinetelor de 
științe sociale, aparatura modernă 
cu care multe din ele au fost în
zestrate.

Fără îndoială, pregătirea propa
gandiștilor nu se încheie odată cu 
aceste cursuri ; ea urmează a fi con
tinuată și dezvoltată în decursul în
tregului an de studiu prin interme
diul unei largi varietăți de forme și 
mijloace aflate la îndemîna organe
lor locale de partid. Oricît de efi
cient ar fi acest ajutor, el nu poate 
în nici un caz înlocui acel factor 
determinant pe care îl constituie 
studiul Individual susținut al docu
mentelor de partid, al literaturii so- 
cial-politice, efortul perseverent al 
fiecărui propagandist pentru conti
nua îmbogățire a cunoștințelor Sale. 
Iată cerințe esențiale pentru crește
rea forței de înrîurire și a eficientei 
propagandei de partid, pentru în
deplinirea la nivelul exigentelor ac
tuale a funcției sociale a propagan
distului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 SEPTEMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : 3 44 78 «9 31 43 73 55 22.
EXTRAGEREA a Il-a : 37 88 7 71 48 8 84 51 52.

| Fond general de cîștiguri l 840 280 lei.

(Urmare din pag. I)
plecare. Un punct de spri
jin către altceva. Ochiul 
atent, format și receptiv a 
ales din grămada asta pro
punerea de uscare prin ra- 
dianți. Aparent, nu părea 
la obiect. Dar...

— Dar ?
— Merita încercat, ni se 

spune. Ținta cu punctajul 
maxim nu se atinge de la 
primul foc. Antrenamen
tele pe cercurile concen
trice te apropie pas cu pas. 
Poate că noi, atunci, ne an
trenam încă pe „cercurile 
concentrice". Poate că țin
ta mult rîvnită se afla pe 
aproape, chiar foarte a- 
proape. Totul este să nu 
renunți, să nu te lași. Să 
găsești mereu în tine forța 
și, mai ales, curajul de a 
accepta condițiile reluării 
de la capăt.

...Se face și uscarea mie
zurilor prin radianți. Re
zultatul 7 Crește procentul 
de lingotiere de calitatea 
întîi. Un salt destul de sub
stanțial : pînă în jur de 60 
Ia sută. Nu insă destul de 
mulțumitor și pentru oa
menii antrenați In această 
competiție pentru mai bine.

— „înseamnă că știința 
noastră atîta poate", a zis 
careva, de-a supărat pe 
mulți. E timpul să consul
tăm un om care a trăit în 
turnătorie mai mulți ani 
decît noi.

Omul acela s-a brodit a 
fi inginerul Panghe, cum 
am mai spus. Trenul de 
noapte înghițea lacom ki
lometrii. alergind prin Bă
răganul deschis spre Bucu
rești, iar cei doi, singuri

în compartiment, suceau și 
răsuceau pe toate fețele 
problema lingotierelor gâ- 
lățene. în alte comparti
mente, unii călători moță
iau. Alții priveau plictisiți, 
in noapte, fulgerarea gări
lor și haltelor mărunte. 
Cițiva jucau, pasionați, ta
ble. Numai cei doi se 
„plimbau" într-o lume a 
lor, unde metalul e rege, 
dar ți se supune și capătă 
formele dorite, dacă știi

inginer Panghe : „Ce naiba 
are vopseaua asta 7“ „De 
ce 7 Cumva n-a mers ?“ 
„Ba încă cum ! Dar voiam 
să știu și eu, așa, de curio
zitate", „Așa, de curiozita
te, ride inginerul de la 
«Progresul»", îți pot spune. 
„Are tot ce poate fi mai 
simplu: are plus..."„Plus?" 
„Da, are plus grafit. Dar 
un grafit cu 85 la sută car
bon". „Iar al nostru are 62 
la sută". „Vezi, aici se ve-

Pasiune plus... 
pasiune

să-i poruncești, să-l «tăpî- 
nești prin cunoașterea tai
nelor iui... Zice, ia un mo
ment dat, inginerul Pan
ghe : „Vopsea refractară 
folosiți ?“ „Nu !“ „Ia încer
cați. E un produs străin 
care dă foarte bune rezul
tate la turnare". „Mă rog : 
să zicem că aducem vop
seaua asta refractară. Și 
clacă nu merge ?" „Mda...
Uite ce-i, vă împrumutăm 
noi citeva zeci de kilogra
me. acolo. încercați..."

— Am încercat Ia 12 bu
căți.
- Șl ?
— Toate 12 lingotierels 

au Ieșit de calitatea intîi... 
Oho, deci, ne aflăm pe a- 
proape I Pun mina pe tele
fon gi-l intreb pe același

de plusul despre care ’ti 
vorbeam !“. „Uite, domnule, 
ce-s in stare 23 procente 
de carbon 1 Te pun pe dru
muri, pun la treabă zeci și 
zeci de oameni, iți înnoadă 
totul în cale și pas tu să le 
deznozi. Doar n-or fi insă 
aceste 23 procente de car
bon mai tari decît noi 7 
Doar nu ne-om lăsa în fa
ța lor"...

Așadar, din aproape în 
aproape se ajunge la... gra
fit. Dar nu unul oarecare. 
Ci de import, cu 85 la sută 
carbon. Era singura soluție 
care... „De ce singura so
luție 7 și-au zis oamenii a- 
ceștia care n-au obosit să 
caute, care ajunseseră at.it 
de aproape de tinta căută
rilor lor, de adevăr. O ie-.

șire trebuie să aflăm noi și 
din acest impas". Și astfel, 
tot alergind după grafit se 
dă de urma unei între
prinderi miniere din Rim- 
nicu-Vilcea, via Timișoara.

— De ce ocolul ăsta 7 ne 
exprimăm mirarea.

— Pentru că am pornit 
de la bateriile de... Timi
șoara. Ne-am zis : aici se 
folosește din plin grafit. Și 
încă de calitate. Ia să ve
dem cum și-l procură pro
ducătorii bateriilor. Și uite- 
așa am făcut cale-ntoarsă, 
spre inima țării, la Rimni- 
cu-Vîlcea.

— Grafitul de Rîmnicu- 
Vilcea v-a ajutat deci să 
mai urcați o treaptă 7

— Ba citeva deodată, 
precizează ing. C. Popescu. 
Peste 80 la sută din lingo- 
tierele turnate acum de 
noi la Combinatul side
rurgic de la Galați sînt de 
calitatea întîi. Ne bucură 
că am urcat pînă aici și 
fără fișă tehnică de im
port. Meritul 7 Al oameni
lor noștri care nu s-au lă
sat niciodată, cum se spu
ne. Al oamenilor la care 
am apelat, și la porțile că
rora n-am bătut ca in ușile 
indiferentei.

— Cu inginerul Panghe 
v-ați mai găsit 7

— Doar... telefonic. Știm 
însă că avem în el un prie
ten, un pasionat al mese
riei și nu s-ar supăra dacă 
vreodată i-am mai „omorî" 
citeva ore de relaxare... La 
fel cum și el, dacă va avea 
vreodată vreo „hibă" ne
dezlegată, va găsi la noi 
porțile prieteniei și întra
jutorării comuniste — larg 
deschise.

„vorwărts" Un milion de tineri 
în căutare de lucru

„Cifra ridicată de peste un milion 
de tineri șomeri, sub 25 de ani, în cela 
nouă țări ale Pieței comune a alar
mat autoritățile C.E.E. din Bruxelles 
și pe politicieni. Pentru numeroși ti
neri, Comunitatea Europeană nu a 
adus îmbunătățirea condițiilor de via
ță și de muncă prevăzută în Trata
tul C.E.E. Tineretul afectat de șo
maj ar putea să se îndepărteze de 
acest organism, care nu-i oferă nici 
o șansă.

Proporțiile reale ale problemei de
vin abia acum clare : printre cei 4.5 
milioane de șomeri in țările C.E.E., 
tineretul este reprezentat suprapro- 
porțional ; de la sfîrșitul anului 1973 
pină la finele anului 1074, șomajul 
în rîndul tinerilor a crescut, în medie 
pe comunitate, cu 50 la sută, ajun- 
gînd la 1,15 milioane. în aceeași pe
rioadă, șomajul s-a extins în toate 
grupele de virstă cu 32 la sută. în 
Danemarca, in același interval de 
timp, șomajul a crescut cu 405 la 
sută printre tinerii angajați, în Re
publica Federală cu 210 la sută. Pes
te o treime (34.3 la sută) din șomerii 
din C.E.E. sînt în virstă de 15—25 de

ani, cu toate că acestei categorii da 
virstă îi revin numai 20—25 la sută 
pe ansamblul muncitorilor Indus
triali.

în prima jumătate a anului 1973, 
numărul celor rămași fără lucru a 
crescut, ceea ce a sporit și cifra ti
nerilor șomeri. Această cifră va pu
tea cu siguranță să crească și mal 
mult, cind, în cursul anului, își vor 
încheia studiile cei aproape 3 mi
lioane de școlari și vor apărea pe 
piața brațelor de muncă din țările 
C.E.E. Ei nu vor găsi un loc de mun
că și nici o posibilitate de a-și con
tinua calificarea. La aceasta se adau
gă o cotă ridicată de șomaj camuflat 
in rindurile tineretului.

Nivelul ridicat atins în prezent da 
șomaj în rindurile tineretului este 
cauzat, desigur, in parte de depre
siunea economică generală. Enume- 
rînd diferitele remedii luate în const» 
derare, „Vorwărts" atrage atenția, d« 
asemenea, asupra consecințelor psi
hologice care ar putea rezulta pen
tru tineri prin „refuzul societății de 
a-i antrena la o participare activă in 
viața economică".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 1G septembrie. In tarâ : Vremea va 
fi în general instabilă, exceptînd sud- 
estul tării, unde la începutul interva
lului se menține frumoasă. Cerul va fl 
variabil, cu înnorărl mal pronunțate în 
jumătatea de nord-vest, unde și ploii»

vor fl mat frecvente. Vtntul va pre
zenta intensificări locale din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 7 și 17 grade, iar maxi
mele intre 13 șl 28 grade, local mal 
ridicate la începutul intervalului. In 
București : Vremea va fl frumoasă In 
prima parte a intervalului, apoi va de
veni ușor instabilă. Cerul va f! varia
bil, cu înnorârl mal pronunțate la sfir- 
șitul intervalului, cind vor fl condiții 
favorabile ploii de scurtă durată. Vlnt 
moderat. Temperatura în scăder» O- 
șoară.



PAGINA 6 SCINTEIA — sîmbâfă 13 septembrie 1975

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII TOKIO

GENERALE A O. N. U.

Larg consens pentru restructurarea 
întregului edificiu al relațiilor 

economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 12 — Cores

pondentul nostru transmite : Joi sea
ra, plenara Adunării Generale a celei 
de-a 7-a sesiuni extraordinare a 
O.N.U. și-a încheiat dezbaterile de 
politică generală și a hotărit să-și 
prelungească lucrările cu una sau 
două zile lucrătoare. adică pină cel 
tirziu la 15 septembrie, pentru a da 
posibilitate Comitetului ad-hoc, însăr
cinat cu elaborarea documentelor fi
nale ale sesiunii, să-și termine ac
tivitatea.

în cele 22 de ședințe plenare ale 
Adunării Generale, care au avut loc 
în intervalul a zece zile lucrătoare și 
au fost rezervate prezentării puncte
lor de vedere ale statelor membre 
asupra stării economiei lumii, au luat 
cuvîntul 108 șefi de delegații. în ma
joritate miniștri de externe sau de- 
tinînd portofolii economice în gu
verne.

Dezbaterile au evidențiat pregnant, 
intre altele, discriminările și inechi
tățile la care sînt supuse statele in 
curs de dezvoltare în actuala ordine 
economică internațională, agravarea 
decalajelor economice, eșecul strate
giei internaționale a dezvoltării de a 
facilita progresul economic și social 
în țările în curs de dezvoltare, per
sistența dependentelor în relațiile lor 
cu țările industrializate. înrăutățirea 
poziției statelor sărace în comerțul 
mondial, repercusiunile grave asupra 
acestora ale inflației și recesiunii ex
portate lor de către țările avansate 
din punct de vedere industrial.

Apreciind că multe state capita
liste și-au edificat prosperitatea pe 
exploatarea de secole a mîinii de 
lucru și bogățiilor actualelor state în 
curs de dezvoltare și că a sosit de 
mult timpul ca acestea să plătească 
măcar pentru o parte a resurselor 
umane și materiale exploatate, re
prezentanții țărilor lumii a treia au 
subliniat că sînt necesare nu numai 
ajutoare, ci și măsuri concrete pen
tru reformarea radicală a întregului

edificiu inadecvat al relațiilor econo
mice și comerciale internaționale — 
care a permis îmbogățirea unor state 
pe seama pauperizării altora. S-a 
subliniat că ajutoarele date au fost 
compensate prin vinderea în pier
dere a materiilor prime și produse
lor de bază ale statelor în curs de 
dezvoltare către statele așa-zis dona
toare.

Unul dintre scopurile cardinale ale 
edificării noii ordini economice in
ternaționale trebuie să fie — potrivit 
declarațiilor majorității vorbitorilor 
— promovarea emancipării economi
ce depline a statelor în curs de dez
voltare prin redobindirea controlului 
asupra resurselor lor naturale, bogă
țiilor și mijloacelor dezvoltării eco
nomice, prin punerea relațiilor lor cu 
statele industrializate pe baze echi
tabile și juste.

In cadrul dezbaterilor din plenară 
eu fost avansate numeroase propu
neri și recomandări de măsuri con
crete vizînd transferul de resurse 
reale financiare, de tehnologie și 
știință către statele în curs de dez
voltare. restructurarea sistemelor 
monetar și comercial internaționale, 
stabilizarea și indexarea preturilor 
produselor de bază și materii prime, 
reevaluarea organismelor economic 
și social din sistemul O.N.U.

★
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

Reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. a inmînat secre
tarului general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, scri
soarea ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice. A. A. Gromiko, 
in care se solicită includerea pe or
dinea de zi a celei de-a XXX-a se
siuni a Adunării Generale a proble
mei referitoare la „încheierea unui 
acord international privind interzi
cerea generală si totală a experien
țelor cu arma nucleară" — relatează 
agenția T.A.S.S.

„SÎNT NECESARE MASURI EFECTIVE DE DEZARMARE Șl, IN 
PRIMUL RÎND, DE DEZARMARE NUCLEARA"

încheierea Conferinței Uniunii Interparlamentare

LONDRA 12 — Corespondentul
nostru transmite : Vineri s-au înche
iat la Londra lucrările celei de-a 
62-a Conferințe a Uniunii Interparla
mentare, la care au participat parla
mentari din aproape 70 de țări ale 
lumii. Delegația română a fost forma
tă ..din deputății Corneliu Mănes.cu, 
Tudor Drăganu și Mihai Hașeganu.

în timpul lucrărilor, numeroși 
delegați au subliniat contribuția 
României la eforturile întreprinse pe 
plan internațional în vederea conti
nuării procesului destinderii, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru instau
rarea unei noi ordini politice și eco
nomice în lume, pentru extinderea 
cooperării și întărirea securității în 
Europa și pe alte continente.

Rezoluția referitoare la „Dezvol
tarea și cooperarea economică inter
națională" cere tuturor grupurilor 
parlamentare naționale să-și facă cu
noscut punctul de vedere privitor la 
„principalele elemente ale noii ordini 
economice internaționale și contribu
ția parlamentelor la traducerea în 
viață a acestora care, împreună cu 
concluziile simpozionului de la Bucu
rești pe tema „Un nou sistem de re
lații economice internaționale", vor 
constitui bazele dezbaterilor la cea 
de-a 63-a Conferință interparlamen
tară".

în rezoluția privitoare la proble
mele dezarmării și neproliferării ar

melor nucleare, conferința a exprimat 
„serioasa îngrijorare in legătură cu 
continuarea cursei înarmărilor și a 
perfecționării armelor nucleare și a 
altor arme de distrugere in masă care 
creează un grav pericol pentru ome
nire". Totodată, se subliniază necesita
tea de a se trece la aplicarea unor mă
suri efective de dezarmare și, in pri
mul rind, de dezarmare nucleară, și 
ca sumele obținute prin reducerea 
bugetelor militare să fie folosite 
pentru dezvoltarea economică și so
cială. pentru lichidarea subdezvoltă
rii. Conferința a subliniat necesita
tea adoptării unor măsuri practice 
pentru încetarea producției și distru
gerea stocurilor existente de arme 
nucleare.

Conferința s-a pronunțat pentru 
soluționarea politică a conflictului 
din Orientul Apropiat și pentru în
făptuirea de noi pași în direcția so
luționării definitive, în ansamblu, a 
situației.

Consiliul interparlamentar a ho
tărit invitarea, cu titlu de observa
tor. a Consiliului Național Palesti- 
nean la toate reuniunile Uniunii In
terparlamentare care vor avea loc 
anul viitor. Delegația română s-a 
pronunțat ferm pentru participarea 
reprezentanților Consiliului Național 
Palestinean la reuniunile Uniunii 
interparlamentare.

întrevederi româno-japoneze
TOKIO 12 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în cursul vizitei 
întreprinse In Japonia, tovarășul 
Dumitru Popescu, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, a avut o întrevedere cu Michio 
Nagai, ministrul nipon al educației, 
în cadrul convorbirilor a fost re
liefată importanța istorică a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Japonia, din cursul acestui an, pen
tru amplificarea pe multiple planuri 
a relațiilor de colaborare și conlu
crare reciproc avantajoasă între 
cele două țări. în acest cadru s-au 
creat condiții deosebite și pentru 
intensificarea schimburilor si coope
rării culturale româno-japoneze. A- 
preciindu-se ca pozitiv stadiul rela
țiilor dintre cele două țări în aceas
tă direcție. în cursul discuțiilor s-au 
evidențiat noi si largi posibilități 
de intensificare a raporturilor în 
domeniile învățămîntului. științei, 
culturii și artei între cele două țări.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a întreprins o vizită în 
Japonia, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia, a părăsit vineri Tokio. La 
plecare, pe aeroportul internațional 
Haneda, delegația a fost salutată de 
Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiu
lui Permanent al C.C., șef al Se
cretariatului C.C. al P.C.J.. Toshio 
Sakaki, membru al Prezidiului Per
manent al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., Ichiro Sunama. membru al 
Prezidiului Permanent. Hiroshi Ki- 
kunami. membru al Secretariatului 
C.C., șef al Secției internaționale a 
C.C. al P.C.J., Fumio Yamashita, 
membru al C.C. al P.C.J., activiști de 
partid.

A fost prezent Nicolae Finanțu, 
ambasadorul României la Tokio.

Protocol cu privire la extinderea cooperării
în agricultură între România și S. U. A.

WASHINGTON 12 - Corespon
dentul nostru transmite : în’ cadrul 
vizitei pe care o întreprinde în Sta
tele Unite, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului și mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, a avut, joi, la Washington, 
o întrevedere cu ministrul agricul
turii al S.U.A., Earl Butz.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
semnat un protocol privind extinde
rea cooperării dintre cele două țări 
în domeniul agriculturii, pe baze 
egale și reciproc avantajoase, și un 
alt protocol vizînd dezvoltarea co
merțului cu produse agroalimentare 
intre România și S.U.A.

In aceeași zi, Angelo Miculescu a 
avut întrevederi cu William Cassey. 
președintele Băncii Export-Import, 
cu Marshall Mays, președintele Cor

porației pentru investiții de capital 
particular in străinătate (O.P.I.C.), 
precum și eu Thomas Morgan, pre
ședintele Comitetului pentru proble
me internaționale, și Thomas Foley, 
președintele Comitetului pentru a- 
gricultură ale Camerei Reprezen
tanților.

Viceprim-ministrul guvernului ro
mân a oferit o recepție in saloanele 
Ambasadei române, la care au parti
cipat Carl Albert, președintele Ca
merei Reprezentanților, Roger Mor
ton. ministrul comerțului. Richard 
Bell, asistent al ministrului agricul
turii pentru relații internaționale și 
programe de mărfuri. John Armitage, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru Europa. William Cassey, Marshall 
Mays. Thomas Foley, congresmeni, 
oameni de afaceri, ziariști.

Un succes al colaborării
'româno - peruane

La întreprinderea minieră mixtă „Antamina" au fost terminate 
lucrările de foraj cu caracter explorator

LIMA 12. — Corespondentul nos
tru transmite : La întreprinderea mi
nieră mixtă peruano-română ..Anta
mina". situată in munții Anzi la o 
altitudine de peste 4 200 metri, au 
fost terminate lucrările de foraj cu 
caracter explorator, care au începui 
în semestrul al doilea al anului 1974.

..Antamina" reprezintă o expresie 
elocventă a dezvoltării relațiilor de 
cooperare economică și tehnică din
tre România și Peru. Timp de 11 luni, 
prin colaborarea fructuoasă dintre 
specialiștii români și peruani, s-au 
executat anroaDe 13 000 metri de fo
raje. Rezultatele lucrărilor de explo
rare evaluate oină la ora actuală sint 
promițătoare în privința cantității și 
calității minereurilor puse în eviden
tă. Toate’ operațiunile din această e-

tapă au fost executate cu mașini și 
utilaje din tara noastră care s-au 
impus prin calitățile lor tehnice și 
funcționale, bucurindu-se de cele mai 
bune aprecieri.

® O o @ o

agențiile

latlloirea reprezentanților larilor 
membre ale C. R. L B.

în perioada 10—12 septembrie 1973 
a avut loc la Moscova o intîlnire a 
secretarilor comitetelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
și locțiitorilor șefilor guvernelor ță
rilor membre ale C.A.E.R. La intil- 
nire au participat : din partea R. P. 
Bulgaria — G. Filipov. membru al 
Biroului Politic, secretar a! C.C. al 
P.C.B.. si K. Zarev. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; din partea 
R.S. Cehoslovace — J. Kempny. mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C.. si R. Rohlicek. vicepreședinte 
al guvernului R.S.C. ; din partea Re
publicii Cuba — C. Rodriguez, secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba, vice- 
prim-ministru al Republicii Cuba : din 
partea R.D. Germane — P. Verner, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. și G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.: din partea R.P. Mongole — 
D. Molomjanț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M. ; 
din partea R.P. Polone — J. Szydlak, 
membru al Biroului Po'itic. secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. și K. Olszewski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.P. ; din partea Republi
cii Socialiste România — Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C al P.C.R.. și

Mihai Marinescu, viceprim-mfnistru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România ; din partea R.P. 
Ungare t K. Nemeth, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. și G. Szeker, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.U. ; 
din partea U.R.S.S. — K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și M. A. 
Leseciko. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

La intîlnire a avut loc un schimb 
de păreri în problemele dezvoltării în 
continuare a colaborării economice 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

Tntîlnirea s-a desfășurat in spiritul 
prieteniei și solidarității.

★
Vineri seara. tovarășii Cornel 

Burtică și Mihai Marinescu s-au 
înapoiat in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au venit In 
întîmpinare tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceorim-mi- 
nistru al guvernului, Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C al P.C.R., alta 
persoane oficiale.

Era de fată N. V. Maslennikov, mi
nistru consilier la Ambasada Uniunii 
Sovietice la București.

DE PRETUTINDENI
• DIN BLINDATE - 

TRACTOARE. Numeroase 
materiale militare abandonate 
pe cîmpul de luptă de trupele 
fostului regim saigonez in timpul 
ofensivei victorioase a forțelor 
patriotice, în această primăva
ră, au fost transformate in ma
șini agricole. în orezăriile din 
Phu Yen, spre exemplu, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, poate fi întilnit un ori
ginal tractor care, de fapt, este 
varianta transportorului ameri
can blindat de tipul „M-113". 
Acest tip de transportor a fost 
deposedat de carapacele blinda
te, păstrîndu-i-se doar șasiul șî 
motorul. Experții sud-vietna- 
mezi, scrie corespondentul a- 
mintit, apreciază că o astfel de 
transformare costă doar o trei
me din prețul unui tractor șl, 
în plus, fostul transportor are o 
putere dublă față de un tractor 
obișnuit, de 70 C.P.

portugalia CONSULTĂRI ÎN VEDEREA FORMĂRII 
UNUI GUVERN DE UNITATE NAȚIONALĂ

® Astăzi se așteaptă anunțarea listei noului guvern ® Precizări 
ale partidelor comunist și socialist

LIS.ABONA 12 (Agerpres) — La 
Lisabona continuă consultările poli
tice în vederea formării unui cabi
net de unitate națională. In acest 
scop, președintele Costa Gomes și 
premierul desemnat. Jose Pinheiro 
de Azevedo, au avut convorbiri se
parate cu delegații ale Partidului 
Comunist. Partidului Socialist și 
Partidului Popular Democratic. Po
trivit unor precizări oficiale, aceste 
consultări vizează constituirea unui 
guvern de unitate națională, for
mat din reprezentanți ai partidelor 
politice progresiste, care vor parti
cipa cu titlu individual, guvern ce 
va avea misiunea de a acționa pen
tru soluționarea crizei politice ce 
durează de mai multe săptămîni.

Vineri. Jose Pinheiro de Azevedo 
și-a exprimat speranța, într-o decla
rație făcută presei, că va fi în mă
sură să anunțe componenta guver
nului său în cursul zilei de simbâ-

tă. Luind cuvîntul la un miting or
ganizat in localitatea Amadora, 
din apropiere de Lisabona, secreta
rul general al Partidului Comunist, 
Alvaro Cunhal, a arătat că partidul 
său va accepta participarea unor mi
niștri comuniști, cu titlu individual, 
la viitorul guvern condus de Jose 
Pinheiro de Azevedo, subliniind, tot
odată, necesitatea ca guvernul să 
garanteze cuceririle revoluționare 
ale oamenilor muncii. în special na
ționalizările și reforma agrară.

La rîndul său, secretarul general 
al Partidului Socialist. Mario Soares, 
a declarat. într-un interviu publicat 
vineri de revista italiană „L’Europeo", 
că pentru prevenirea manevrelor 
forțelor de dreapta, reacționare, este 
necesară instalarea rapidă a unui 
guvern de stingă, care să acționeze 
pentru stimularea economiei națio
nale și obținerea încrederii maselor 
muncitoare.
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de presă transmit:

PRAGA

Comunicat 
cehosîovaco-sirian

PRAGA 12 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei făcute la Praga de 
Hafez El Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Siriei, a fost dat publicită
ții un comunicat comun in care păr
țile și-au exprimat dorința de a ex
tinde și adinei relațiile lor de cola
borare pe multiple planuri.

în cursul convorbirilor pe care 
Hafez Assad le-a purtat cu Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și cu alți con
ducători cehoslovaci, au fost aborda
te. de asemenea, probleme ale situa
ției internaționale actuale.

Primul ministru al Marii 
Britanii a primit pe amba
sadorul României.In legătură 
cu apropiata sa vizită tn România, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, l-a primit vineri pe 
ambasadorul țării noastre la Londra, 
Pretor Popa.

A treia rundă a convor
birilor dintre experții greci
și turci, privind redeschiderea
spațiului aerian deasupra Mării Egee, 
care a avut loc la Istanbul, „s-a ca
racterizat printr-un mare progres în 
ce privește înțelegerea dintre cele 
două părți și prin sinceritate", se a- 
rată intr-un comunicat al M.A.E. al 
Greciei. „Convinse de utilitatea a- 
cestor întilniri. arată comunicatul, 
cărțile au hotărit că cea de-a pa
tra rundă a negocierilor trebuie să 
aibă loc cit mai curind în Grecia".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
VIENA

Campanie electorală in Austria

ALGER

Reuniunea miniștrilor gu
vernului cambodgian. L? 
Pnom Penh a avut loc o reuniune a 
miniștrilor Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. 
prezidată de șeful statului. Norodom 
Siănuk. Membrii guvernului au pre
zentat informări privind realizările 
obținute in reconstrucția tării.

Sesiunea Consiliului ge- 
neral F.LR. federația interna
țională a luptătorilor din rezistență), 
consacrată aniversării a 30 de ani 
de la victoria asupra fascismului, a 
avut loc, vineri, la Berlin. în des
chiderea sesiunii Horst Sindermaiin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.. a rostit un cuvînt de salut. 
La lucrările sesiunii a luat parte 
Nicolae Guină, președinte al Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
din România. vicepreședinte al 
F.I.R.

Conferința internațională 
cu tema „Transferul de tehnologie în 
țările în curs de dezvoltare", la care 
a participat și România, și-a încheiat 
lucrările la Belgrad. Conferința s-a 
pronunțat pentru modificări structu
rale în acest domeniu, care să fie co
respunzătoare intereselor țărilor in 
curs de dezvoltare.

polițist. Alți doi acuzați au fost con
damnați la 25 și, respectiv, 30 de ani 
Închisoare.

Statale Iatino-omericane 
au desemnat Republica Panama 
drept reprezentantul lor in Consiliul 
de Securitate, dună încheierea. Ia 
sfirsitul anului, a mandatului deținut 
in acest for de Costa Rica.

tn cadrul Tirgului internatio
nal de la Zagreb, inaugurat vi
neri, sint expuse peste 300 000 
produse apartj.nind unui număr 
de 6 300 firme de pe toate con
tinentele și din țara-gazdă.

întreprinderile românești de 
comerț exterior expun, pe o su
prafață de peste 2 000 mp, pro
duse din cele mai diferite sec
toare de activitate — construcții 
de mașini, industriile electroteh
nică, extractivă, metalurgică, 
ușoară, agroalimentară, precum 
Si produse de artizanat.

Condamnări la moarte în

Campania electorală 
pentru alegerile parla
mentare de. la 5 octom
brie își pune tot mai 
mult amprenta asupra 
vieții politice austrie
ce. Mari panouri, in
stalate de-a lungul 
străzilor, expun lozin
cile electorale ale prin
cipalelor partide ; ia 
radio și televiziune se 
înmulțesc emisiunile 
consacrate alegerilor ; 
întrunirile cu candida- 
ții se desfășoară in 
ritm accelerat în în
treaga tară : institutele 
de sondare a opiniei 
publice desfășoară o 
activitate tot mai fe
brilă.

Deși campania elec
torală a incpput pro- 
priu-zis la 26 august. 
Partidul populist — 
care de !a sfirșitul lu
nii iulie are un nou 
președinte — Josef 
Taus, și un nou secre
tar general — Erhard 
Busek (aleși după 
moartea neașteptată, 
într-un accident de au
tomobil, a fostului li
der Karl Schleinzer) — 
a început practic ac
țiunea de prezentare a 
noii conduceri si a li
niei sale politice încă 
înainte de declanșarea 
oficială a competiției.

Socialiștii, care gu
vernează în prezent 
gratie majorității ab
solute obținute la pre
cedentele alegeri, din 
1971. solicită alegători
lor reînnoirea manda
tului. subliniind că in 
ultimii cîțiva ani Aus
tria a făcut fată în 
condiții mai bune.

comparativ cu alte țări 
occidentale, dificultă
ților economice și so
ciale cu care aceste 
țâri sînt confruntate. 
(Statisticile O.E.C.D. 
plasează Austria intr-o 
situație mai favorabilă 
in contextul țărilor oc
cidentale in ce priveș
te, de pildă, ritmul de 
dezvoltare economică, 
numărul șomerilor și 
evoluția prețurilor).

„Colaborare pentru 
Austria" — cuvintele 
înscrise pe placardele 
Partidului populist — 
principala formație po
litică de opoziție — 
exprimă dorința lideri
lor săi de a se alcătui, 
indiferent de rezulta
tele alegerilor, un „gu
vern de concentrare", 
cu participarea tuturor 
partidelor reprezentate 
in actualul parlament : 
socialist, populist și li
beral. Lansînd această 
propunere, populistii o 
prezintă drept alterna
tiva cea mai bună in 
vederea înfruntării 
complicatelor proble
me economice si so
ciale care se vor afla 
In fata viitorului gu
vern. Formula ..guver
nului de concentrare" 
este însă respinsă de 
către socialiști.

La rîndul său. Par
tidul liberal nutrește 
speranța că, în situa
ția în care socialiștii 
nu-și vor reînnoi ma
joritatea absolută în 
parlament, cea de a 
treia formație politică 
a țării ar putea fi a- 
sociată la guvern.

Partidul comunist

se prezintă in alegeri 
cu un program de 
măsuri hotărite în fa
voarea maselor largi 
ale celor ce muncesc, 
pentru întreprinderea 
unor acțiuni concrete 
împotriva inflației, re
cesiunii și șomajului, 
axîndu-și campania e- 
lectorală pe necesita
tea reprezentării co
muniștilor in parla
ment.

Rezultatele scruti
nului sint cu atit mai 
greu de prevăzut cu 
cit in prezent numărul 
de alegători încă ne- 
deciși asupra opțiuni
lor de la 5 octombrie 
reprezintă, potrivit u- 
nor sondaje, aproxi
mativ o cincime din 
efectivul corpului e- 
lectoral. La decizia a- 
legătorilor contribuie 
fără îndoială și faptul 
— remarcat chiar de 
unii fruntași politici 
ca, de pildă, secreta
rul general al Partidu
lui populist — că în
tre programele elec
torale ale celor două 
mari partide nu exis
tă diferențe esențiale.

Este semnificativ că 
tn ceea ce privește po
litica externă, sonda
jele preelectorale in
dică o tendință gene
rală a corpului electo
ral spre menținerea și 
dezvoltarea liniilor 
tradiționale de apăra
re a independenței și 
neutralității Austriei, 
de largă cooperare cu 
toate statele.

Corneliu VLAD

Dinamismul unui nou centru 
industrial

Skikda. vechi port 
fenician la Meditera- 
nă. ne ale cărui rui
ne s-a ridicat mai tir
ziu o colonie romană, 
a devenit. în anii in
dependentei Algeriei, 
unul din cele mai im
portante centre in
dustriale ale tării. 
Noua evoluție a ora
șului a început ime
diat după eliberarea 
tării, odată cu intra
rea in exploatare a 
unui mare complex 
petrochimic de liche
fiere a gazului metan, 
apreciat de specialiști 
ca unul din cele mai 
moderne din lume. In 
prezent, anual se pre
lucrează aici 4.5 mi
lioane metri, cubi de 
gaze naturale, urmind 
să crească în viitor Ia 
9 milioane metri cubi.

Zestrea industrială 
a orașului s-a îmbo
gățit continuu. O fla
cără imensă ce arde 
zi și noapte anunță 
din depărtare că de 
curind a început să 
producă partial și o 
mare rafinărie de pe
trol. Țițeiul la rafină
rie vine orintr-o con
ductă de 535 km. din 
cunoscuta zonă de hi
drocarburi Hassi Mes- 
saoud din Sud. Noua 
unitate va transforma 
anual 15 milioane tone 
de țiței intr-o gamă 
variată de produse 
petrochimice, tn ma
joritate realizate pen
tru prima dată in

tară. Cele opt linii de 
rafinare. dotate cu 
tehnică înaintată, voi 
asigura. împreună cu 
celelalte rafinării e- 
xistente în tară, pre
lucrarea pe plan in
tern a jumătate din 
producția de petrol a 
Algeriei, care în 1974 
a atins 60 milioane de 
tone.

Tot la Skikda se ri
dică in prezent coloa
nele argintii ale unui 
complex de mase 
plastice, care din 1976 
urmează să producă, 
într-o primă etapă, 
circa 120 000 tone de 
etilena si 35 000 tone 
policlorură de vinii. 
Nu de mult au luat 
ființă si alte ramuri 
industriale la Skikda. 
Societatea națională 
minieră a construit 
prima uzină de mercur 
a tării, a cărei pro
ducție, anuală. destina
tă in mare parte ex
portului. este de 320 
tone. De asemenea, 
pentru a face fată rit
mului accelerat de 
construcții. în zona 
industrială a orașului 
a fost ridicată o mare 
unitate pentru produ
cerea de materiale de 
construcții. indeosebi 
ciment. O altă între
prindere pentru pre
lucrarea marmurii ex
trase din apropiere, de 
la cariera Filfila. com
pletează industria o- 
rașului. care a dobîn- 
dit un ritm de dez
voltare de neconceput

înainte. In ultimul 
deceniu numărul lo
cuitorilor crescind de 
aproape patru ori.

Skikda își păstrează 
tn continuare tradiția 
de port la Meditera- 
na, unde deseori in- 
tilnesti și nave sub 
pavilion românesc. 
Astăzi, portul, recon
struit în întregime, 
întregit cu cheiuri 
unde pot acosta nave 
oină la o capacitate 
de 150 000 de tone, cu
noaște o intensă acti
vitate. de aci expor- 
tindu-se gaze lichefia
te. petrol, minereuri 
de fier in multe sta
te ale lumii, inclusiv 
in tara noastră.

Vizitînd unitățile 
Industriale de la Skik
da. petrochimistii de 
aci îți vorbesc cu sa
tisfacție de cooperarea 
cu România. O bună 
parte din țițeiul si ga
zele prelucrate de ei 
sînt extrase cu ajuto
rul instalațiilor fabri
cate la Ploiești și Tîr- 
goviște. mînuite de 
cei aproape 300 de pe
troliști români aflați 
în zonele Hassi Mes- 
saoud si Hassi R’Mel 
și care contribuie la 
valorificarea resurse
lor naturale ale tării 
prietene, obiectiv prio
ritar al statului alee- 
rian.

Mîrcea
S. IONESCU

Spania. Un consiliu de război din
Spania a condamnat Ia moarte trei 
tineri membri ai Frontului revolu
ționar antifascist patriotic (F.R.A.P.), 
acuzați de a fi ucis, la 14 iulie, un

Guvernul etiopian a pus ,n 
libertate un număr de 55 de deținuți 
politici care au beneficiat de amnis
tia decretată cu prilejul ..primei ani
versări a revoluției populare în Etio
pia" — s-a anunțat oficial Ia Addis 
Abeba.

„Cosmos-753". La 12 scp- 
tembrie. în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului ..Cosmos-759". destinat conti
nuării explorării spațiului cosmic.

ORIENTUL APROPIAT
© Declarafia primului ministru al Egiptului ® Aprecieri ale 

Consiliului Ministerial al C.E.E.

GENEVA 12 (Agerpres). — Vineri 
au continuat la Geneva negocierile 
dintre delegațiile Egiptului și Israe
lului consacrate elaborării modalită
ților concrete de punere în aplicare a 
acordului interimar de dezangajare 
în Sinai intervenit intre cele două 
țări.

CAIRO 12 (Agerpres). — „Al doilea 
acord de dezangajare a forțelor in 
Sinai nu este decit un acord interi
mar, militar, și va fi urmat de alte 
acorduri care vor permite eliberarea 
totală a teritoriilor arabe ocupate și 
o soluționare echitabilă a problemei 
palestinene" — a declarat primul mi
nistru al Egiptului. Mamdouh Salem, 
într-un discurs rostit in fața cadrelor 
politice și populare din guvernoratui 
Guizeh. relatează agenția M.E.N.

Premierul Mamdouh Salem a arătat, 
totodată, că Israelul va elibera trep
tat regiunile pe care le-a ocupat în 
timpul războiului din 1967, „pînâ ce 
vom ajunge la eliberarea teritoriilor 
arabe și la restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean".

La rîndul său. vicepremîerul și mi
nistrul egiptean al afacerilor externe, 
Ismail Fahmy. — relevă agenția 
M.E.N. — a declarat intr-un interviu 
acordat ziarului kuweitian „EI Kabas" 
că ..țara sa susține orice inițiativă 
menită să ducă la realizarea unui al 
doilea acord de dezangajare a forțe
lor militare în Golan". Președintele 
Anwar Sadat — a subliniat ministrul 
de externe — a declarat nu o dată, 
înainte și după încheierea celui de-al 
doilea acord de dezangajare în Sinai,

că Egiptul nu a renunțat la apărarea 
cauzei eliberării teritoriilor arabe 
ocupate și la restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean.

ROMA 12 (Agerpres). — La Vene
ția s-a desfășurat joi și vineri o reu
niune a Consiliului Ministerial al 
C.E.E. La sfirșitul lucrărilor, minis
trul de externe al Italiei. Mariano 
Rumor, care, potrivit principiului ro
tației, prezidează toate reuniunile 
Consiliului Ministerial în acest se
mestru. a dat citire unei declarații 
comune de presă cu privire la Orien
tul Apropiat.

După cum relevă agenția France 
Preșse, in declarație se afirmă : „în
cheierea celui de-al doilea acord in
terimar între Egipt și Israel este a- 
preciat de către „cei nouă" ca un 
rezultat încurajator. Miniștrii con
sideră acest acord drept o impor
tanță contribuție în direcția destin
derii și a unei reglementări pașnice, 
juste_ și durabile, in regiune, care 
trebuie să fie realizată prin negocieri 
ulterioare".

După ce se arată că țările membre 
ale C.E.E. apreciază eforturile în
treprinse în realizarea acordului in
terimar de către Egipt și Israel, se 
subliniază necesitatea unor pași si
milari și între Israel și Siria. In în
cheiere se reafirmă convingerea „ce
lor 9“ că trebuie continuate negocie
rile in vederea unor progrese noi 
și substanțiale, pe calea unei regle
mentări globale de pace în cadrul 
Conferinței internaționale de la Ge
neva privind Orientul Apropiat.

•FIBRE SINTETICE 
IGNIFUGE. La Institutul de 
cercetări pentru fibre sintetice 
de pe lingă Politehnica din 
Lodz, un colectiv condus de dr. 
docent B. Laszkiewicz a elabo
rat tehnologia realizării din ma
terii prime autohtone a fi\?g’.or 
sintetice ignifuge. Probele 4 
te la întreprinderea „Chem./u>, 
au dat rezultate pozitive. .Este 
In curs de pregătire productiv- 
pe scară industrială a fibrelor 
artificiale și sintetice ignifuge 
pe bază de viscoză și poliesterl. 
Noile țesături de protecție din 
astfel de fibre sînt așteptate tn 
industria minieră, siderurgică și 
alte ramuri.

• „ORA DE VARĂ", 
începînd de anul viitor, în Fran
ța va fi introdusă „ora de vară" 
in perioada 28 martie — 26 sep
tembrie. în consecință, toate 
ceasurile de pe teritoriul aces
tei țări vor fi devansate cu o 
oră, la 28 martie, ora 0,00. 
Această măsură va contribui la 
o reducere substanțială a consu
mului de electricitate în cursul 
serii. Potrivit calculelor efectua
te, se scontează pe o reducere de 
10 la sută a consumului de e- 
lectricitate. Pe de altă parte, 
instituirea in Franța a „orei de 
vară" va ameliora securitatea 
rutieră la sfirșitul zilei, cind 
circulația este deosebit de in
tensă.

•SURPRIZA UNUI 
ARHEOLOG. Un număr da 
25 de obiecte din argint din se
colul al IlI-lea au fost descope
rite de un arheolog britani» 
amator în apropiere de localita
tea Peterborough, pe locul fos
tei așezări romane Durobrivae. 
Apreciind însă că este vorba 
doar de obiecte din plumb, el 
nu le-a acordat nici o atenție, 
adăpostindu-le într-un hambar. 
Examinate ulterior de un expert 
in antichități romane de la 
„British Museum", cele 25 de 
piese au fost evaluate la 65 de 
mii de lire sterline, valoarea lor 
artistică și istorică fiind bineîn
țeles mult mai mare.

• TERAPIE MUZICA- 
LĂ. Profesorul Behrend din 
Hamburg, specialist în neurolo
gie, practică de cîtva timp un 
tratament original împotriva 
paraliziilor, provocate de tulbu
rări organice ale sistemului ner
vos central. El a însoțit exerci
țiile fizice cu ritmuri vesele. 
Muzica antrenează paciențiî 
afectați de apoplexii, atrofieri 
mușchiulare, scleroze, la exer
cițiile fizice recomandate, spo
rind eficacitatea acestora, Me- 
dicul trebuie însă să determine 
melodiile preferate ale bolnavu
lui, pentru că numai acestea 
s-au dovedit a avea o rezonanță 
muzicală asupra pacientului. 
Experiențele profesorului Beh- 
rend în alegerea muzicii ca aju
tor motric au fost filmate pen
tru a servi drept documentar 
despre noua terapie.

• CEL MAI LUNG TU 
NEL DIN ARHIPELAGUL 
NIPON a fost inaugurat zi
lele trecute. Construit pe insula 
Honshu, el are o lungime de 8,5 
kilometri, fiind depășit doar de 
celebrul tunel Mont Blanc (11,6 
km). întreaga circulație prin 
tunel este dirijată de compute
re. Boxe speciale, montate la 
distanțe de 700 m„ conduc Ia 
coridoare secundare, prin care 
se poate asigura evacuarea în 
caz de primejdie.

•EXPEDIȚIE TRAGICĂ.
După patru zile de eforturi, pa
tru speologi britanici care fuse
seră blocați la o adincime de 
500 m in prăpastia Berger, din 
apropiere de Grenoble, în Alpil 
francezi, au putut fi salvați. 
Alți doi speologi francezi, 
din aceeași echipă de cercetă
tori, care a întreprins temerara 
expediție in cea mai adincă șl 
mai vastă prăpastie din Franța, 
sînt dați dispăruți. Tragicul ac
cident se datorează unei furtuni 
care a făcut să crească apele 
din prăpastie tn timp ce ei se 
aflau Ia 800 m adincime.

• SE EXTIND REZER
VAȚIILE NATURALE. 
negalul este una din țările afri
cane cu cele mai multe rezer
vații naturale. Parcul din Nioco- 
lo-Koba, cu o suprafață de 
813 000 ha, este populat cu circa 
450 de elefanți, 800 hipopotami, 
25 000 antilope etc. Rezervația de 
la Djoudj găzduiește circa trei 
milioane de păsări migratoare 
europene ce vin anual să ierne
ze în aceste regiuni. La Începu
tul anului, autoritățile din Da
kar au hotărit să amenajeze în 
delta rîului Sine-Saloum o re
zervație pentru. .. delfini, iar 
pe insulele Madeleine, din lar
gul Dakarului, o rezervație me
nită să asigure protecția păsări
lor de apă ; la vărsarea rtuluî 
Senegal va lua ființă un refu
giu pentru protejarea pescăruși
lor și a coloniilor de rindunele 
de. mare.
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