
%

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 293 Prima ediție Miercuri 24 septembrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

Ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R

x Marți, 23 septembrie a.c., a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

La primul punct al ordinii de zi, Comi- 
i tetul Politic Executiv a examinat Progra

mul de măsuri privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier în perioada 
1976—2010.

Evidențiind rezultatele obținute în înfăp
tuirea măsurilor de refacere și dezvoltare 
a fondului forestier și gospodărirea aces
tuia, Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că se impun măsuri mai ferme pentru înlă
turarea stărilor de lucru negative în ce pri
vește exploatarea și conservarea pădurilor, 
folosirea masei lemnoase, precum și în do
meniul cercetării științifice.

Pe baza indicațiilor date de Comitetul 
Politic Executiv, de secretarul general al 
partidului, Programul va fi orientat spre 
introducerea unui regim normal de tăiere 
și de regenerare a pădurilor, care să asigu
re o eficiență maximă a exploatării, apă
rarea, conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier, ameliorarea funcțiilor de protec
ție a pădurilor, sporirea volumului lemnu
lui pentru utilizări industriale ; îmbunătă
țirea în continuare a gospodăririi vînatului 
și a pescuitului în apele de munte ; dezvol
tarea recoltării și valorificării superioare a 
produselor accesorii ale pădurii; ridicarea 
nivelului profesional al cadrelor tehnice co
respunzător gradului de complexitate a 
gospodăririi pădurilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
cercetarea și proiectarea din domeniul fo
restier să fie strîns legate de diferitele 
zone forestiere ale țării, pentru a se con
centra spre rezolvarea problemelor concre
te care se pun în fiecare zonă în parte.

Dată fiind importanța Programului de 
măsuri pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 1976—2010, 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca a- 
cesta să fie dat publicității spre discuție 
publică și, de asemenea, supus dezbaterii 
Congresului deputaților consiliilor popu
lare județene și al președinților consiliilor 
populare, care va avea loc la sfîrșitul aces
tui an.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a luat în discuție participa
rea României la rezolvarea unor probleme 
actuale ale vieții internaționale.

în acest cadru, Comitetul Politic Executiv 
a luat cunoștință de raportul delegației ro
mâne care a participat la lucrările Confe
rinței ministeriale de la Lima a țărilor ne
aliniate.

Exprimînd din nou satisfacția față de ho- 
tărîrea Conferinței de la Lima de a invita 
România la lucrările acestei reuniuni, Co
mitetul Politic Executiv a reînnoit hotărî- 
rea partidului și statului nostru de a acțio
na pe mai departe pentru adîncirea solida

rității cu țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, de a dezvolta pe multiple 
planuri relațiile de colaborare bilaterală cu 
fiecare din aceste state, o largă conlucrare 
în direcția soluționării problemelor interna
ționale complexe care confruntă lumea con
temporană. Comitetul Politic Executiv s-a 
pronunțat pentru participarea României, în 
continuare, în forme corespunzătoare, la 
activitatea statelor nealiniate, a țărilor 'în 
curs de dezvoltare, văzînd în aceasta o ex
presie a solidarității și colaborării existente 
între țara noastră și țările lumii a treia, 
care se pronunță pentru promovarea unor 
relații noi între state, bazate pe principiile 
respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

Manifestîndu-și interesul de a participa 
ca observator la reuniunile țărilor în curs 
de dezvoltare, ale țărilor nealiniate, România 
pornește de la concepția că esențialul con
stă nu în apartenența sau neapartenența la 
diferite sisteme de alianțe militare, ci în po
zițiile și modul de acțiune al statelor pen
tru afirmarea noilor principii de relații in
ternaționale, pentru înfăptuirea dreptului 
la dezvoltare independentă a fiecărui popor, 
la promovarea cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că participarea României, cît 
și a altor state socialiste, la activitatea aces
tor țări servește unității tuturor forțelor 
antiimperialiste, progresiste și democratice, 
este în folosul luptei împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste de 
agresiune și dictat politic și economic, pen
tru democratizarea vieții internaționale, 
pentru afirmarea dreptului fiecărui popor 
de â se angaja pe calea progresului eco
nomic și social, de a fi stăpîn pe soarta sa, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat o informare cu privire la 
vizitele în țara noastră și convorbirile pur
tate cu primul ministru al Republicii Tur
cia, Suleyman Demirel, și primul ministru 
al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Harold Wilson.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere rezultatelor acestor convorbiri — 
o nouă și remarcabilă contribuție la dezvol
tarea cu consecvență a relațiilor României 
cu toate țările, indiferent de sistemul social- 
politic, la soluționarea, în interesul fun
damental al cauzei păcii și înțelegerii între 
popoare, a problemelor contemporane.

înțelegerile convenite și documentele 
semnate în urma acestor convorbiri la nivel 
înalt se înscriu în spiritul prevederilor Ac
tului final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, exprimă dorința co
mună de a contribui activ la înfăptuirea în

viață a angajamentelor asumate cu privire 
la realizarea securității, păcii și colaborării 
pe continentul nostru.

Vizita primului ministru Suleyman De
mirel, convorbirile purtate cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un eveniment 
important pentru dezvoltarea în continuare 
a prieteniei și colaborării dintre cele două 
țări, servesc cauzei transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii, cooperării și bunei 
vecinătăți, înfăptuirii securității, cooperării 
și păcii în Europa și în lumea întreagă.

Comitetul Politic Executiv salută cu sa
tisfacție documentele semnate între Româ
nia și Turcia și, în primul rînd, Declarația 
solemnă comună, care au o mare însemnă
tate pentru evoluția pozitivă a raporturilor 
bilaterale româno-turce în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific și cultural, 
sînt în folosul celor două popoare, cores
pund intereselor cauzei prieteniei și înțele
gerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv salută, de ase
menea, cu satisfacție rezultatele convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României socialiste, și premie
rul britanic Harold Wilson, Declarația co
mună și celelalte documente semnate cu 
acest prilej, care deschid largi perspective 
dezvoltării colaborării dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv apreciază fap
tul că în cadrul convorbirilor cu primul mi
nistru al Regatului Marii Britanii și Irlan
dei de Nord s-a manifestat dorința comună 
de a se extinde colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și culturală, de a se acționa 
în spiritul bunelor relații dintre România și 
Marea Britanic, în vederea creșterii și di
versificării schimburilor comerciale, eco
nomice și industriale, a cooperării și contac
telor în domeniile științei și tehnologiei, în- 
vățămîntului și culturii, pentru cunoaște
rea reciprocă a celor două popoare.

Comitetul Politic Executiv ia act cu sa
tisfacție de faptul că în documentele sem
nate cu primii miniștri ai celor două state 
se prevede că țările noastre vor acționa 
ferm în spiritul deplinei egalități'în drep
turi, al respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, atît în ce privește dez
voltarea raporturilor dintre România și a- 
ceste țări, cît și, în general, în relațiile in
ternaționale.

în legătură cu vizitele primului ministru 
al Turciei, Suleyman Demirel, și a primu
lui ministru al Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, Harold 
Wilson, Comitetul Politic Executiv a stabi
lit măsuri pentru transpunerea în viață a 
acordurilor și înțelegerilor convenite.

în aceeași ședință, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat și alte probleme ale ac
tivității de partid și de stat, din domeniile 
industriei, comerțului interior, culturii și 
relațiilor externe.

Asemeni tuturor orașelor țârii, municipiul Oradea a cunoscut in anii socialismului o puternică înflorire. In fotografie: o imagine din Oradea contemporană
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Partidului Comunist 

din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți după- 
amiază, delegația Partidului Comu
nist din Grecia (interior), condusă 
de tovarășul Haralambos Drakopou- 
los, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia 
(interior), care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. întreprinde o vizită in țara 
noastră. Din delegație fac parte to
varășii Dimitrios Partsalidis, mem
bru al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior), și Lefteris Voutsas, membru 
al C.C. al P.C. din Grecia (interwi), 
director al ziarului „Avghi".

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic, Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest' prilej a avut loc o infor
mare reciprocă asupra activității și 
preocupărilor celor două, partide și 
s-a efectuat un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme actuale ale 
situației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

în timpul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție raporturile de priete
nie și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Grecia (interior) și a fost expri
mată hotărirea comună de a adinei 
aceste legături, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
progresului social.

De ambele părți a fost subliniată 
Importanța acțiunilor unite — pe 
plan național și internațional — ale 
forțelor de stingă, ale tuturor for
țelor progresiste, democratice, anti
imperialiste. ale maselor populare, 
activizarea lor mai puternică în lupta 
pentru transpunerea în viată a do
cumentelor adoptate la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, pentru înfăptuirea de măsuri 
concrete in domeniul dezarmării și 
în primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru eliminarea surselor de încor
dare și conflict, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale.

în cadrul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor dintre România și Gre
cia. împreună cu hotărirea de a ac
ționa pentru dezvoltarea acestor re

lații pe plan politic, economic, cul
tural și tehnico-științific. în interesul 
ambelor popoare, al păcii și colabo
rării în Balcani, în Europa și in 
întreaga lume. S-a subliniat, totodată, 
că îmbunătățirea relațiilor de . prie
tenie. colaborare și bună vecinătate 
dintre țările balcanice răspunde in
tereselor vitale ale popoarelor din 
regiune, constituie o componentă a 
securității europene, a luptei gene
rale pentru pace.

în acest context, a fost reliefată 
necesitatea soluționării prin mijloace 
politice a situației din Cipru, pe 
baza respectării integrității.. suvera
nității și independentei acestui stat, 
asigurării unei conviețuiri și con
lucrări pașnice între cele două co
munități cipriote.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Grecia (interior) 
și-au reafirmat voința de a milita in 
continuare pentru întărirea colabo
rării tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, pentru tri.uimful 
cauzei păcii, democrației și socialis
mului.

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

Lăsînd în urmă și ultimul 
gat, urcăm pe firul Cibinu- 
lui, intr-o vale împăduri
tă și. largă, pînă ce in fața 
noastră se deschide pano
rama unei construcții 
care ne vorbește despre pu
terea'noastră de a modifica 
natura. Pentru că ceea ce 
vedem nu este altceva de- 
cît o profundă schimbare, 
făcută cu măiestrie și for
ță de către mina omului, 
în trupul masiv al munți
lor, obligați astfel să-și 
ofere mai generos bogățiile. 
Avem în fața noastră un 
baraj puternic. în spatele 
căruia se întinde luciul 
unui lac de acumulare 
cu patru milioane și jumă
tate de metri cubi de apă. 
Barajul în sine a fost clă
dit din 300 000 de -metri 
cubi de beton. Înălțimea : 
78 de metri. Deschiderea 
la coronament : 410 metri.

Peste baraj, avind într-o 
parte hăul, in alta întin
derea argintie a apelor, se

avîntă o șosea care șerpu
iește apoi in jurul lacului 
cale de zeci de kilometri. 
Și astfel, construcția aceas
ta, menită să creeze o ma

Pentru că in locul descris 
nu veți putea admira 
acum barajul, ci munca 
tenace a constructorilor. E 
șantier, un impresionant

mai avea deci un cuvînt de 
spus în ce privește frumu
sețile pe care le dăruie lo
cuitorilor de pe malurile 
sale. împrumutîndu-și nu-

GUn :■ o filă noisâ 
în tartea noilor anstMiiîn preajma turnării primei cupe de beton Ia

re acumulare de apă pen
tru alimentarea municipiu
lui Sibiu, deschide încă un 
drum, drumul de o rară 
frumusețe, către si mai 
frumoasa stațiune monta
nă Păltiniș...

Luați cele de mai sus 
drept un crîmpei dintr-un 
reportaj de anticipație.

șantier. La dimensiunile 
proiectului, noua operă de 
pe harta economică a jude
țului Sibiu este o importan
tă construcție hidroteh
nică, începută cu doi ani 
în urmă și prevăzută a fi 
terminată la jumătatea cin
cinalului viitor. Cibinul — 
riul vesel și înspumat —

uii important baraj
mele noului baraj (pentru 
că așa se va chema noua 
construcție : barajul Cibin), 
el adaugă pe firul său încă 
una din nestematele ce-i 
poartă faima. Să nu ui
tăm că de la numele 
său vine și numele unuia 
dintre cele mai frumoase 
orașe ale Transilvaniei. Și,

de asemenea, să nu uităm : 
Cibinul este riul care adună 
pe malurile sale citeva din
tre marile creații ale in
dustrializării socialiste in 
această zonă : întreprinde
rile de renume „Indepen
dența", „Libertatea", „7 
Noiembrie", „Flamura Ro
șie", „Record" și altele. Ci- 
binium — Cibin — Sibiu... 
Sporindu-și cu mult poten
țialul industrial și lărgin- 
du-și necontenit aria socia
lă, modernizîndu-se. Sibiul 
își va primi apa de care are 
mereu mai mare nevoie de 
la același frumos și credin
cios Cibin. IJe la 414 litri 
pe secundă, debitul conduc
tei de alimentare a orașu
lui va crește, prin construc
ția barajului, la 1 600 de 
litri j>e secundă. Adică de 
aproâpe patru ori.

Șantierul barajului, la 
cîțiva kilometri in amonte 
de satul Gura Rîului, se
(Continuare în pag. a V-a

BRĂILA^

Produce o nouă 
turnătorie de oțel

Turnătoria nouă de oțel de la 
întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul" Brăila, importantă 
capacitate prevăzută în progra
mul de dezvoltare și moderni
zare a acestei întreprinderi, a 
intrat în funcțiune. Proiectată 
pentru o producție de 21000 
tone piese turnate pe an, noua 
turnătorie se va număra prin
tre marile capacități de acest 
fel din țară. Ea este destinată 
pentru producția de piese tur
nate din oțel in serii mici și 
mijlocii. Gradul înalt de meca
nizare și automatizare al ope
rațiilor, precum și procedeele 
tehnologice folosite asigură in
stalațiilor o mare productivi
tate, conferind produselor cali
tăți superioare, la nivelul celor 
mai exigente cerințe ale tehni
cii mondiale.

(Agerpres)

TIMIȘ:

Economii de materii 
prime

Acțiunile cu caracter tehnic, 
inițiate în unitățile industriale 
din județul Timiș pentru di
minuarea consumurilor de ma
terii prime și materiale, s-au 
concretizat în importante eco
nomii. întreprinderile construc
toare de mașini, electrotehnice 
și din alte ramuri industriale, 
care au asimilat în fabricație o 
serie de produse noi sau re- 
proiectate, la care gabaritul și 
greutatea ■ sînt mai reduse față 
de cele realizate anterior, au e- 
conomisit pină acum mai mult 
de 5 000 tone de metal. în ace
lași timp, în întreprinderi tex
tile din județ, unde s-a inițiat 
o largă acțiune de reducere a 
consumului de materii prime 
pe unitatea de produse finite, 
s-a înregistrat o economie to
tală de peste 25 000 kg fire de 
bumbac și textile.

A început 
însămînțarea grîulu 

împrejurări care fac strict obligatorie 
aplicarea tuturor regulilor agrotehnice

în aceste zile începe însămînța- 
rea griului, principala cultură ce
realieră a țârii. Pentru obținerea 
unor recolte mari la hectar, 
care să contribuie la îndepli
nirea sarcinii cuprinse in pla
nul cincinal 1976—1980 de a se 
obține o producție medie anuală de 
21 milioane tone cereale, se impu
ne ca în fiecare unitate agricolă să 
fie respectată cu strictețe tehnolo
gia culturii griului. Experiența a- 
nului agricol 1974—1975, an nefavo
rabil culturii griului, a scos in e- 
videntă un fapt, cunoscut de alt
fel : condițiile climatice neprielnice 
au afectat recoltele mai ales în 
acele unități agricole unde tehno
logiile de cultură nu au fost apli
cate corect sau au fost folosite 
incomplet. Iată de ce. în aceste zile, 
cind se pun bazele recoltei de ce
reale păioase din primul an al 
viitorului cincinal, organele si or
ganizațiile de partid, comandamen
tele județene și comunale, orga
nele agricole, conducerile și spe
cialiștii din unitățile agricole, me
canizatorii din agricultură au da
toria să se ocupe cu răspundere de 
executarea Ia un înalt nivel agro
tehnic a însămîntărilor de toamnă.

Lucrările pregătitoare în vederea 
insămîntării griului și a celorlalte 
culturi păioase sint avansate, iar 
în multe locuri se lucrează intens 
la'semănatul orzului. în județul 
Sibiu, de exemplu, s-a și încheiat 
semănatul orzului pe toate supra
fețele destinate acestei culturi. Din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii rezultă că. pină la 22 
septembrie. în întreprinderile agri
cole de stat âu fost executate ară
turi pe 390 000 ha — 66 la sută din 
suprafețele planificate, iar in coo
perativele agricole pe 1 618 000 ha, 
adică 67 la sută din prevederi. 
Semnificativ este și faplul că 
205 000 ha în I.A.S. și 1 002 000 ha în 
cooperativele agricole au fost pre
gătite pentru semănat și recepțio
nate. ■

Condițiile climatice din această 
toamnă — temperaturi ridicate și 
lipsa precipitațiilor, care au deter
minat scăderea rezervei de umidi
tate din sol — impun ca pregătirea

terenului și semănatul să se facă 
diferențiat, în funcție de starea 
solului din fiecare zonă, din fie
care unitate agricolă. Din studiile 
întreprinse de specialiști ai Minis
terului Agriculturii rezultă că. sub 
aspect climatic, teritoriul tării se 
împarte în două zone distincte :

ZONA UMEDA, care cuprinde 
Transilvania. Cîmpia de vest. Bă
natul. Oltenia si partea subcarpati
că a Munteniei, unde în ultima 
vreme au căzut precipitații în can
tități suficiente. Aici există condi
ții normale de lucru la pregătirea 
terenului în vederea însămîntărilor. 
De altfel, a și început semănatul 
orzului și al culturilor pentru masă 
verde. Ministerul Agriculturii a in
dicat ca. în această zonă, să fie 
terminată în timp scurt însămința- 
rea culturilor pentru masă verde și 
a orzului. în ce privește griul, s-a 
recomandat ca însămînțările să fie 
declanșate și să se lucreze în ritm 
susținut, astfel incit pînă la sfir- 
șitul acestei luni să se semene, ju
mătate din suprafețe.

ZONA USCATA cuprinde partea 
de est a Munteniei. Dobrogea și 
Moldova. Din cauza ploilor din 
vară care au bătătorit pămîntul, 
după care a urmat o perioadă lip
sită de precipitații și cu călduri 
mari, solul este uscat, iar lucrările 
de pregătire se execută în condiții 
grele. Ministerul Agriculturii a re
comandat ca. în. această zonă, să 
fie luate măsuri in vederea grăbirii 
lucrărilor de recoltare a porumbu
lui si să se elibereze. în timpul cel 
mai scurt, suprafața ce trebuie inr 
sămințată cu cereale de toamnă. La 
executarea lucrărilor de pregătire a 
terenului,, care trebuie intensificate 
peste tot, se cere să se procedeze 
în mod diferențiat, asigurîndu-se un 
bun pat germinativ pentru semințe, 
în general, s-a indicat să se facă 
discuiri repetate, iar terenurile îm- 
buruicnate să fie arate ia adînci- 
mea la care nu se scot bulgări. 
Specialiștii din fiecare unitate agri
colă, cu sprijinul direcțiilor agri
cole și al stațiunilor experimentale,
(Continuare în pag. a IlI-a)

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NOMELOR 
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
21. Toți comuniștii trebuie să manifeste curaj 

și inițiativă în lupta pentru promovarea spiritului 
revoluționar, a noului în producție, în activitatea 
economică și socială, să acționeze cu hotărîre 
împotriva inerției, birocratismului, rutinei și conser
vatorismului, a tot ceea ce este învechit și poate 
frîna progresul societății noastre socialiste.

în pagina a ll-a a ziarului, comentariul nostru : 
ATITUDINEA FATĂ DE NOU, FATĂ DE PROPRIA 
MUNCĂ — MĂSURĂ A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

FOCȘANI :

Prinde contur fabrica 
de prelucrat mase 

plastice
La Focșani prinde contur o 

nouă întreprindere de prelucrat 
mase plastice, obiectiv indus
trial de mare importanță pen
tru economia județului Vran- 
cea. Laboratoarele, atelierele 
tehnice și secțiile de toxicologie 
au fost construite, urmînd a fi 
predate beneficiarului cu 1 an 
și 3 luni mai devreme, iar hala 
principală de fabricație se află 
în stadiu final de execuție. 
Constructorii s-au angajat să 
dea in exploatare întregul o- 
biectiv cu cel puțin un an îna
inte de termenul prevăzut.

(Agerpres)
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Un om — lucrează intr-o uzină 
din. Iași — și-a petrecut un conce
diu intr-un chip deosebit. Geaman
tanul de vacanță și l-a burdușit 
cu... borcane umplute cu un deșeu 
— praful de zinc. Astfel „înarmat", 
a bătut la porțile multor între
prinderi din țară care își procurau 
sus-numitul praf din import. Pen
tru o suplimentară argumentare a 
avantajelor pe care le aduce oferta 
sa economiei, ieșeanul avea la înde- 
mină și fișa tehnică a eșantioane- 
lor din geamantan, ca și rezultatul 
unei migăloase cercetări de labo
rator. Omul încerca astfel să convin
gă, să schimbe ceva, să determine 
o atitudine din 
partea celor de 
care depindea o 
problemă deloc 
minoră pentru e- 
conomie. Ferm 
încredințat că de
mersul său slu
jește pe deplin 
colectivității. Ho- 
tăiit să nu abdice 
în acțiunea între
prinsă pînă cind 
ideea nu va fi 
pusă, pe deplin, 
in operă. Cu o 
tenacitate demnă 
de toată admira
ția, a ținut să în
vingă toate obsta
colele. Si le-a 
trecut...

Le-a trecut, 
pentru că omul 
acesta face parte 
din familia nu
meroasă a celor 
care spun „da“ unde alții zic 
„nu". care se pronunță ferm : 
„se poate altfel" în timp ce alții în
cremenesc in mijlocul cărării bătă
torite. Un tehnician dintr-o între
prindere, de pildă — și cite mii și 
sute de mii ca el ? — dă peste cap 
procesul tehnologic consacrat, stîr- 
nește adversități, tulbură pe alții 
din somnul inerției, al rutinei, și nu 
are liniște pînă nu demonstrează că 
la o instalație oarecare consumul de 
metal poate fi redus cu aproape o 
treime. Un inginer agronom — și 
cite mii ca el ? — iși ridică 
„în cap" un sat întreg, dar nu 
se lasă pînă nu statornicește în 
sectorul zootehnic al cooperativei 
agricole de producție o muncă ri
guroasă, o disciplină exemplară, o 
răspundere comunistă la toți cei 
care lucrează aici.

Recunoaștem în aceste atitudini 
hotărite pentru afirmarea unei 
idei, unei soluții noi. superioare, 
folositoare progresului colectiv, 
o trăsătură morală definitorie, 
proprie milioanelor de comuniști, de 
oameni ai muncii din țara noas
tră ; trăsătură morală asupra că
reia se insistă cu deosebire în Pro
gramul partidului, în Codul etic co
munist. Este spiritul revoluționar în 
acțiune, această redutabilă armă în 
arsenalul luptei intransigente îm
potriva vechiului, a rutinei, a iner
ției.

Uneori, episoade ca cele aminti
te pînă aici capătă forma unor

confruntări aprinse, care răscolesc 
viata colectivului respectiv. aduc 
un aer proaspăt, primenitor și de
termină pînă la urmă o reevaluare 
critică a celor înfăptuite pînă a- 
tunci.

Trăim un timp de mari prefaceri 
revoluționare, un timp de replică 
hotărită și permanentă dată ru
tinei, practicilor învechite. un 
timp în care fiecare zi este o 
chemare vibrantă la fapte in stare 
să propulseze noul în toate dome
niile vieții materiale și spirituale 
ea metodă firească de lucru, de 
gindire, de atitudine a fiecăruia 
dintre noi. Este climatul politic-

Măsura spiritului revoluționar 
nu o dau nici virulența cu care 
sint atacate practicile depășite, nici 
declarațiile frumoase despre nece
sitatea introducerii noului in pro
ducție sau in alte domenii ale ac
tivității economico-sociale. Adevă
rata măsură o aflăm numai in ac
țiunea concretă pentru promovarea 
noului, o certifică numai rezultate
le dobîndite în acest efort, contri
buția la impămîntenirca unui climat 
propice dezvoltării gîndirii no- 
vatoare/Codul etic cere comunistu
lui să fie el. în primul rind, exem
plu de receptivitate. Să fie dușma
nul neîmpăcat al indiferenței, sub

Atitudinea fată de nou,
ață de propria muncă-

social mereu proaspăt, străbătut de 
spirit revoluționar, puternic și per
manent impregnat în fibrele socie
tății noastre de activitatea parti
dului nostru. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea.

Care loc de muncă, fie că este 
vorba de uzină, de șantier, de la
nul cu recolte sau laboratorul de 
cercetări, de catedră ori planșeta 
proiectantului, nu beneficiază de 
pe urma acestui climat statornicit 
în viața noastră socială ? Care loc 
de muncă nu are numai de 
cîștigat de pe urma oamenilor 
cu vocația deschizătorilor de dru
muri, ce nu cunosc altă rați
une de a fi decit lupta pentru 
afirmarea ideilor novatoare, cu o 
mare eficiență socială ? Desigur, la 
astfel de oameni îndrăzneți, neabă
tuți de la crezul lor in izbîndă, 
care nu știu să facă pasul înapoi 
în fața greutăților, care antrenea
ză în acest neastîmpăr, în aceste 
neobișnuite căutări, zeci, sute și 
mii de oameni din jurul lor, se re
ferea secretarul general al partidu
lui cind spunea: „Nu se poate con
cepe făurirea societății comuniste 
fără transformarea revoluționară a 
omului, fără ca omul, care consti
tuie figura centrală a societății co
muniste, să devină un om nou. pă
truns de spirit revoluționar, hotărit 
întotdeauna să lupte împotriva ve
chiului, pentru victoria noului. 
Lupta pentru nou în toate dome
niile de activitate este o luptă re
voluționară".

orice formă s-ar manifesta aceasta. 
Să lupte neobosit împotriva a tot 
ceea ce generează anchiloză, ruti
nă, lipsă de pasiune, imobilism. Să 
se declare și să se dovedească, prin 
atitudinea și fapta zilnică, împotri
va a tot ceea ce înăbușă impulsul 
creator, împotriva oricărei frîne in 
afirmarea energiilor și capacități 
creatoare a colectivului în care lu
crează. y

Codul etic comunist cere, în a- 
celași timp, tuturor comuniștilor o 
atitudine fermă, intransigentă îm
potriva înțelegerii deformate a pe
ricolului pe care-1 reprezintă con
servatorismul, birocratismul. Pen
tru că adeseori atitudinea conser
vatoare, birocratică este atribuită 
doar celui care are o anume răs
pundere într-o colectivitate. care 
tărăgănează rezolvarea cerințelor 
progresului, se împiedică în hîrtii 
de tot felul. /Se țînțelege de la sine 
că un asemenea om — fie că este 
șef de echipă într-o uzină ori bri
gadier în C.A.P.. șef de atelier in
tr-un institut de proiectări ori di
rector de centrală, secretar de 
partid ori ministru — are o mare 
răspundere în lupta pentru eradi
carea practicilor conservatoare. în 
pregătirea drumului liber afirmării 
ideilor valoroase. Dar ar fi mult 
prea simplu și simplist să atribuim, 
in exclusivitate, doar oamenilor 
care au un anume rol în adminis
trarea treburilor colectivității răs
punderea pentru atitudinile birocra

tice. de inaderență la nou./tomu- 
niștii sint chemați de normele noas
tre morale să judece fenomenul în 
toată complexitatea lui, să oriente
ze ascuțișul luptei spre toate cau
zele care il generează. Manifestări 
de conservatorism pot fi detectate 
în egală măsură și la proiectantul 
care recurge la soluții „verificate", 
comode, și la sudorul care nu-și 
bate capul să-și însușească cunoș
tințele moderne ale profesiei sale, 
și la țăranul cooperator tributar o- 
biceiului învechit de a lucra pă- 
mlntul. și la inginerul care își 
face „corect" datoria deși pricepe
rea și experiența lui dispun de 

mari rezerve atit 
de necesare sec
ției pe care o 
conduce.

Tocmai de a- 
ceea. Codul etic 
comunist cere tu
turor comuniști
lor. indiferent de 
profesia și locul 
pe care îl ocupă 
in angrenajul e- 
conomic și social, 
să aibă o atitudi
ne critică în pri
mul rind fată de 
propria activitate. 
Aceasta este sin
gura atitudine în 
stare să scoată la 
suprafață ideile 
noi de la fiecare, 
din fiecare colec
tiv. Singura ati
tudine în stare să 
învingă rezistenta 
Ia nou. cultul fată 

de metodele „verificate", care nu cer 
o angajare în plus, o muncă în plus. 
Acestea sint cerințe ale autenticu
lui spirit revoluționar. „Atomul 
marcat" al revoluționarului este 
recunoscut în acea stare de ne
mulțumire creatoare, oricît de 
modest este locul lui de mun
că. pentru căutarea noului, promo
varea lui. desprinderea de practici
le rutiniere. Cu alte cuvinte, ra
cordul firesc la marele și comple
xul flux de înnoiri, de perfecțio
nări ce străbate întreaga noastră 
națiune.

Ca vibrant moto la aceste înda
toriri morale ale comunistului, de 
a dovedi curaj și inițiativă în lupta 
pentru promovarea spiritului re
voluționar peste tot. pot fi așezate 
cuvintele tovarășului Ni col ae 
Ccaușescu rostite la ultima plena
ră : „Trebuie să acționăm cu fer
mitate pentru ridicarea nivelului 
politic-ideologic al comuniștilor, al 
activului de partid, pentru crearea 
unui mai puternic spirit de răs
pundere, de sacrificiu ; activitatea 
de revoluționar, de comunist, cere 
un asemenea spirit. Numai prin a- 
eeasta se deosebesc, pînă Ia urmă, 
comuniștii, revoluționarii, de cei
lalți cetățeni ! Să acționăm ca acest 
spirit să pătrundă tot mai adine in 
viața partidului, a fiecărui acti
vist, a fiecărui membru de partid !“

Ilie TĂNĂSACHE

Unul din noile edificii destinate îngrijirii sănâtâții: modernul spital 
din Buzâu

Foto : E. Dichiseanu

informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scînteii"

Noi locuri în căminele pentru tineret

-- --------- --  " MMIUĂ PEECRANK f ĂNORAMIC' ’--------------

Aproximativ un sfert din totalul 
a.ngajaților întreprinderii de auto
camioane Brașov il constituie ti
nerii, majoritatea veniți din alte 
colțuri ale țării. Pentru a li se 
crea condiții de viată cit mai bune, 
în ultimii ani s-au investit sume 
importante in construcția de că
mine. Astfel. în prezent, circa 
4 000 de tineri au asigurată caza
rea în cele 9 cămine ale între
prinderii. Două dintre cele exis
tente sint locuite de tinerele 
muncitoare. Acestora li se vor 
adăuga pînă la sfîrșitul anului încă

Pentru agenda
© Microgrădinite pentru copii. 

Cooperativa „Deservirea" din Ca
pitală a înființat, în mai toate ma
rile cartiere, microgrădinite pen
tru preșcolari, cu conversație în 
diferite limbi străine. Programul 
acestora este de 5 sau 9 ore zilnic, 
în funcție de solicitările părinților. 
Informații mai amănunțite se pot 
obține la tel. 13 54 69 sau direct 
în str. Gabroveni 29.

© O inițiativă „Frigero" pe care 
o primim cu... căldură. VI s-a de
fectat frigiderul ? Nu, nu-i nevoie 
să căutati un meșter ca să vi-1 re-

trei cămine noi. Ultimul, dat în folo
sință chiar zilele acestea, este cămi
nul nr. II, care are o capacitate de 
450 de locuri ; alte două, dintre care 
unul va fi afectat fetelor, se află 
în construcție. în felul acesta, pînă 
la sfîrșitul anului 1975, capacita
tea căminelor amintitei întreprin
deri se va ridica la 5 200 de locuri. 
De asemenea, se află în curs de e- 
xecutie un bloc cu 120 de garso
niere pentru tinerii absolvenți ai 
institutelor de învățămint superior, 
care vor fi repartizați să lucreze 
în această întreprindere.

dumneavoastră
pare. Reprezentanța întreprinderii 
„Frigero" din Găești a înființat 
în Capitală un serviciu de reparare 
la domiciliu. Zilnic (intre orele 
8,30—16,30) se primesc solicitări la 
telefonul 65 24 30.

© O nouă urgentă Ia I.D.E.B. 
Pe lingă cele două cunoscute nu
mere (18 23 40 și 18 23 49), între
prinderea de distribuire a ener
giei București (I.D.E.B.) a mai în
ființat un post telefonic (18 07 83) 
la care se pot anunța deranjamen
tele în iluminatul stradal și în ce
lelalte rețele electrice.

întemeierea pe principii trainice, sănătoase, a familiei, atitudinea responsabilă față de creșterea copii
lor. față de educarea lor pentru a-i forma ca cetățeni demni ai patriei noastre sint îndatoriri morale ele
mentare pentru fiecare comunist, pentru fiecare om. Cu toate acestea, mai sint unele colective unde aba
terile de la normele morale încetățenite privind grija față de familie, in loc să primească replica hotărită 
a opiniei publice, sint taxate drept chestiuni „strict personale" și, in consecință, orice „imixtiune" ar fi 
neavenită. Ce consecințe poate avea o asemenea optică, mai exact : lipsă de atitudine, vom constata în fap
tele pe care le înfățișăm în continuare.

de mancă?
;,Numai alocația âe stat 

nu ține lop de tată la 4 co
pii", ni se scrie din Bocșa, 
județul Caraș-Severin, a- 
propo de despărțirea în fapt 
intervenită între Deju și 
Lionezia Solea, în urma 
căreia patru copii au rămas 
fără căldura părintească o- 
crotitoare. Ne-am oprit di
rect la locul de muncă al șo
ferului Șolea și am consta
tat, oarecum contrariați, că 
ai săi colegi nici nu cunoș
teau tulburarea petrecută la 
numai citeva zeci de metri 
de poarta autobazei. Mirarea 
a fost cu atit mai mare, cu 
cit aceiași colegi. aceiași 
comuniști, luaseră atitudine 
fermă în cazuri asemănă
toare. Nedumerirea avea să 
se lămurească aflînd. si
multan cu reprezentanții 
colectivului, că, practic, a- 
ceștia nici nu știau că soții 
Șolea au copii ori știuseră, 
dar au uitat. De ce ? Pentru 
că — susțin dinșii — în 
mod formal, oficial, nu s-a 
plîns nimeni. Era însă ne
voie ? Și cine să se plingă ?

Dînd viață celor patru 
copii. Deju și Lionezia 
au adoptat rind pe rind 
tactica cea mai comodă față 
de creșterea lor : i-au ex
pulzat, din primele luni, la 
bunica maternă. într-o co
mună îndepărtată, nu pen
tru că bătrîna țărancă (vă
duvă. singură în gospodărie, 
ocupată cu munca la cîmp) 
ar fi avut condiții „să-i 
tină", ci pentru că. așa le 
convenea dumnealor. Rezol
varea nu a fost aleasă

datorită vreunor dificultăți 
materiale deosebite. Pur și 
simplu, soții Șolea au vrut 
să se simtă liberi, să-și 
poată „trăi viața". Rolul lor 
ca părinți s-a redus astfel 
la cite o cumetrie pe cinste 
pentru fiecare copil și atit...

„Eliberîndu-se“ de copii, nu 
numai prin expedierea lor, 
ci și prin ruperea oricărei 
legături mai sistematice cu 
aceștia, tinerii soți s-au „e- 
liberat" și de simțul răs
punderii lor față de fami
lie. Conviețuirea s-a trans
format intr-o suită de des
părțiri și reimpăcări. Afir
mația pe care o face astăzi 
scrisoarea, despre tată prin 
alocație, a fost de la început 
valabilă pentru amindoi pă
rinții.

Cazul ni se pare conclu
dent pentru o reflecție des
pre oportunitatea interven
ției tovarășilor de muncă. 
Pentru că. in acest caz, ca 
și in multe altele asemănă
toare, nu este vorba de 
chestiuni „strict familiale", 
ci de un abandon de la o- 
bligatii morale și legale — 
elementare — ale fiecărui 
om, ale fiecărui părinte. 
Modul în care sint crescuți 
și educați copiii preocupă 
și trebuie să preocupe co
lectivitatea, organizațiile de 
partid și ori de cite ori se 
produc . abateri de la răs
punderile ce revin familiei 
trebuie luată atitudine fer
mă, în numele interesului 
general al societății noastre.

turi bune ? Ce dar al eloc
ventei ar putea acoperi mi
asmele exemplului negativ 
personal ?

Nu, nu există copii struc
tural răi. Ne naștem mai 
vioi sau mai înceți. mai re
trași sau mai prietenoși, 
predispuși către și nu nă- 
răviți cu un mod de com-

portare ori altul. Caracterul 
copilului e un lut moral pe 
care-1 modelează mina dră
găstoasă ori. dimpotrivă, 
rece sau brutală a părin
ților, lăsîndu-si în el am
prenta propriei firi.

Serqiu ANDON

în trecere pe la... 

ofsțensl stării civile

IVERS
Rodica 
din Predeal

Comandantul miliției orașului 
Predeal, maiorul Constantin 
Neamțu, ne roagă să consemnăm 
in rubrica noastră fapta de cin
ste a elevei Popa Rodica din 
clasa a Xll-a de la liceul din 
localitate. Găsind intr-o cabină 
telefonică un portofel, eleva s-a 
dus imediat cu el la miliție. Aici 
i s-a făcut inventarul : 1863,75
lei bani gheață, o obligațiune 
C.E.C. de 200 lei șl citeva acte 
și hirtii, dar din care nu se pu
tea stabili identitatea păgubașu
lui. Pină la urmă s-a identificat, 
totuși, dar era o... păgubașă. Mai 
precis, Alexandrina Stan din 
București, care aduce și pe a- 
ceastă cale mulțumiri Rodicăi, 
dascălilor și părinților ei, urin- 
du-i ca noul an școlar — și ul
timul ca liceeană — să-i aducă 
numai bucurii.

Din secolele
VIII-X

în rubrica noastră din 6 sep
tembrie consemnam valoroasele 
descoperiri arheologice din epo
ca fierului făcute de cercetăto
rii timișoreni in raza comunei 
Remetea Mare. O nouă veste 
ne sosește acum de la arheolo
gul Florin Medeleț, director ad
junct al Muzeului Banatului, și 
anume că în aceeași zonă a mai 
fost scos la iveală un cuptor 
metalurgic, mai multe creuzete 
și tipare din lut pentru turnat 
lingouri, datind din secolele 
VIII—X. Este incă o mărturie, 
deosebit de importantă, despre 
nivelul de dezvoltare economică 
atins de populația autohtonă din 
această parte a țării in perioa
da respectivă.

Cu si fără9
neveste

„Copilii-irău: mă vede 
cind mă-mbăt"

„Vin să cer un sprijin 
moral și binevoitor, să mă 
ajutați ca, împreună, să pu
tem salva un copil din în
tuneric". Scrisoarea se re
feră la o fetită de 11 ani 
din Iași. „Deja a început 
să fure, să plece de acasă, 
să ia bani din casă și alte 
lucruri pentru a putea ple
ca, așa cum a plecat la 
Constanta in anul 1973, iar 
în luna ianuarie 1975 a ve
nit la București, singură, 
fără bilet de tren, dezbră
cată. flămîndă. spunînd că 
a alungat-o tatăl ei (...) De
sigur că părinții or să nună 
vina pe copil, că este rău și 
nu pot face nimic din el...“.

...Da I Chiar așa ni s-a 
spus. Că fetita e de vină.

Că tresare cind o strigă 
mama, că s-a prezentat 
pînă și la medic murdară 
și nepieptănată, că are 11 
ani și promovează clasa a... 
doua.

— Dumneavoastră o învă- 
țați de bine ?

— Sigur că da.
Am întors fata oglinzii 

înspre cei doi părinți — 
Maria și Gheorghe Roșu. 
Citeva caracteristici notorii 
pentru vecini, rude. Orga
nele medicale și de ocrotiri 
sociale : stări de ebrietate, 
accese de violentă între soți 
și ale soților fată de copii, 
comportări recalcitrante față 
de alți oameni, conflicte cu 
legea. Cit de convingătoare 
puteau fi eventualele sfa

..Minciuna trage totdea
una de frînghie prostia", 
spune o zicală.

— De ce prostia ? caut 
să aflu părerea maiorului 
Corneliu Dragnea, de la 
Miliția Capitalei.

— Deoarece unii oameni 
se încăpățînează in speran
ța că pot trece prin viață 
cu minciuna înainte. Fără 
ca nimeni să simtă lucrul 
acesta. Fără să lase un 
semn în urmă. Se știe 
însă că „nici-o minciu
nă n-a ajuns la bătrî- 
nețe". Atunci se pune în
trebarea : nu-i oare o pros
tie să stărui în iluzia că o 
viată de om poate fi trăită 
în minciună și că nimeni 
nu va izbuti vreodată să 
afle adevărul ?

Stărui asupra unei în- 
tîmplări' înfățișate de ma
ior. argument posibil in 
favoarea părerii exprimate. 
Așadar, exact în urmă cu 
douăzeci de ani, o tînără, 
C.G. (recurgem la inițiale 
din respect pentru copiii 
săi !), se căsătorește. Face 
pasul acela unic in viață, 
care implică — sau ar tre
bui să implice pentru toți 
— o mare răspundere. Nu 
ia nilmele soțului. După 
lege, avea dreptul să nu-1 
ia. Dar oare aceasta — pre
vederea legală, în sine--a 
fost rațiunea opțiunii de a 
păstra mai departe numele 
de fată ?

— Voiam mai întîi să 
văd cum va fi, va justifica 
C.G., și apoi...

Da !-ul rostit în mo
mentul solemn al căsăto
riei ? O silabă... provizorie. 
Cit să tină pînă la urmă
toarea „stație" a existen
tei. Dacă se dovedește că 
acest voiaj nu-i prea a- 
greabil, atunci îmi iau 
da-ul înapoi si gata căsni
cia. Simplu, nu ?

Nu insistăm asupra mo
tivelor pentru care și-a 
luat la scurt timp da-ul 
înapoi. C. G. se grăbește și 
contractează o nouă legătu
ră. fără să întreprindă vreun 
demers pentru desfacerea 
legală a celei anterioare.

— De ce nu ați declarat 
că, după lege, nu sînteti 
despărțită ?

— M-am mulțumit că a- 
veam buletinul pe numele 
de fată...

Pudoare ? Obișnuința cu 
minciuna 7 Nesiguranța pe 
sentimentele noului parte
ner ?

Intrată în malaxorul 
drastic al minciunii. C.G. 
antrenează și pe noul sot 
— cu care trăiește tot așa, 
într-o stare de provizorat, 
de vreme ce de aproape 
douăzeci de ani n-a decis să 
oficializeze legătura ! Apar 
...copiii. în fața acestei noi 
stări de lucruri, care este 
atitudinea bărbatului ? (Nu 
mai vorbim de femeie, pen
tru că cele consemnate pînă 
aici ne-au dat putința 
conturării unei idei). Cind 
vine pe lume Niculae, 
merge el și-1 declară pe 
nume de... împrumut. A- 
veau oamenii aceștia, a- 
mindoi. prilejul să se do
vedească corecți. să se dez
bare de minciună.

La fel, dau brînci in 
viață, cu nume de împru
mut, Marioarei... Apoi Li- 
lianei... încit, azi. copiii, 
ei singuri se întreabă : 
cum îi cheamă cu adevă
rat pe ei ? Cine le .sint pă
rinții ? împinși pe un 
drum de derută, ei sint o- 
bligați acum să trăiască 
consecințele minciunii de 
care nu sint vinovati. pe 
care nu ei au inventat-o.

Am mai scris în această 
rubrică despre iresponsa
bilitatea unor vieți trăite 
„în trecere". Despre îndrâ- 
gostiții „de profesie" și 
roadele abandonate ale 
„trecătoarelor iubiri", copiii, 
în împrejurarea asupra 
căreia am stăruit aici, ires
ponsabilitatea capătă un 
anume semn distinctiv : 
minciuna în care s-au com
plăcut mama si tata are 
extensie și asupra copiilor. 
Aceștia din urmă trăiesc o 
tristă experiență prematură, 
generată de mentalitatea 
provizoratului. Ei vor incri
mina mai tirziu pe cei vi- 
novați de starea obligatorie 
la minciună, de popasurile 
pasagere.

Oameni buni : gîndiți-vă 
calvine o zi în care copiii 
pun întrebări răscolitoare.

Ce le veți răspunde ?

T. ILIE

8-o parte, 
referatul.

De alta, viata...
Citisem dintr-un dosar al co

mitetului de partid un referat 
despre activitatea de educație 
în lumina principiilor cuprinse 
în Codul etic. Referatul, cam 
kilometric, plutea în generalități. 
Ar fi trebuit să fie o expunere 
clară a unor fapte, acțiuni, con
cluzii. Dar nu erau decit fraze 
lungi și formule, altminteri bine 
aduse din condei, dar care nu 
se refereau la nimic concret din 
uzina în cauză. Mi s-a explicat 
că, de fapt, nici nu s-ar petrece 
acolo lucruri care, din punct de 
vedere al mentalității, al con
științei. să justifice acțiuni spe
ciale etc. etc...

Puțin mai tirziu mă aflam în- 
tr-un atelier de matrițerie al 
uzinei, după ce trecusem și prin 
alte secții și cunoscusem oameni 
destoinici cu adevărat. Aici, la 
matrițerie, am stat și-am privit 
minute în șir munca unui om, 
la o mașină.

— E unul dintre cei mai buni 
rabotori, îmi spuse încet însoți
torul meu.

FIȘSER SOCBAL

Omul însă, rabotorul, se ve
dea bine, era cam necăjit. Ma
șina îi mergea prost. Cauza erau, 
se pare, contactele electrice.

— De ce nu chemați un elec
trician ? m-am amestecat eu, 
cam nechemat, în treburile lui. 
El a ridicat din umeri, a făcut 
apoi un semn a lehamite și 
mi-a răspuns supărat :

— Păi, electricienii noștri... 
Dacă il chemi pe unul, trebuie 
Să te rogi mult și nu vine decit 
după ce ți-a dat de înțeles că 
dacă o să repare mașina o face 
numai așa, nu pentru că el de 
aia e angajat al uzinei, ci pentru 
tine, ca să ciștigi... înțelegeți ? 
Ca să ciștigi, că dacă n-ai ma
șină nu lucrezi și nu ciștigi. Și 
pe urmă te întreabă cu înțeles : 
„Ei, ce facem, o reparăm ?“ 
Ceea ce înseamnă că la treaba 
asta ar trebui „să-i iasă și lui 
ceva"... Așa că mai bine lipsă...

Și-atunci m-am gîndit imediat 
la referatul citit, la frazele Iui 
frumoase, dar atit de generale. 
Nu cunoșteau autorii referatului 
situația despre care vorbea 
rabotorul ? Greu de crezut. Unii 
au rămas la stadiul populariză
rii și explicării principiilor, în 
vreme ce viața, realitatea cer 
imperios aplicarea lor. Princi
piile sînt înscrise în Cod. Și nu-i 
deloc suficientă simpla lor citare 
în rapoarte, referate, planuri. 
După cum nici popularizarea sau 
explicarea lor nu mai e de-ajuns. 
Trebuie făcut totul pentru apli
carea lor, pentru a converti prin-
cipiile in fapte de muncă, de
viață.

Ce mulțumit ar fi fost și ce
randament ar fi avut acum în
munca sa rabotorul (și cîți or
mai fi ca el !) dacă in loc de
fraze generale intr-un referat 
s-ar fi organizat o discuție, o 
dezbatere concretă, chiar foarte 
concretă, asupra mentalității no
cive, reprobabile a respectivilor 
electricieni. Toiul ar fi devenit 
atunci o excelentă, o foarte 
eficace lecție de etică.

C. M1HAI

Pîine caldă pentru mineri
De comun acord cu factorii res

ponsabili. s-a stabilit un pro
gram pentru transportul plinii 
la punctele alimentare _ din in
cinta întreprinderii miniere Mol
dova Nouă, care să corespundă 
pauzelor de masă ale minerilor. 
Dar acest program nu se prea res
pectă. La flotație, de pildă, pauza 
de dimineață e la ora 9, dar pîinea 
sosește la 10,30. Minerii nu au pîine 
proaspătă la masă, iar pîinea a- 
dusă cu întindere se vinde veche

de două sau trei zile (dacă e o 
sîmbătă la mijloc). Nici calitatea 
nu este corespunzătoare : uneori 
este acră, crăpată, plină de funin
gine de la cuptorul insuficient cu
rățat. după ardere. Toate acestea 
au fost aduse la cunoștința direc
torului fabricii de pîine, Gh. Zlă
tarii. Dar măsurile de ameliorare 
a situației se lasă așteptate (de la 
FI. Hergheliei, întreprinderea co
mercială de stat mixtă Moldova 
Nouă).

Trei sibieni — Nicolae Daju,' 
Vasile Riess și Lazăr Popa — 
toți trei prieteni și toți fără nici 
o ocupație, își pierdeau vremea 
prin diferite localuri. Trăiau (șl 
se „cinsteau") cu banii din tru
da nevestelor. Dar tocmai cu ne
vestele aveau ei ce aveau. A- 
flindu-se, ca și-n alte dăti, la 
un pahar, și puși pe scăndăl, 
unul dintre ei a oftat din ră
runchi și le-a spus celorlalți i

— Vouă vă arde de harță, dar 
pe mine m-a amenințat nevas- 
tă-mea că dacă nu m-apuc de 
treabă...

— Și pe mine m-a amenin
țat...

— Și pe mine la fel...
Și toți trei, în aceeași seară,' 

și-au izgonit nevestele din casă. 
S-au reîntilnit apoi tustrei la 
miliție, apoi pe banca acuzării,
apoi la închisoare. Fiecare 
cite șase luni.

Macaraua 
zburătoare

LA PLOiEȘTI

Prea cu încetul se aduce oțetul
Amintim cititorului (dar mal 

ales organizatorilor comerțului 
ploieștean) că în toamna anului 
trecut semnalam, intr-o notă, lipsa 
din magazine a oțetului și a altor 
mărfuri necesare gospodinelor în 
sezonul conservelor. Am putea 
acum să retipărim, cuvînt cu cu- 
vint, cele scrise atunci. De ce nu 
se găsește nici acum otet în ma
gazinele ploieștene ? Din expli
cațiile primite de la factori res
ponsabili am înțeles că vina ar fi 
nepăsarea șefilor de unități, negli
jențele în aprovizionarea ritmică. 
O precizare : în depozite, mărfu
rile căutate de gospodine se gă
sesc. în depozitul magazinului 
„Practic" se aflau 1 000 de sticle 
de oțet care nu erau aduse spre 
desfacere, pentru că vînzătorii „nu 
prididesc să le pună în rafturi". 
Aceeași constatare și la autoser
virea „Mercur". Aprovizionarea 
magazinului cu otet era „plani
ficată" ...după-amiâză, deși zeci de 
cumpărători îl cereau dimineața. 
Și la complexul comercial „Om
nia" lipsea otetul, iar responsa

bilul, Brant Ionescu, a promis că 
„are să se ocupe mai serios și de 
oțet. A făcut o comandă, dar nu 
știa de ce nu o onorează I.C.R.A.". 
La suipermagazinul Hale, responsa
bilul așteaptă liniștit ca depozitul 
să-i trimită oțet. „Mai întîrzie și 
ei. N-or fi avînd momentan". îi 
scuză el. Așa să fie ? Gestionarul 
Dumitru Stoica de la depozitul 
„Pleșa" ne încredințează că are în 
stoc cam 40 000 de sticle și mai 
sînt pe rampă 2 vagoane care se 
descarcă.

— De ce nu livrați, atunci, oțet 
magazinelor ?

— Nu am cu ce 1 Am o singură 
mașină și aceea stricată. Nu pot 
face fată...

Răsfoind notele de comandă, 
stind de vorbă cu lucrători din 
magazine, am constatat că tot din 
pricina neglijenței lipsesc din maga
zine sarea pentru murături, celofa
nul, sfoara etc. (Constantin Căpra- 
ru, corespondentul „Scînteii").

Rubrică realizată de
Rodica ȘERBAN

Un tinăr din Dărmănești-Ba- 
cău, Nicolae Acăprăriței, a intrat 
in hanul de la Valea Uzului, să 
ia „una mică". Apoi — incă una, 
și încă una, pină tirziu din sea
ră. Vrind să ajungă mai repede 
acasă, s-a dus spre locul de par
care, a găsit o automacara (33-B- 
6615), s-a urcat la volan și a 
pornit-o la vale, pe un drum pe
riculos, cu serpentine. La un 
moment dat, automacaraua nu 
l-a mai ascultat și a pornit-o 
spre ripă, unde s-a rostogolit, și 
unde a fost găsită de miliție fă
cută zob. Acăprăriței a scăpat — 
ca prin minune — cu viată. Dar 
nici o „minune" nu-l mai scapă 
de răspundere.

Are mama

INVITAȚIE ÎNȘELĂTOARE

îmbletoarea invitație din vitrina 
de mai sus nu se adresează, cum 
s-ar putea crede, gospodinelor, 
pentru simplul motiv că unitatea 
este închisă. Putem presupune 
însă că este adresată întreprinde
rii comerciale, de care aparține u-

nitatea „Gospodina" din Brașov, 
bd. Lenin (peste drum de teatru), 
pentru a pune de acord vitrina cu 
conținutul: ori se aduc preparatele 
și semipreparatele recomandate 
de inscripțiile colorate din vitrină, 
ori se scot inscripțiile.

pensie...
Un raid matinal prin localuri

le de alimentație publică 
Drobeta Turnu-Severin. 
masă soarbe din cafea, 
plictisită, o tînără. Aflăm 
mama unui copil, că o cheamă 
Floarea Ciobanu, și că nu 
crează nicăieri.

— De ce nu lucrați ?
— Unde să lucrez ? Tot ce 

s-a oferit pînă acum nu e 
mine.

— Adică ?
— Adică nu mi s-a oferit 

serviciu mai acătării, 
dată mi s-au făcut formele de 
angajare la șantierul naval. Dar 
n-am stat decit două zile. E prea 
greu.

— Nimic nu-i ușor pe lume. 
Din ce trăiți ?

— Are mama pensie...
Are. Dar are și o piatră-n casă.

Răspuns 
la faptul 
divers

din 
La o 
puțin 
că e

lu-

mi
de

un
Ultima

datîn legătură cu nota „A 
vina pe cîine", din 11 septem
brie, in care scriam că un să
tean împrumutase o armă de vî- 
nătoare de la un. pădurar, spre 
a-i veni de hac unui cîine ca- 
re-i dădea iama prin orătănii, 
inspectorul șef al Inspectoratu
lui silvic județean Mehedinți, 
inginer Anatolie Verghelet, ne 
comunică măsurile luate. Pădu
rarul C. Viașu a fost schimbat 
din funcție. De asemenea, au fost 
sancționați cu retragerea unor 
gradații din retribuție, brigadie
rul silvic G. Grecu și tehnicianul 
de pază V. Buță. „A doua zi 
după apariția faptului divers, pe 
12 septembrie, cu ordinul 3549 
s-a dispus prelucrarea cazului 
la toate ocoalele silvice din ju
deț și instruirea temeinică a tu
turor pădurarilor, pentru ca a- 
semenea abateri să nu se mai 
repete".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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RECOLTEI SPRE SILOZURI
Șl HAMBARE?

CUM SE DESFAȘOARA 
TRANSPORTAREA

■ , ' , ■ .Ț .
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Cind toți pun mina, porumbul din lanuri ajunge repede in magaziile proprii 
și la baza de recepție. Imagine obișnuită de muncă pe terenurile coopera

tivei agricole Știubei-Orăști, județul Ilfov

Probleme, consecințe și cîteva explicații 
ale furnizorilor, din care nu reținem decit...

. angajamentele

Alexandria-Zimnicea
Potrivit programelor de lucru în

tocmite. cooperativele agricole din 
județul Teleorman trebuie să trans
porte zilnic circa 34 900 tone de 
produse, din care 24 200 tone porumb, 
în urma măsurilor luate de coman
damentul județean s-a pus mai 
multă ordine în folosirea mijloace
lor de transport. Rezultatul ? Coo
perativele agricole din Crîngeni, Ul
meni, Ciolănești, Năsturelu, Braga- 
diru ș.a. depășesc cu regularitate 
prevederile programelor zilnice de 
transport. Totuși, nu toate mij
loacele de transport efectuează cel 
puțin 3 drumuri pe zi. așa cum 
a stabilit comandamentul județean. 
Ca urmare, cooperativele agricole au 
transportat din cimp 32 800 tone de 
produse, deci cu 2 100 tone mai pu
țin decit era prevăzut. Ce împiedică 
folosirea deplină a mijloacelor 
transport ?

Cu sprijinul comandamentului 
dețean. împreună cu o brigadă 
control condusă de Mihai Prădatu. 
spector-șef la I.T.A. Teleorman, 
organizat o acțiune „filtru" pe 
șeaua Alexandria—Zimnicea. 
cluzia : in numai cîteva
fost depistate peste 10 autocami
oane și tractoare cu remorci care 
nu respectau indicațiile comanda
mentului județean. Mai exact spus, 
mijloacele destinate transportului 
produselor agricole erau folosite în 
alte scopuri, unele tractoare circulau 
cu o singură remorcă, numeroase 
autocamioane erau încărcate sub ca
pacitatea lor nominală ș.a. Iată nu
mai cîteva cazuri. Tractoristul Ma
rin Popescu, de la secția de mecani
zare Valea Cireșului, transporta cu 
o remorcă de 5 tone un motor de 
cîteva sute de kilograme de la S.M.A. 
Contești. Deci, o remorcă mai puțin 
la transportul produselor agricole și 
circa 120 km parcurși aproape în gol. 
Șoferul Marin Gheorghelici, de la 
I.A.S. Zimnicele, transporta în plină 
zi ambalaje și sticle goale. Oprit 
pentru controlul actelor, tractoristul 
Marin Mircea a lăsat miinile în jos 
zicînd : „N-am ordin de 
nici foaie de parcurs. Eu 
unui coleg care m-a rugat 
locul lui un transport de
Tractorul și cele două remorci 
fost închiriate de asociația intercoo- 
peratistă Țigănești, de la S.M.A. Fin- 
tinele, pentru a transporta furaje 
combinate, dar, așa cum s-a văzut, 
din dispoziția tov. Constantin Stroe, 
directorul asociației, transporta pie
triș.

La orele 15, în fața autobazei A- 
lexandria, în autocamionul 21-TR-290,

de

ju
de 

in- 
am 
so-

Con- 
ore au

de la coloana Zimnicea, era un ca
mion încărcat cu mobilă.

— Ai fost repartizat la acest trans
port ? — întrebăm.

— Nu. Astăzi am primit sarcina să 
car struguri la centrul de achiziții 
Pietroșani. Dar am aprobarea șefului 
de autobază ca, după orele de pro
gram, să fac și acest drum cu mobilă.

Iată, deci, cum mijloacele de trans
port capătă o altă destinație decit 
cea prevăzută.

în unele unități, programele zilni
ce de transport nu sînt respectate 
deoarece nu se asigură un număr su
ficient de oameni pentru încărcarea 
și descărcarea mijloacelor de trans
port. La cooperativa agricolă Nanov, 
la ora 10 dimineața, un autocamion 
încărcat nu putea pleca la baza de 
recepție deoarece nu se formase 
încă echipa de descărcători. Coman
damentul județean a stabilit ca fie
care cooperativă agricolă să aibă la 
bazele de recepție echipe permanen
te de descărcători. Totuși, această 
indicație nu este respectată. „Din 
cele 8 cooperative agricole care aduc 
produsele la noi, nici una nu are e- 
chipe permanente de descărcători" 
— ne spunea Ion Blejan, șeful 
bazei de recepție Turnu-Măgurele. 
Fiecare mașină vine cu 2—3 oameni, 
ceea ce face ca descărcatul să du
reze mult. în plus, oamenii pierd 
timpul cu drumurile făcute pînă la 
baza de recepție și înapoi în cîmp. 
Cooperativa agricolă din Cringu, de 
pildă, trebuie să transporte zilnic 
circa 300 tone de produse agricole. 
Pe 17 septembrie, din cauza timpu
lui pierdut la încărcarea și descăr
carea mijloacelor de transport, nu a 
realizat 
11 cele 
condus 
cărcate
cimp de la 7 dimineața, dar încărca
tul durează 4—5 ore, ne spunea trac
toristul. Dacă plec acum la bază și 
în cabina tractorului nu pot lua de
cit 2 oameni la descărcat, înseamnă 
că pînă diseară nu pot face decit un 
singur drum".

Deci, în unele unități, 
staționare al mijloacelor 
port depășește cu mult pe 
cru efectiv. Este, desigur,
care trebuie să fie analizată de co
mandamentul județean și să se ia 
măsuri pentru mai buna organizare 
a muncii. Prin folosirea rațională a 
mijloacelor existente, se pot trans
porta mai multe produse agricole 
din cimp.

Se poate spune că în cele 
multe comune din județul Ilfov 
gramele de muncă stabilite de 
mandamentele locale pe unități, 
me și echipe sint respectate 
mai. La Bolintin-Vale. Ogrezeni. Că- 
lugăreni, Putineiu. Chirnogi. Singu- 
reni. Ulmeni. Gurbănești și în multe 
alte locuri, țăranii cooperatori lucrea
ză organizați în echipe. Toate for
mațiile de muncă aveau repartizate 
mijloace de transport pentru ca în
treaga cantitate de porumb recoltată 
peste zi să fie transportată fie direct 
la bazele de recepție, fie la pătulele 
cooperativelor.

Dar există și localități în care fie 
dintr-o slabă organizare a muncii, fie 
din înțelegerea greșită a faptului că 
actuala campanie a fost declanșată 
mai devreme, cu mai bine de două 
săptămîni fată de anul trecut și. deci, 
„las-că există vreme destulă", ..avem 
timp", lucrările de recoltare si trans
portul produselor se desfășoară ane
voios. Așa cum se apreciază la co
mandamentul județean. în unitățile 
din consiliile intercooperatiste . Bă- 
neasa (Giurgiu). Condeești. Fierbinți, 
Frumușani. Horia, Tărtășești și în 
alte cîteva. ritmul în care se lucrează 
este sub posibilitățile existente, su
prafețele de pe care s-a strîns re
colta și s-a eliberat terenul nu depă-

mai 
pro- 

co- 
fer- 

intoc-

șese 40 la sută din cele ocupate cu 
această cultură. în zona consiliului 
Frumușani, de exemplu, nu numai 
că se lucrează încet, dar în cele mai 
multe zile o parte din recolta strînsă 
rămîne in cimp. Situații similare se 
constată și la Vînători, Anghelești, 
Ghimpați. Găiseni.

La baza-siioz din Budești. unde se 
primesc zilnic sute de tone de po
rumb din 20 de cooperative agricole, 
aproape fără excepție munca de des
cărcare este defectuos organizată. Am 
întîlnit aici șase cooperatoare din 
Nana de.scărcînd porumbul din două 
remorci. începuse munca pe la ora 10 
și după ritmul în care „numărau" 
știuleții aruncați în pătule. in mod 
sigur le-a prins acolo ora 15. Și la 
baza din Oltenița, unitate ce poate 
servi de model pentru felul în care 
este organizată și condusă munca de 
preluare, benzile transportoare nu e- 
rau folosite eficient. „în mod normal 
o bandă trebuie să ridice în pătule 
14—15 tone știuleți pe oră. ne spune 
șeful bazei. Alexandru Păun. Dar din 
lipsă de oameni la descărcat (la acea 
oră se prelua porumbul de la coope
rativele agricole Mitreni, Curcani. 
Spanțov. Coconi și Minăstirea) se lu
crează la jumătate din capacitate. Dar 
curentul electric se consumă...

Din situațiile întîlnite la cele două

baze de recepție — și nu numai 
aici — rezultă că în multe coopera
tive agricole capacitatea de transport 
a mijloacelor mecanice și a atelaje
lor este serios diminuată de lipsa 
unor echipe de descărcare. Aceasta 
duce la marile aglomerări de autoca
mioane și tractoare cu remorci ce se 
produc aproape fără excepție, mai 
ales spre orele amiezii. în bazele de 
recepție. Nici în unele întreprinderi 
agricole de stat transportul recoltei 
nu se desfășoară normal, așa cum 
ar fi fost de dorit. în două unități 
— I.A.S. Fundeni și Oltenița — s-au 
acumulat în cimp. în ultimele zile, 
nu mai puțin de 1 000 tone porumb 
boabe și peste 1 000 tone orez.

Pentru ca viteza zilnică de recoltat 
să crească 
județean a 
noi măsuri 
rea ordinii
la mobilizarea cu adevărat a 
forțelor mecanice și manuale 
dispune județul, in special a 
celor de transport. încă insuficient
folosite, astfel ca zilnic în fiecare 
unitate cooperatistă să fie slrinsă și 
transportată recolta de porumb de 
pe cel puțin 25 ha.

Din unele unități agricole din 
județele Brăila, Ialomița, Mehe
dinți, Buzău, Ilfov ș.a. sosesc sem
nale din care rezultă că anumite 
utilaje mecanice nu pot fi folosite 
în actuala campanie agricolă de
oarece lipsesc piesele de schimb. 
La începutul lunii septembrie, în
treprinderile subordonate Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini aveau restanțe la peste 500 
de repere. Potrivit indicațiilor co-

mandamentului central pentru or
ganizarea și desfășurarea lucrări
lor agricole de toamnă, s-au întoc
mit grafice de livrare semidecadale 
pentru recuperarea restanțelor Ia 
piesele de schimb de cea mai mare 
urgență. Or, pină la 15 septem
brie, la 4 repere cuprinse in gra
fice nu s-a livrat nimic, iar la 11 
repere livrările sînt sub grafice. 
Apelul diferitelor unități agri
cole vizează direct :

să ex

1. ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂTOAREA" DIN BUCUREȘTI : să 
recupereze grabnic restanțele la cele 7 repere de la combina Și echipa
mentul de recoltat porumb C.T.-2-R, 4 repere de la combina de re
coltat cartofi și 4 repere de la combina de recoltat orez.

2. ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINA DIN SINAIA :
pedieze piesele de schimb restante — peste 200 000 demenți și 170 000 
duze pentru pompele de injecție de la tractoare.

3. FABRICA DE HÎRTIE DIN BUȘTENI : să lichideze rămînerile 
in urmă, existente la sfirșitul lunii august, de 39 800 filtre pentru mo
toarele tractoarelor și combinelor „Gloria" și să impulsioneze livrarea 
cantităților contractate pentru luna septembrie.

4. ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" DIN BRAȘOV : să livreze 
arborii cotiți și blocurile-motor, la care există mari restanțe.

simțitor, comandamentul 
întreprins în ultimele zile 
menite să ducă la întări
și disciplinei în muncă, 

tuturor 
de care 
mi.jloa-

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

insă decit 180 tone. La ora 
două remorci ale tractorului 
de Mitică Gherghel erau în- 
numai pe jumătate. „Sint în

servici și 
țin locul 
să fac în 

pietriș", 
au

timpul de 
de trans- 
cel de lu- 
o situație

Ion TEODOR

„Lumină" necesară
'intr-o dispută cu... becuri

Multe minuni se 
mai pot intimpla 
chiar și la adăpostul 
sigur al... prevederilor 
contractuale ! Mai a- 
les cind spiritul gos
podăresc este înlocuit 
cu... spiritul birocra
tic. Dar să ilustrăm 
cele spuse cu citeva 
fapte : I.C.R.M. Bucu
rești are la ora actua
lă in stoc 400 000 de 
becuri pentru rețeaua 
de 110 V. Iar șansele 
de ameliorare a situa
ției sint minime. Pen
tru ca în trimestrele 
III si IV.
(„Romlux" Tirgoviște) 
ii va livra încă 280 000, 
iar desfacerea lor sca
de de la lună la lună. 
Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație ?

Cu mai bine dc doi 
ani în urmă. I.C.R.M.- 
ul se documenta pen
tru întocmirea necesa- 

ilui de becuri de 
1 V. La acea

furnizorul

dată. I.D.E.B.-ul pre
ciza că ....acțiunea de
trecere la tensiunea 
de 220 V a întregii 
rețele electrice a Ca
pitalei se va încheia 
în 1978..." Și, in con
secință. a solicitat în
treprinderii „Rom
lux" — încheind un 
contract — să-i livre
ze pentru anul în curs 
700 000 de becuri de 
110 V. în aprilie anul 
trecut. I.D.E.B.-ul a 
anunțat că acțiunea 
de schimbare a ten
siunii se va încheia în 
1977, 
rior 
din 
1976, 
nu
tot atitea becuri de 
110 V. în schimb, este 
nevoie de ‘ mai multe 
becuri de 220 V.

în aceste condiții. 
I.C.R.M.-ui renunță la 
contractul pentru becu
rile de 110 V și cere

pentru ca ulte- 
termenul să fie 
nou devansat : 

Firește, pe piață 
s-au mai solicitat

întreprinderii ..Rom
lux" suplimentarea li
vrărilor de becuri de 
220 V. Operativă. în
treprinderea din Tîr- 
■goviște ii răspunde : 
„Nu se poate deoarece 
se ajunge la imobili
zări nejustificate de 
materie primă din 
port, pentru care 
cheltuit valută", 
alte cuvinte, vă 
veste tovarăși de la 
I.C.R.M. București. 
Noi știm una și bună : 
avem contracte, avem 
materie primă — și 
încă din import I — 
așa că ne ținem de 
treabă.
de becuri, 
cineva de 
sau din 
Industriei 
tiilor de 
face... lumină. Dar cit 
mai iute și fără prea 
muliă risipă de... e- 
nergie. (Florin Ciobă
nescul.

im- 
s-a 
Cu 

pri

Fiind vorba 
poate că 

la centrală 
Ministerul 
Construc- 

Mașini va

„AGATEX" — marca unor 
de înaltă calitate

Dezvoltind și diversificînd 
continuu producția, colectivul 
întreprinderii „Ambalajul meta
lic" din Timișoara realizează în 
prezent 120 de tipuri de suveici 
pentru războaie automate și me
canice. 19 tipuri de rame pentru 
ițe din metal sau lemn, un va
riat sortiment de canete si alte 
accesorii textile, precum și nu
meroase modele de jucării meta
lice din tablă litografiată, casele 
și cutii pentru uz casnic etc. 
Marca întreprinderii — „Aga- 
tex“ — este cunoscută astăzi și 
peste hotare, produsele sale fiind 
exportate în Austria, Uniunea 
Sovietică. R. S. Cehoslovacă. Ita
lia. R. F. Germania și alte țări.

După cum ne spune ing. loan 
Soporeanu. director adjunct al 
întreprinderii, pentru creșterea 
continuă a duratei dc utilizare 
în producție a accesoriilor tex
tile au fost aplicate cele mai 
noi metode de înnobilare și fini
sare a lemnului și metalului fo
losite ca materii prime. Proce
deele de stratificare, densificare. 
impregnare etc. puse la punct 
de specialiștii întreprinderii 
au făcut ca suveicile să aibă 
acum o rezistentă și elasticitate 
sporite. La fel, reperele meta
lice care echipează suveicile, ra
mele de ițe. canetele etc. sint 
realizate prin procedee moder
ne de tratare termică si de pro-

RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE
9

capacitatea de producție, nu »e 
poate conta pe recuperarea restan
țelor respective. întreprinderea 
noastră va depune insă eforturi 
ca la sfirșitul anului aceste res
tanțe să fie cit mai mici".

9 ÎNTREPRINDEREA 
„SEMĂNĂTOAREA" 

DIN BUCUREȘTI
al

în cîmpia și zonele 
horului. importante 
centrate la recoltarea culturilor tir- 
zii. Acolo unde se lucrează în ordine 
și disciplină, unde se urmărește cu 
răspundere îndeplinirea măsurilor 
stabilite in programele comandamen
telor locale, rezultatele sînt pe mă
sura așteptărilor. La cooperativele 
agricole Diosig. Salonta. Tileag. Mă- 
dăraș, Secuieni ș.a.. recoltarea cultu
rilor de toamnă se apropie de sfirșit.

Din controalele efectuate de co
mandamentul județean rezultă că. in 
multe unități, organizarea trans
porturilor și livrarea produselor la 
bazele de recepție se fac anevoios. 
Este urmarea faptului că nu s-a asi
gurat utilizarea judicioasă a mijloa
celor de transport. Se risipește timp 
și se fac cheltuieli suplimentare prin 
folosirea unei singure remorci la cîte 
un tractor. Din graficul de transport 
rezultă că doar o 
800 de remorci 
sînt cuplate cite 
Au fost luate

de deal ale Bi- 
forțe sint con-

obligatoriu, să se cupleze cite două 
remorci la tractor, răminînd astfel 
400 de tractoare disponibile, care vor 
fi folosite la alte lucrări.

Tot din cauza slabei organizări a 
transportului, livrarea produselor nu 
ține pas cu recoltarea. Deși s-a în
cheiat recoltarea florii-soarelui. în 
baze a fost transportată mai puțin 
de 50 la sută din cantitatea de să- 
mintă. De asemenea, din 280 tone 
fasole au fost transportate si livrate 
bazelor de recepție doar 8 tone. în 
unele cooperative agricole, fasolea 
recoltată este depozitată în condiții 
necorespunzătoare in magaziile aces
tora. Din această cauză, la coopera
tiva agricolă Homorog. 23 tone fasole 
s-a depreciat, nemaiputind 
sită.

Deși în județ se menține 
excelent, un mare număr de 
de transport ies la cimp pe

se intorc pe la

fi folo-

un timp 
mijloace 
la orele

mică oarte din cele 
existente în județ 

două la un tractor, 
măsuri ca. în mod

8—9 dimineața și
ora 16. după ce au efectuat doar 
2—3 curse in loc de 5—6, cite sint 
prevăzute in grafic. încălcări ale’gra-

întrecerii
Cuvîntul dat trebuie onorat ! Aceasta este hotărirea 

luată la începutul anului la întreprinderea bucureștea- 
nă „Electromagnetica". ~ 
cere socialistă, 
ca in acest an 
telecomunicații 
de 32 milioane 
șinle se ridică 
a fost respectat ! Graficele întrecerii continuă însă

Printre altele, în marea între- 
colectivul de muncă de aici s-a angajat 
să realizeze, suplimentar, aparatură de 
și mijloace de automatizare în valoare 
lei. în opt luni, la acest capitol, depă- 
la 60 milioane lei. Așadar, cuvîntul dat •• 5 să

înregistreze. în fiecare zi. cote tot mai înalte. Și 
aceasta în condițiile unei eficiente economice superi
oare. Dovada : în perioada amintită prevederile de 
plan privind creșterea productivității muncii au fost 
îndeplinite in proporție de 101.8 la sută, au fosț re- 
proiectate, modernizate și introduse în fabricație 10 
produse peste cele prevăzute în plan. Aceste succese 
au fost obținute îndeosebi pe seama perfecționării unor

ficelor se constată mai ales în cazul 
autocamioanelor ce aparțin între
prinderii județene de transporturi 
auto Bihor. Conducerile unor unități 
agricole aprobă folosirea mijloacelor 
de transport în alte scopuri. Așa, de 
exemplu, autocamioanele 21-BH-1988 
și 21-BH-19S8 — aparținînd C.A.P. 
Buduslău — 21-BH-2296 de la C.A.P. 
Vășad și 21-BH-2 036, proprietate a 
S.M.A. Sinmartin. au fost autorizate 
să transporte nuntași la Valea lui 
Mihai și Sintetic. De asemenea, con- 
tabilul-șef al cooperativei agricole 
din comuna Avram Iancu.
Goina. a trimis autocamionul 
rativei - 21-BH-l 073 — să-i 
porte mobila personală din 
Salonta.

Comandamentul județean a 
noi măsuri care să ducă la 
rea recoltării produselor și îmbună
tățirea transportului, astfel incit. în 
timpul cel mai scurt, toate produsele 

cimp să ajungă in magazii.
Duîîiiîini GÂȚĂ 
corespondentul „Scînteii"

ce

Moise 
coope- 
trans- 
orasul

Electromagnetica”
procese tehnologice importante (intre altele, in între
prindere, au fost realizate, prin autoutilare, o serie de 
agregate de prelucrare și testare a echipamentelor de 
telecomunicații, economisindu-se astfel peste 700 mii 
lei valută) și ridicării gradului de calificare a cadre
lor, peste 600 de muncitori absolvind diverse forme 
de pregătire profesională.

Ca de obicei, „tonul" întrecerii îl dau, în continuare, 
colectivele secțiilor centrale telefonice automate și re
lee de protecție și automatizări. Dar dintre cei care se 
evidențiază in întrecerea socialistă obiectivul aparatu
lui fotografic n-a putut înregistra decit cițiva : foto 1
— Maria Agache, asamblator : foto 2 — Aurică Ange- 
lescu, lăcătuș ; foto 3 — Doina Pană, montor ; foio 4
— Aurelia Nae, filetator ; foto 5 — Dobre Dincă, 
maistru.

Text : I). Tircob Foto : S. Cristian

Ion Semenescu, inginerul șef 
întreprinderii : „Prin măsurile teh
nice și organizatorice aplicate in 
întreprindere, în prezent, din cele 
14 repere de la combina de recoltat 
orez, la opt, cantitățile prevăzute 
pentru anul 1975 au fost expediate 
în întregime. La trei repere, li
vrările se situează acum la nivelul 
contractelor, iar la celelalte trei re
pere lichidarea restanțelor este o 
problemă de o zi sau două. Și la 
combina de recoltat porumb C.T.- 
2-R au fost fabricate și expediate 
în avans, la nivelul prevăzut in 
contracte pentru întregul an, trei 
repere, iar la al patrulea ne înca
drăm în graficele de livrare. La 
alte trei repere, cu livrările din 
aceste zile, restanțele vor fi . recu
perate în întregime. în ceea ce 
privește combina de recoltat cartofi 
C.R.C., in prezent situația este ur
mătoarea : din cele 17 repere la 
care existau rămîneri în urmă, la 
14 au fost livrate în întregime can
titățile contractate pentru acest an, 
iar la 3 repere restanțele vor fi li
chidate în 1—2 zile".

o FABRICA DE HÎRTIE 
DIN BUȘTENI

Gheorghe Staicu, director ad
junct : „Noi ne-am mobilizat toate 
forțele, astfel încit pînă la 
tombrie a.c. să lichidăm în 
gime restanțele la filtre, 
continuare livrările să se 
dreze in termenele contractuale. 
Din păcate, ne lipsesc armăturile 
metalice pe care trebuia să le pri
mim de la întreprinderea «Meialo- 
globus» din București. Pe măsură 
ce vom primi aceste repere, noi ne 
angajăm să urgentăm fabricarea și 
expedierea filtrelor către unitățile 
agricole. Vă rugăm să ne ajutați 
pentru a primi cit mai curind ar
măturile metalice".

15 oc- 
înire- 
iar în 
înca-

9 ÎNTREPRINDEREA 
„TRACTORUL" DIN BRAȘOV

• ÎNTREPRINDEREA
DE MECANICĂ FINĂ 

DIN SINAIA
Aurel Boghici, directorul între

prinderii : „Restanțele înregistrate 
la demenții și pulverizatoarele din 
contractele cu M.A.I.A. pe acest an 
au drept cauză principală nedez- 
voltarea capacităților de producție 
prevăzute în S.T.E. pentru acest 
cincinal. Datorită faptului că în 
acest an nu mai 
a primi utilaje

sint posibilități de 
pentru a dezvolta

Ing. Tutlor Micu, șeful serviciu
lui piese de schimb : „în legătură 
cu restanțele pe opt luni precizăm 
că ele se datoresc următoarelor 
cauze : la bloc-motor restanța ' de 
2 097 bucăți are la bază lipsa de 
piese turnate și defecțiunile ce au 
apărut la linia automată de prelu- 
crâre. în ceea ce privește arborele 
cotit — restanța pe opt luni se cU 
torează lipsei de piese forjat/' 
prezent. în întreprindere se 
eforturi stăruitoare uentr 
fantele menționate să 
repede posibil recu;>

se vede. întreprinderile producătoare de pies ,..e schimbDupă cum
pentru mașinile agricole dovedesc solicitudine, sînt hotărîte să recu
pereze rămînerile in urmă. La întreprinderea „Semănătoarea", cind 
apar rindurile de față, la majoritatea reperelor restanțele au fost recu
perate. La rîndul său. Fabrica de hîrtie din Bușteni — după cum ne 
asigura tovarășul Ovidiu Vartanov, șeful contabil al întreprinderii 
bucureștene „Metaloglobus" — va primi în două-trei zile întreaga can- 
titate restantă de armături metalice necesare fabricării filtrelor, iar, în 
viitor, contractele vor fi respectate cu strictețe. Prin urmare, și aici 
există toate condițiile impuse de recuperarea urgentă a rămînerilor in 
urmă Și la întreprinderile din Brașov și Sinaia, cu toate greutățile 
pe. care le întîmpină, colectivele lor sînt hotărîte să facă tot ce-i po
sibil pentru impulsionarea fabricației și livrării pieselor de schimb. 
Trebuie să fie clar insă că piesele de schimb solicitate de agricultura 
sint absolut necesare ai.it pentru buna desfășurare a lucrărilor de 
toamnă, cit și după aceea, cind tractoarele vor Intra in reparații. Orice 
justificări s-ar aduce, ele nu pot înlocui piesele de schimb cerute de 
diferite unități agricole. Tocmai de aceea, pentru soluționarea opera
tivă și definitivă a problemelor cu care se confruntă 
Sinaia și Brașov, se impune intervenția hotărîtă a 
triale de care aparțin și a Ministerului Industriei 
Mașini.

întreprinderile din 
centralelor îndus- 
Construcțiilor de

Ilie ȘTEFAN 
T. ION

produse

tejare anticorosivă. Incepînd 
din anul viitor, la „Ambalajul 
metalic" vor fi introduse in fa
bricație sortimente și produse 
care valorifică superior noi 
surse de materii prime. Con- 
semnînd aceste succese și per
spectivele privind înnoirea. în 
continuare, a producției, vom 
nota totodată faptul că între
prinderea „Ambalajul metalic" 
și-a realizat încă din luna fe
bruarie a.c. sarcinile actualului 
cincinal, urmînd ca pînă la fi
nele anului 1975 să realizeze su
plimentar produse în valoare de 
141 milioane lei. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)
vor decide cînd să înceapă semă
natul.

Important este ca. în aceste zile, 
paralel cu eforturile care se fac in 
vederea grăbirii recoltatului la cul
turile tîrzii. să fie eliberat terenul 
de resturile vegetale, astfel încit 
tractoarele să poată intra imediat 
la arat si discuit. în toate unitățile 
agricole, pe baza actualei dotări cu 
mijloace mecanice, semănatul griu
lui se poate face în 10—12 zile. Se 
cere. deci, ca acum să se lucreze 
din piin la pregătirea terenului. Deși 
condițiile de lucru sint grele, nu 
trebuie admise abateri de la nor
mele de calitate. Comisiile, condu
se direct de secretarii comitetelor 
comunale de partid, au datoria să 
controleze pe fiecare tarla cum se 
respectă condițiile de calitate la 
pregătirea terenului, să dispună re
facerea lucrărilor acolo unde ele 
sint necorespunzătoare. De aseme
nea, comisiile au datoria să se asigu

re ca sămînța să fie condiționată din 
vreme si să aibă o bună germina
ție. astfel încit. încă de la răsărire, 
să rezulte lanuri bine inchciate. cu 
o desime normală a plantelor. Tre
buie arătat că, deși timpul este 
foarte înaintat, nu s-a încheiat a-

Condițiile climatice din acest an 
— lipsa umidității din sol în partea 
de sud-est a tării — impun să se 
acorde cea mai mare atentie irigă
rii griului. Udările de toamnă sau 
de aprovizionare s-au dovedit cele 
mai eficiente pentru cultura griu

provizionarea cu semințe. Aceasta 
se datorește și faptului că unele 
județe — Mehedinți. Olt. Dolj, 
Arad — nu au trimis altor județe, 
pe baza repartițiilor date de mi
nisterul de resort, cantitățile pre
văzute. Este necesar ca. prin mă
suri ferme si operative, să se în
cheie in timpul cel mai scurt 
schimbul de semințe, astfel încit 
să se poată trece cu toate forțele 
la semănat.

lui, apa fiind valorificată de 3—4 
ori mai bine decit in cazul udărilor 
din timpul vegetației. Din aceste 
considerente nu este îngăduit ca 
udările de aprovizionare să fie a- 
plicate numai pe o mică parte din 
suprafețele cultivate cu griu. Din 
datele furnizate de centrala de 
specialitate rezultă că clin cele 
191 000 hectare prevăzute a se iriga 
în această toamnă au fost aplicate 
udări doar pe 39 600 hectare. în ju

dețul Tulcea, din 11 500 hectare au 
fost irigate numai 6 150 hectare, iar 
în județul Constanța, din 48 000 
hectare — numai 16 000 hectare. Se 
lucrează în ritm nesatisfăcător șî 
în județele Brăila și Ialomița.

Iată de ce este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid, co
mandamentele comunale să acțio
neze ferm pentru a întări răspun
derea conducerilor și specialiștilor, 
mai ales din unitățile aflate în zo
nele lipsite de precipitații, fată de 
irigarea de aprovizionare a griului.

Organizațiile de partid din agri
cultură. comandamentele comunale 
și comisiile constituite pe comune 
si unităti au datoria să asigure o 
bună organizare a muncii și folo
sirea din plin a mașinilor și utila
jelor. să urmărească ca în fiecare 
unitate agricolă să se respecte cu 
strictețe tehnologia griului — de la 
pregătirea terenului la însămînțat 
— pentru a se pune temelii soli
de recoltei sporite din anul viitor.
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Tn ansamblul măsurilor preconizate 
pentru perfecționarea învățămîntului 
politico-ideologic de partid în noul an 
de studiu se înscriu și cele privind 
formele, metodele și mijloacele care 
trebuie folosite în vederea sporirii 
eficienței educative a învățămintului. 
Ideea de la care s-a pornit a fost 
aceea că formele și metodele trebuie 
să fie adecvate conținutului învăță
mintului și totodată să țină seama de 
principiile pedagogice, în primul rînd 
de principiul activității diferențiate, 
în funcție de nivelul de pregătire și 
preocupările auditoriului, de princi
piul accesibilității, fără de care nu 
poate fi vorba de eficiența procesu
lui instructiv-educativ.

Totodată, s-a avut în vedere nece
sitatea promovării pe scară largă a 
formelor participative, activizaloare, 
cu alte cuvinte a acelor genuri, de 
activități în mă
sură să stimuleze 
gîndirea politică 
vie a cursanților, 
capacitatea lor de 
a interpreta just, 
de sine stătător 
— în lumina 
principiilor materialismului dialectiv 
și istoric, a politicii partidului nos
tru — realitățile economico-sociale. 
fenomenele și procesele din lumea 
contemporană.

Ca parte integrantă a procesului 
educației permanente, învățămîntul 
politico-ideologic de partid trebuie 
să aibă la bază studiul individual al 
documentelor de partid, al literaturii 
social-politice, efortul individual al 
fiecărui cursant pentru îmbogă
țirea cunoștințelor sale politico- 
ideologice. Stimularea studiului in
dividual al cursanților intră în 
mod firesc între îndatoririle prin
cipale ale organizațiilor de partid, 
ale propagandiștilor. In același timp, 
organizațiile de partid, propagandiș
tii au datoria să promoveze larg a- 
semenea forme participative, cum 
sînt : întrebările și răspunsurile,
dezbaterile, convorbirile de la om la 
om. consultațiile, elaborarea de re
ferate și comunicări etc. Este tim
pul să fie definitiv înlăturate rezi
duurile vetuste, anacronice, ale me
todelor scolastice, care imprimau 
învățămîntului un caracter rigid, îl 
reduceau la simpla prelucrare de la 
pupitru a unor teze și idei, la me
morarea și repetarea lor mecanică. 
Fiecare formă de învătămînt — fie 
că este vorba de cursuri, universi
tăți de marxism-leninism, seminarii 
teoretice — trebuie să dea posibili
tatea unor dezbateri vii. in care 
toate problemele, chiar și cele mai 
complexe, să-si găsească deplina cla
rificare.

Desigur, nu poate fi vorba de un 
șablon, de o retetă anume cu pri
vire la metodele si mijloacele ce 
trebuie folosite în diferitele forme 
de învătămînt. în fiecare caz fiind 
necesar să se procedeze diferențiat, 
cu discernămînt, în funcție de situa

ția concretă. Referindu-ne la Cursu
rile de informare privind probleme
le actuale ale politicii interne și ex
terne a partidului si statului nostru, 
formă de studiu în care vor fi cu
prinși membrii de partid de la sate, 
din întreprinderi, exploatări miniere, 
forestiere, muncitori navetiști, care 
au posibilități de studiu mai reduse 
— se va folosi cu precădere expu
nerea cu caracter de informare, ur
mată de întrebări și răspunsuri, sau 
discuții pentru clarificarea proble
melor.

în celelalte cursuri — cele de stu
diere a Statutului partidului, a poli
ticii economice etc. — tinînd seama 
de nivelul de pregătire politico-ideo- 
logică al participanților. este reco
mandabil ca propagandistul să pre
zinte o expunere accesibilă asupra 
problemelor legate de tema de stu

6. Metodica studiului
diu, după care să răspundă întrebă
rilor cursanților, să indice bibliogra
fia de bază, să dea îndrumări meto
dice pentru studiul individual. întîl- 
nirea viitoare va trebui să înceapă 
printr-o discuție asupra unora din 
principalele probleme ale temei, 
urmînd ca. în continuare, propagan
distul să prezinte expunerea pentru 
noua temă. însoțită, firește, de răs
punsuri la întrebări, recomandări 
bibliografice, metodice etc. Este bine 
ca propagandistul să adreseze unele 
întrebări recapitulative, parțiale sau 
finale, la fiecare expunere, să ve
rifice în ce măsură cursanții își iau 
notițe și, dacă și-au notat ceea ce 
era mai important, să revină cu ex
plicații atunci cînd constată că unele 
chestiuni n-au fost îndeajuns de 
bine înțelese.

Desigur, toate acestea nu înseamnă 
că în cursuri nu vor putea fi folo
site și alte metode, ca de pildă tra
tarea temei în exclusivitate printr-o 
conferință sau numai prin întrebări 
și răspunsuri sau o discuție (după ce 
cursanții au citit bibliografia) sau 
numai printr-o întîinire cu un spe
cialist în domeniul respectiv, invitat 
anume etc. Esențial este să se aleagă 
în fiecare caz acele forme, metode, 
care să dea realmente cursanților 
posibilitatea de a-și însuși aprofun
dat, de a participa activ la dezbaterea 
și clarificarea problemelor.

La universitățile de marxism
leninism, ținind seama de nivelul 
mai ridicat de pregătire al cursan- 
ților și de necesitatea ca ei să-și 
poată însuși în timpul afectat stu
diului un volum cît mai mare de 
cunoștințe, sînt indicate cu precă
dere prelegerea, seminarul și dezba
terea științifică. Nu se exclud însă 
și alte metode, ca de pildă însoți
rea prelegerii de unele întrebări de

sondaj. De asemenea, este recoman
dabil să se utilizeze asemenea for
me de tip universitar de verificare 
și aprofundare a cunoștințelor, pre
cum colocviile, simpozioanele, sesiu
nile de comunicări etc. S-a dovedit 
bună metoda folosită în unele locuri 
a atragerii cursanților la elaborarea 
unor lucrări pe teme care prezintă 
interes pentru activitatea organelor 
locale de partid, a unităților econo
mice. Firește că bibliografia reco
mandată in universitățile de mar
xism-leninism va fi mult mai bo
gată decit cea recomandată la 
cursuri.

în seminariile pe teme polilico- 
ideologice — forma cea mai înaltă 
de studiu, avind caracterul unui în
vătămînt de nivel postuniversitar — 
punctul de plecare al activității ii 
va constitui recomandarea bibliogra

fiei. odată cu e- 
nunțarea de către 
propagandist a 
problemelor care 
urmează a fi dez
bătute. După stu
diu. în cadrul se
minarului. vor fi 

dezbătute problemele prioritare, ce
lelalte urmînd să fie aprofundate 
prin studiu individual. Desigur, 
unele seminarii pot fi înlocuite prin 
organizarea de simpozioane, sesiuni 
de referate și comunicări etc.

în toate formele de studiu este 
necesar să se facă totul pentru eli
minarea formalismului, a superficia
lității. programindu-se pentru fie
care activitate timpul necesar unor 
dezbateri temeinice, aprofundate a 
temelor din programele de învă
tămînt, tinîndu-se seama că nici 
una din teme nu poate fi dezbătută 
în 20—30 minute, cum s-a întâmplat 
în unele locuri în anii precedenți.

Succesul deplin al activității de
pinde în cea mai mare măsură de 
calitatea muncii propagandiștilor, de 
felul în care ei se pregătesc pentru 
fiecare activitate colectivă, de spri
jinul direct pe care-1 dau cursanților 
în studiul individual.

Rezultă de aci și răspunderea de
osebită a organelor și organizațiilor 
de partid pentru pregătirea metodică 
a propagandiștilor într-o largă per
spectivă. prin inițierea unor schim
buri de experiență și aplicații prac
tice privind atit modalitățile de a' 
realiza expuneri, a conduce dezba
teri. cît și de a folosi eficient, ca 
mijloace auxiliare, depozitele de 
planșe, fonotecile, fototecile, filmote
cile și fișierele tematice ale cabine
telor de partid, ale cabinetelor de 
științe sociale.

Perfecționînd sub toate aspectele 
metodica desfășurării invătămîntului 
politico-ideologic. organizațiile de 
partid vor asigura punerea din plin 
în valoare a bogatului conținut de 
idei cuprins în Programul partidului, 
în celelalte documente de partid, 
creșterea eficientei, a forței sale de 
înriurire a conștiințelor.

Noul liceu electrotehnic din Zalâu poto : S. Cristian
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Szemler Ferenc de a-și 
așterne pe hîrtie și a 
cuprinde într-un vo
lum amintirile, atît de 
bogate si adesea de o 
reală însemnătate pen
tru elucidarea unor 
evenimente ori fapte 
mai puțin cunoscute, 
este firesc. Iar cîteva 
eseuri sau articole 
semnate de el. publi
cate în ultimii ani. 
trădg^ză. prin tenta 
lor memorialistică, a- 
ceastă intenție. „în ul
tima vreme — mărtu
risește Szemldr Ferenc 
în capitolul introduc
tiv al proaspătului său 
volum apărut de cu- 
rînd la editura KRI- 
TERION — de cîte ori 
mă așez la mașina de 
scris, mă simt ispitit 
puternic să scriu nu
mai despre mine. Gîn- 
durile îmi sînt supuse 
asaltului mărturisiri
lor. Drept care îmi 
dau imbold dorințelor, 
spunîndu-mi că, pen
tru mine, la urma ur
mei e teritoriul cel 
mai cunoscut, unde 
poate că nu mă voi 
rătăci". în general, 
volumul nu se deose
bește de scrierile de 
gen. el înscriindu-se 
pe o linie tradițională. 
Autorul însă. înainte 
de toate poet, creează 
în cele două subdivi
ziuni ale cărții (amin
tiri — eseuri si por
trete). voit sau nu. u- 
șoare momente de res- 
niro. constituite din 
frumoase medalioane 
lirice, pline de vibra
ție (notabile sînt: 
Laudă celor ce rostesc 
versuri, Tainele tra
ducerii literare. Dialog 
cu Picasso. Mihai Be- 
niuc ș.a.). inserate in
teligent în suita tem
porală a evenimente-

lor. Amintirile scriito
rului pornesc de la 
ideea generoasă de a 
oferi in primul rînd 
peisaje spirituale din- 
tr-un- deceniu sau al
tul. astfel că. dincolo 
de datele strict bio
grafice, reiterările 
Sînt tot atîtea pretexte 
pentru ochiul atent la 
fluxul istoriei secolu
lui XX. Paginile des
pre Odorheiul copilă
riei, - despre debuturi 
sau cele în care se 
descrie atmosfera din 
preajma celui de-al 
doilea război mondial, 
a Brașovului anilor 
1930—1940. unde a e-

LECTURĂ
xistat o puternică e- 
mulatie creatoare de
mocratică in domeniul 
artelor, ori întilnirea 
de Ia Tîrgu-Mureș. 
din 1937, de orientare 
umanistă, 
de front 
care scriitorii au luat 
o poziție deschisă pen
tru libertatea spiritu
lui și impotriva fas
cismului — sînt me
morabile prin auten
tica lor- vibrație. O 
a doua parte a vo
lumului înmănunchea
ză cîteva portrete suc
cinte ale unor scriitori 
sau artiști pe care 
Szemler Ferenc i-a 
cunoscut îndeaproape 
sau cu care a avut le
gături cu diferite pri
lejuri (excelente sînt 
portretele spirituale 
ale unor Bșlogh Ed
gar. Eugen Jebeleanu, 
Mattis Teutsch. Octav 
Șuluțiu, Tamâsi Ăron 
și alții). Sorgintea a- 
cestora se 
concepția 
volumului, 
gîndu-se 
structia evident me
morialistică la 
portrete existente în 
partea primă, insă în 
contexte aparte (Za- 
haria Stancu. Abafăy 
Gusztăv. dr. Borgisz, 
Brassai).

antifascistă, 
popular, in

află tot în 
de bază a 
ele 
prin

adău- 
con-
al te
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Expozițiile de grup au 

uneori platforma înrudirii 
stilistice, preocuparea pen
tru anumite soluții plasti
ce, opțiuni mai mult sau 
mai puțin explicit teoreti
zate. Alteori sînt asocieri 
ocazionale, determinate fie 
de criterii strict organiza
torice. sau chiar de inten
ția unei diversități „marca
te" a selecției.

Cei patru tineri pictori 
care expun împreună în 
sălile Ateneului Român — 
ZAMFIR DUMITRESCU, 
SORIN ILFOVEANU. ȘTE
FAN CILȚIA, MIHAI 
CIZMARU — practică mo
dalități de exprimare dife
rite, se deosebesc și prin 
temperament, și prin vizi
une. Dar reunirea lor în a- 
celași spațiu expozițional nu 
este nici întîmplătoare, nici 
lipsită de semnificații. 
Ceea ce îi unește pe acești 
artiști, dincolo de orice 
teorie și manieră, este, în 
primul rind. o anumită vi
brație caldă, umană, în 
spiritul cel mai bun al tra
diției picturii românești și 
europene ; o calitate struc
turală care dă expoziției 
un timbru unitar, în ace
lași timp plăcut și comuni
cativ ; dar propunînd. prin 
intermediul unui limbaj 
direct, meditații profunde.

Elevi ai unuia dintre 
maeștrii picturii contempo
rane românești — Corneliu 
Baba — expozanții atestă 
și înalta calitate a școlii de 
pictură în care și-au cris
talizat vocația. Nu e puțin 
lucru să poți vedea talen
tul fiecăruia evoluînd po
trivit afinităților firești, 
dictate de temperamentul 
și aspirațiile corespunză
toare, fără a se lăsa însă 
copleșiți, epigonic, de felul 
de a picta al marelui lor 
profesor și desprinzînd, 
din drumul său de o viată,

ineri ia sala Ateneului Român
travaliul artistic temeinic, 
generozitatea efortului că
tre perfecțiune. Adică res
pectul față de pictură. în
țelegerea artei nu ca un 
divertisment sau ca o im
provizație arogantă, ci ca 
un act de conștiință, de 
responsabilitate umană și 
civică, prin aceasta — res
pectul față de oamenii că
rora le este dăruită arta.

De altfel, datorită acestor 
atribute comune, deși la 
numai cinci ani de la ab
solvirea facultății, cei pa
tru pictori s-au făcut re
marcați prin participările

lind figuri, atitudini, re- 
compunind prin interme
diul lor spatii mișcate și 
expresive, artistul aruncă 
o privire directă și sinceră 
asupra lumii, depășind atit 
tentația manieristă, cit și 
pericolul fotografismului 
jece. Pînză definitorie pen
tru gindul .artistului despre 
oameni : autoportretul inti
tulat „Oferind flori".

Senzația de „simplu și 
spontan" din lucrările lui 
Sorin Ilfoveanu definește, 
de fapt, o reală maturitate 
artistică. Rafinamentul u- 
nor acorduri cromatice, to

la expozițiile republicane 
și municipale, ca și prin 
cîteva expoziții personale 
și de grup care au prece
dat actualele manifestări, 
în egală măsură laborioși 
și probi, prezenta lor im
pune printr-un bogat nu
măr de pînze de elevată 
ținută. Și este de subliniat 
că, în condițiile scrupu- 
lozității artistice care îi ca
racterizează. in ciuda unor 
inegalități, calitatea este o 
caracteristică de prim or
din a acestei meritorii ex
poziții.

Compozițiile lui Zamfir 
Dumitrescu se situează în 
zona de căutări a așa-nu- 
mitei noi figurații, expre
sie a saturației de abstract 
— ca și de informalul care 
i-a urmat acestuia în pre
cipitata evoluție a curente
lor artei moderne. Setea de 
omenesc și de cotidian, in
fluenta fotografiei și cine
matografului determină o 
exactitate a reprezentării, 
specifică acestui stil, dar 
pe care autorul reușește 
s-o topească în retorta pro
priei sensibilități. Tempe
rament tumultuos, acumu-

nurile catifelate și sobre 
din originalele sale „naturi 
statice", ca și peisajele în 
mari zone de alb, verde și 
gri — o posibilă viziune a 
naturii, din unghiul acestui 
timp, parcă vrea să spună 
artistul — se situează în 
descendența celei mai bune 
direcții a picturii noastre 
lirice.

La Ștefan Cîlția, domi
nantă este o viziune poeti
că și tragică a suprarealu
lui. Lucrurile și persona
jele la care se oprește ar
tistul sînt modeste, dar în
nobilate de fiecare dată 
prin miraculos, prin pu
terea visului, care le aso
ciază în montaje neprevă
zute sau le lasă să pluteas
că tăcut. O imponderabili
tate situată undeva între 
Chagall. Bosch și astrona
vele anilor noștri. Dar pic
torul rămine el însuși prin 
aceea că reducția la mini
mum a figurilor prezente 
în tablouri, spațiile golașe 
pe care le populează tainic 
doar culoarea, așternută în 
tonuri grave, reținute, cu 
credință și migală de biju
tier, dau acestor pinze de

mici dimensiuni o rezonan
tă aparte. Pe care privito
rul o recepționează treptat 
dar sigur, semn că ținta 
artistului — dialogul cu se
menii — este atinsă.

Mihai Cizmaru este un 
pictor impetuos, de o gra
vitate surdă, profundă, e- 
vocind parcă în fiecare lu
crare, indiferent de aspec
tul ei somptuos sau domes
tic, o furtună iminentă. 
Gama cromatică extrem de 
închisă in care evoluează, 
ca și formele, pe alocuri 
topite sau rupte, mișcarea 
violentă (dar cit de sigur 
lucrată !) a unor tușe și 
sclipirea metalică a altora, 
dau naștere unei viziuni 
fantastice, plină de forță și 
dramatism. îndeosebi în 
ciclul „Călăreților". Nu 
este retorism în această vi
ziune, ci un discurs grav 
despre marile spații și 
mișcări, în care ochiul este 
invitat să pătrundă tocmai 
spre a-și birui neliniștea.

Talente autentice aflate 
In plină și convingătoare 
evoluție, cu o voce de pe 
acum distinctă în peisajul 
picturii noastre contempo
rane, asemenea tineri ar
tiști au toate premisele 
pentru ca, decantînd influ
ențele și asumîndu-și noi 
teme, pe măsura seriozită
ții și vitalității lor crea
toare, să cîștige un loc din 
ce în ce mai larg în con
știința publică. De altfel, 
sutele de iubitori de artă 
prezenți la vernisaj, aflu
ența de public de pe par
curs validează valoarea au
tentică a acestor artiști, 
punctul lor de vedere este
tic, sănătos, convertit în 
mesaje grave, adresate se
menilor în modalitatea pe 
care o înțeleg și o prețu
iesc mult oamenii acestui 
timp : sinceritatea.

AdrUasi 
PETKINGENARU

Chiar dacă în acest 
volum se suprapun cel 
puțin trei modalități 
de tratare — acelea 
ale poetului, prozato
rului și eseistului — 
ideea către care a 
tins Szemler Ferenc se 
face lesne sesizabilă și 
am numi-o. fără exa
gerare. un poem struc
turat din amintiri. în
chinat idealurilor poe
ziei. Cităm. pentru 
frumusețea lor. aceste 
rînduri din „Laudă 
celor ce rostesc ver
suri" : „Ei arată poe
zia în strălucirile ram
pei, ei înalță trăirea 
poetică individuală, 
făcînd-o să vibreze în 
rîndurile ascultători
lor. Ei ne dau prilejul 
ca în șuvoiul respira
ției tuturor. în zvîc- 
netul inimilor noastre, 
ale tuturor. în lucirea 
ochilor noștri. în pur
pura obrajilor noștri, 
să cunoaștem tqti o 
bucurie și o însufleți
re comună. Asemenea 
sărbători comune ale 
poeziei rostite, ne în
tăresc conștiința că 
puterea versului trăit 
în 
fi 
tă 
dă

intimitate nu poate 
confundată. Aceas- 
trâire comună ne 
încredere că lupta 

noastră nu e inutilă. 
Ea ne întărește în cre
dința izbînzii finale a 
omului. Poetul a cre
zut dintotdeauna în a- 
tributele omenești : 
bunătate, dragoste, ra
țiune. puritate, cinste, 
dreptate, de cînd e lu
mea lume și de cînd 
există poezia".

Pornit dintr-un mai 
vechi solilocviu. volu
mul se configurează în 
final ca un dialog des
chis. de istorie concre
tă si de meditație. 
Pretutindeni, amintiri
le si mărturiile auto
rului învie locuri și 
fapte în cadrul unei 
geografii lirice perso
nale. pornite din des
coperirea permanente
lor. a unor izvoare 
proprii celor mai no
bile aspirații ale o- 
mului.

Constantin 
OLARIU

e amcă
Poporul român este posesor 

unor deosebit de bogate tradiții ale 
culturii populare. De la straturile 
străvechi ale folclorului, la apariția 
mișcării corale consacrind modalita
tea rostirii colective, prin interme
diul cintecului. a unui meșaj uman 
si patriotic, mai apoi, în primele 
decenii ale veacului trecut, a socie
tăților de muzică și cîntărl, în ca
drul cărora se îmbinau armonios și 
alte forme ale artei populare. în a- 
celași sens al solidarității, în cuget 
și simțiri, pentru păstrarea, conso
lidarea si afirmarea ființei naționale 
a poporului român în lupta cu vici
situdinile istoriei, au fost parcurse 
etape impresionante pe 
versibil al progresului.

Saltul realizat odată 
și dezvoltarea mișcării 
și — ca un reflex al acesteia — a 
cintecului revoluționar și patriotic 
împletit cu cel traditional a contri
buit substanțial la îmbogățirea acti
vității în acest domeniu configurînd 
valoarea unei tradiții de spirituali
tate pilduitoare pentru rostul și 
funcționalitatea socială a muzicii și 
a activității corale îndeosebi.

Pentru că într-adevăr. dintre toate 
formele culturii populare corul an
trenează. în cea mai mare măsură, 
acțiunea dinamică a maselor la o- 
pera de educație artistică si patrio
tică. Nu voi face acum apel la date 
istorice întotdeauna generoase întru 
demonstrarea acestui adevăr. Se știe 
doar că aproape nu există moment 
important in lupta de veacuri a po

drumul ire
cu apariția 
muncitorești
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Davllla. conducătorii auto.
9,30 Literatură română : Nicolae 17,30 Ateneu popular TV. PROGRAMUL II

Filimon. 18,10 ..Moldovă, mîndră grădină". 20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a
9,55 Evocare : Badea Cîrțan — Tradiție și modernitate în mai făcut nevasta mea.

film documentar. spectacolele de folclor ale 20,25 Studio ’75.
10,00 Reportaj TV : Povestirile ansamblului ț,Ciobănașul4’ — 20.45 Preferințele dv. muzicale sînt

unui om interesant. Suceava. și preferințele noastre.
10,20 Un disc pe 625 de linii. 18,20 Tragerea Pronoexpres. 21,35 Telex.
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porului român pentru progres social 
și uman care să nu-și fi aflat în 
cîntec. nu numai o vibrantă reflec
tare, dar chiar un mijloc de mobili
zare și îmbărbătare a conștiințelor 
angajate în marea operă de 
a istoriei. Coruri centenare și 
centenare cum sînt cele din 
tău, Lugoj. Valea Rîului,
Brăila. Oradea, Iași. Brașov și multe 
altele, iscate în preajma, în timpul 
și după evenimente istorice, cum au 
fost Revoluția de la 1848. Unirea de 
la 1859, războiul de independentă de 
la 1877, prin repertoriul, de adinei

făurire 
supra- 
Chiză- 
Putna,

tative sînt elocvente în ceea ce pri
vește creația muzicală a poporului 
nostru, setea de frumos a oamenilor 
de toate vîrstele, resursele educativ- 
estetice si patriotice ale corului — 
ca pîrghie importantă în atragerea 
maselor la practicarea muzicii. Avem 
de-a tace cu un potențial artistic 
uriaș menit să contribuie la dinami
zarea fenomenelor culturii de masă. 
Se pare însă că acest potential 
păstrează încă nefolosite unele 
zerve.

„Casele de cultură, cluburile 
căminele culturale care au

iși 
re

și 
o înde-

0 activitate care ar putea contribui mai mult 
la promovarea cintecului patriotic, 

la educarea tineretului

rezonante patriotice pe care îl vehi
culau, stau mărturie atitudinii re
voluționare exprimate de mișcarea 
corală în perioadele de avint ale 
culturii noastre naționale. Doinele și 
cintecele bătrinești. baladele si ho
rele. împreună cu ele corul ca mo
dalitate specifică de solidaritate psi
hică. socială și umană, fac ca mu
zica românească să coboare din isto
ria frămintată a neamului cu o zestre 
de merite inestimabile si. deopo
trivă cu pilda unei activități artis
tice militante profund angajate in 
procesul revoluționar al clădirii po
porului român. Este o tradiție care 
obligă. Anii socialismului, prin des
cătușarea tuturor energiilor crea
toare. prin crearea unei vaste rețele 
de așezăminte culturale, oferă con
diții fără precedent dezvoltării acti
vității artistice de amatori si. in 
speță, activității corale.

Există o creație corală 
de cîntece revoluționare _. ____
tice. în acești ani s-au afirmat si 
un mare număr de coruri, unele cu 
o veche tradiție, altele mai recent 
înființate, care au dobîndit succese 
remarcabile, atît în activitatea cu
rentă de concerte și spectacole, cît 
si în concursuri interne si Interna
ționale de amploare. Salturile cali-

înfloritoare 
si patrio-

lungată tradiție — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să des
fășoare o activitate cultural-artis- 
tică multilaterală, să cuprindă mi
lioane de oameni, îndeosebi tineret, 
contribuind in mod activ la educația 
socialistă a maselor, Ia răspîndirea 
științei și culturii, organizînd în așa 
fel munca cultural-artistică îneît oa
menii muncii să-și poată petrece 
timpul liber cit mai plăcut și in a- 
eelași timp educativ".

împlinirea unui asemenea dezide
rat nu poate avea loc în condițiile 
unor activități de campanie, cu ca
racter festivist. Or. din păcate, sînt 
încă destule cazuri în care corurile 
ființează doar pentru ocazii festive 
limitîndu-și repertoriul la cîteva 
piese. Nu mai vorbim de situațiile 
in care, numeroase așezăminte cul
turale de la orașe si sate nu au 
nici o formație corală.

Am avut prilejul, recent, să parti
cip la un excelent festival al elevi
lor organizat în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist. M-am convins și în 
acest caz de marea vocație pentru 
practicarea muzicii. în diferite 
forme, a elevilor, a generațiilor 
care vor purta în viitor flacăra tra
diției atît de strălucitoare a mișcă-

ril muzicale de amatori din țara 
noastră. Condițiile materiale, obiec
tive și condiții subiective favorizează 
plenar o asemenea dezvoltare. To
tuși, o anumită lipsă de sincronizare 
a intențiilor și acțiunilor, poate și 
alte neajunsuri, fac. ca în momentul 
de fată activitatea corală să se afle 
într-o relativă stagnare. în urma 
unui sondai, am aflat că foarte 
multe coruri constituite nu pot func
ționa normal din lipsa dirijorilor. 
O întrebare firească : ce fac profe
sorii de muzică din acele localități? 
Pe de altă parte se pare că nici 
profesorii de muzică nu ar fi în nu
măr suficient pentru a acoperi nece
sarul de instructori calificați pe 
lingă cămine culturale, case de cul
tură si ' ' 
rească : 
cind se 
zare în ___________ _

în lipsa acestor cadre Instituțiile 
muzicale de spectacole și concerte, 
conservatoarele n-ar putea relua o 
bună inițiativă, practicată pe alocuri, 
a patronării activității muzicale. v în 
special corale, din unele unități cul
turale sau chiar județe ?

Dar acolo .unde sînt și dirijori șl 
coruri, si profesori de muzică, de ce 
se întimolă ca activitatea corală să 
fie totuși firavă și sporadică ? Se 
pare că. in acest caz, își spune cu- 
vintul, între altele, și o insuficientă 
îndrumare în materie a organelor 
de resort din Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste.

Sînt. desigur, mai multi factori 
care ar putea contribui la reinvio- 
rarea, pe o treaptă calitativ supe
rioară a corurilor. Corelarea aces
tora. într-o perspectivă științifică, 
în raport cu evoluția conceptului ac
tivității cultural-educative de masă, 
în lumina documentelor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, a de
venit strict necesară.

în amplul proces de edificare a 
conștiinței sociale, de educație este
tică si patriotică, de formare a unei 
conștiințe revoluționare înaintate, 
de îmbogățire a orizontului spiritual 
al oamenilor, activitatea corală are 
nevoie de sprijinul. îndrumarea si 
controlul riguros al factorilor res
ponsabili pentru a-și demonstra vir
tuțile educative.

cluburi. O altă întrebare fr
ee se are în vedere atunci 
stabilesc cifrele de scolari- 
conservatoare ?

Vasile DONOSE

& Se mal întimplă minuni : SA
LA PALATULUI (seria de bilele 
5262) — 17.15 : (5264) — 20.15.
© Piciul — Trîntorii : PATRIA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. FA
VORIT — 9.15: 11.30; 13.45; 16;
18.15: 20.30.
® Romanță despre îndrăgostiți : 
SCALA — 9.30; 12: 14,30: 17.30;
20.15.
G Domnișoara Robinson : VICTO
RIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
« Urme fierbinți : CENTRAL — 
9.30: 11,30: 13,45: 16; 18,15: 20.30. 
O Elixirul tinereții : CASA FIL
MULUI — 10: 12; 14; 16; 18; 20, 
CAPITOL — 9.30: 11,45; 14; 16;
18,15: 20,30, la grădină —- 19. ME
LODIA — 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30. GLORIA — 8.45; 10.45; 12.45; 
14.45: 16.45; 18.45; 20.45.
©-■ Calvarul unei femei : LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13,30: 16: 18.15;
20.30. BUCUREȘTI — 8.30: 10,45; 
13: 16; 18,15: 20.30. la grădină —
19.15.
© Răzbunarea iui Dani : LUMINA
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18: 20.
© Delict din dragoste : FESTIVAL
— 9: 11.15; 13.30; 16: 18.15: 20.45, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20.30.
© Lacul ciudățeniilor î TIMPURI 
NOI — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
q Fluviul fără întoarcere : EX
CELSIOR — 9: 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20.30; AURORA — 9: 11,15;
13,30: 15*45: 18: 20.15. la grădină —
19. FLAMURA — 9: 11.15; 13.30;
15,45: 18: 20.15.
© Cel mai bun om pe care-1 cu
nosc : DOINA — 11; 13.15; 15.30;
17,15; 20.
& Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
© Scufundare Ia mare adîncime : 
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45: 18: 20.15.
© Călărețul fără cap : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
©r Omul din Laramie : BUCEGI — 
15,30; 17,45. la grădină — 19.45.
O Evadarea : LIRA — 15,30; 18,30, 
la grădină — 20. COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
o A fost odată un Hollywood : 
MODERN — 9; 11,30; 14: 16,30;
19.30. la grădină — 19.
® Omul din Londra : UNIREA — 
16; 18. la grădină — 19,45.
© Emigrantul : DRUMUL SĂRII
— 15.30: 18; 20,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Drumuri albe : CRÎNGAȘI — 17. 
©• Legea preriei : FERENTARI — 
15,30: 18; 20.15.
© Fata care vinde flori : PACEA
— 15.30; 18.15; 20.30.
© întoarcerea lui Colț Alb : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18: 20.15. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
la grădină — 19.
• Epilog la graniță : FLACĂRA
— 15.30; 18; 20,15.
© Ziua cea mai lungă : COTRO- 
CENI — 11; 15; 19.
© Sutjeska : VIITORUL — 15; 18;
20.30.
cr Soția Iui Jean : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,15. 
© Alo,taxi ! : ARTA — 15.30; 17,45;
20, la grădină — 19.
® înfrîngerea Iui L. Wilklson î 
MOȘILOR — 15,30: 18. la grădină
— 19,30.
® Ați chemat doctorul 7 : RAHO
VA — 16; 18.
O Piaf : POPULAR — 15.30; 18;
20.15.
• Nu te voi iubi î PROGRESUL
— 16; 18; 20.
& Lanțuri : MUNCA — 16; 18; 20. 
© Strălucirea soarelui : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 19.
O Evadare din planeta maimu
țelor : GRĂDINA LUCEAFĂRUL
— 19,30.
Or Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRADINA TI
TAN — 19.
© Secretul planetei maimuțelor : 
GRĂDINA FESTIVAL — 19.

teatre
© Teatrul i,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Titanic vals — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîn- 
tul Ia... diverse — 19,30.
er Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
o Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17.
o Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19,30.

ADAS 
în sprijinul 
școlarilor

Odată cu începerea noului 
an de învătămînt. părinții mul
tor școlari au încheiat la ADAS 
o formă de asigurare, care vine 
direct în sprijinul copiilor aces
tora. Ea se numește asigurarea 
facultativă complexă a elevilor, 
în fapt, este vorba de o asigu
rare combinată, care cuprinde 
atit asigurarea de accidente a 
elevului (pentru sume asigurate 
diferențiate. în funcție de con
secințele accidentelor. în total 
însumînd 18 000 de lei), cît și 
asigurarea bunurilor casnice și 
gospodărești luate de elevul asi
gurat in afara domiciliului (la 
școală. în excursii, vacante etc). 
De asemenea, este cuprinsă și 
asigurarea de răspundere civilă 
legală' ca urmare a avarierii ori 
distrugerii unor bunuri din vina 
elevului.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri in ca
zul unor evenimente nedorite 
care se petrec in viata elevului 
în orice loc și cu orice ocazie, 
inclusiv în timpul vacanțelor 
școlare.

Costul asigurării facultative 
complexe a elevilor este redus, 
de numai 1 leu pe lună pentru 
toți școlarii, cu excepția celor 
din școlile profesionale, școlile 
de maiștri, liceele și școlile 
de specialitate cu profil tehnic.

• care plătesc 2 lei pe lună. Du
rata acestei asigurări este de 6 
luni sau 1 an, la alegere. Ea se 
poate încheia la orice unitate 
ADAS sau la agenții de asigu
rare și responsabilii cu munca 
ADAS.

%25e2%2596%25a0.ru
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Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
lî'tagă tovarășe Ceaușescu,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, in 
numele întregului popor bulgar și al nostru personal, vă exprimăm dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român 
profunde mulțumiri pentru caldele felicitări transmise cu ocazia celei de-a 
31-a aniversări a revoluției socialiste din Bulgaria.

împărtășim întru totul satisfacția dumneavoastră fată de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor prietenești dintre popoarele bulgar și român. Sîntem con
vinși că colaborarea dintre partidele și țările noastre se va extinde și îmbogăți 
pe baza principiilor marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele ambelor popoare.. în scopul consolidării continue a unității, pu
terii multilaterale și prestigiului internațional al comunității socialiste, 
coeziunii rîndurilor mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Vă 
dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România noi succese în construirea societății socialiste multilateral dezvol
tate în patria dumneavoastră. în lupta comună pentru triumful socialismului 
și păcii in Europa și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar

al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Foarte mișcat de mesajul amabil pe care Excelenta Voastră a binevoit 
să mi-1 adreseze cu ocazia cutremurului care a lovit sud-estul Anatoliei. tin 
să vă exprim sincerele mele mulțumiri.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului
JOSE BATISTA PINHEIRO DE AZEVEDO

Prim-ministru al Guvernului Provizoriu Portughez

Numirea excelenței voastre în înalta funcție de prim-ministru al Guver
nului Provizoriu Portughez îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sin
cere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinirea 
sarcinii ce v-a fost încredințate.

Reafirm convingerea că relațiile de colaborare prietenească dintre Româ
nia și Portugalia se vor consolida și dezvolta în folosul ambelor noastre 
popoare.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

A
Intre 12 — 21 octombrie, la București:

Expoziția internațională specializată „Tetaexpo ’75"
între 12 șl 21 octombrie, tara noas

tră va găzdui în premieră expoziția 
internațională specializată „Tehno- 
expo-75“. Profilul acestei manifestări 
este axat pe cîteva compartimente 
în care industria românească con
structoare de mașini a dobîndit ex
periență și deține poziții însemnate 
pe piața comercială mondială : echi
pamente, instalații, mașini și utilaje 
pentru silvicultură, prelucrarea pri
mară a lemnului, industria alimentară 
și a ambalajelor pentru agricultură, 
transporturi, industria materialelor 
de construcții și construcții industri
ale etc.

Manifestarea de Ia București bene
ficiază de condiții optime de desfă
șurare — 14 pavilioane în Complexul 
expozlțional din Piața Scînteii, însu- 
mlnd circa 30 000 mp, alte spații des
tinate manifestărilor adiacente care 
vor avea loc pe timpul funcționării 
expoziției. De remarcat că „Tehno- 
expo" va reuni mai bine de 300 firme 
din peste 20 de țări : Anglia, Austria,

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 21 SEPTEMBRIE 1975
Categoria 1 : (12 rezultate) 7,80 variante a 6 298 lei ;
Categoria a 2-a : (11 rezultate) 170,70 variante a 345 lei ț
Categoria a 3-a : (10 rezultate) 1 636,45 variante a 54 lei.

(U-mare din pag. I)
află acum în pragul unui 
eveniment primordial : în
ceperea turnării betoanelor. 
Au fost necesare pentru 
asta pregătiri intense și 
îndelungi... Au fost aproape 
doi ani de muncă înclirjită. 
De sus, de pe șoseaua co
ronamentului, privirile îm
brățișează totul, într-o su
blimă panoramă a efortu
lui. Fiecare amănunt din 
peisajul acesta are, de a- 
cum, o biografie a muncii, 
uneori cu vechi, ba chiar 
cu eroice state de servi
ciu...

...Așa, de pildă, ma- 
caraua-funicular. Este a- 
ceeași pe care am văzut-o, 
pentru prima dată, la Bi- 
caz, în urmă cu aproape 
două decenii, acea macara- 
funicular care ne-a uimit 
atunci, întinsă între doi 
munți și purtînd pe cabluri 
grele din oțel nenumărate 
i nemăsurate poveri. Cu 

sa s-a turnat întregul trup 
din beton al barajului Bi- 
caz, o cupă după alta, zeci 
clfe mii, sute de mii de cupe 
și tot atitea drumuri spec
taculoase prin văzduh, ziua 
și noaptea. Am văzut-o 
apoi la marele baraj al 
hidrocentralei de pe Argeș, 
unind prin cabluri doi 
munți, la peste două sute 
de metri înălțime. Arcul 
din beton al barajului Vi- 
draru s-a născut deci, și el, 
din cupele de beton purta
te pe albastrul cerului ds 
către macaraua aceasta. 
Am mai văzut-o la barajul 
Paltinu... Și iat-o acum 
aici. Aceiași oameni au 
montat-o și-au demontat-o 
mereu, purtînd-o dintr-un 
loc într-altul al marilor 
construcții pe care le-a ri
dicat socialismul în ultimii 
douăzeci de ani. Pe unul 
dintre ei, pe maistrul 
Francisc Tamaș, l-am găsit 
aici, la ora înserării, singur. 
Urcase încă o dată pină la 
instalația principală a ma
caralei, pentru ca încă o dată 
să se uite cu un ochi atent 
la flecare detaliu. De la el 

Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția. Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Israel. Norvegia, O- 
landa. Polonia, Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Ca țară-gazdă, România este și 
principalul expozant. Pe o suprafață 
de peste 7 000 mp, nouă Întreprinderi 
de comerț exterior, printre care „Au- 
to-Dacia“. „Universgl-Tractor". „Me- 
canoexportimport". „Electroexportim- 
port“, „Mașinexportimport", „Fore- 
xim“ și „Arcom", vor prezenta o ga
mă largă de produse din nomencla
torul lor de export, multe din ele 
fiind creații noi. Oferta românească 
cuprinde, între altele, autocamioane 
și autobasculante, furgonete și micro
buze. autoturisme de teren, tractoare 
de diverse tipuri, mașini agricole, lo
comotive Diesel-hidrăulice si electri
ce, mașini, utilaje și instalații pentru 
industria lemnului și îndeosebi a mo
bilei, industria alimentară.

(Agerpres)

n n ni H IU ® H m n
am aflat cîteva coordonate 
ale muncii pe care a depu
s-o echipa lui ca să monte
ze aici macaraua. Peste 
prăpastia mai largă de’ pa
tru sute de metri au trebuit 
întinse cabluri de zeci de 
tone fiecare, a urmat mon
tarea „pisicilor" de cîte 25 
de tone, apoi montarea, cu 
maximum de precizie, a 
tuturor subansamblelor. în
treaga macara este, de fapt, 
o uzină. Cei cîțiva oameni 
din echipa lui Tamaș (el se 
plînge că au rămas puțini,

Porțile de Fier, la Paltinu, 
la Argeș, la Lotru... Toate 
cu file mari de cronică în 
cartea marilor șantiere.

Și mai semnificativ și 
mai emoționantă ni se pare 
însă peregrinarea, prin is
toria marilor înfăptuiri, a 
oamenilor. De Ia Bicaz la 
Argeș, de la Argeș la Por-

încărcate, de șantier pe

tile de Fier, de la Porțile
de Fier la Tarnita,
la Teliuc, la Paltinu-
și acum aici. Biografii

CIBIN
cîtiva dintre cei mai buni 
au fost solicitați pe alte 
șantiere) au montat „uzina" 
aceasta în numai șapte 
lunj. Deși se prevăzuseră, 
cu zgîrcenie, zece. Să pu
nem succesul acesta pe sea
ma efortului suplimentar, 
al voinței și dîrzeniei, cali
tăți specifice șantieriștilor 
și mai ales a acelora din 
vechea și eroica școală a 
marilor hidrocentrale.

Coborîm puțin privirile 
și întilnim astfel silueta 
fabricii de betoane. Ni se 
pare și ea cunoscută, chiar 
foarte cunoscută... Exact, 
am mai văzut-o la Porțile 
de Fier. în uriașele ei ma- 
laxoare s-a plămădit sub
stanța dură a betonului din 
care s-a clădit colosul de pe 
Dunăre. Aceiași oameni 
care au făcut-o acolo să 
funcționeze ziua și noaptea, 
asigurînd turnarea în flux 
continuu a betoanelor, au 
adus-o și au montat-o aici 
și sînt gata, în orice clipă, 
să pornească „marea ofen
sivă" a turnării barajului.

Mai sînt aici și alte mari 
utilaje (excavatoare gigant, 
buldozere, mașini compli
cate de perforat și chiar 
baracamentele coloniei) pe 
care le-am mai văzut la

care s-a depus colbul de 
aur al atîlor fapte eroice. 
Șeful șantierului, inginerul 
Adolf Phinstgraef, și-a în
ceput activitatea de inginer 
constructor la hidrocentrala 
Sadu și a ajuns aici după 
un mare ocol biografic pe 
la alte mari construcții, în
tre care barajul de la Porți
le de Fier. Am găsit aici și 
alte nume înscrise în cărțile 
de aur ale altor mari șan
tiere : excavatoriștil Vasile 
Moloman și Francisk Er- 
sek, șoferii Vasile Goiță, 
Gheorghe Tudorache, Apos
tol Stoian, buldozeristul 
Jenică Nemțeanu și alții și 
alții... Alcătuiesc acum, 
aici, în colonia care se 
aseamănă atît de mult cu 
alte și alte mici oră
șele migratoare ale con
structorilor, o nouă și 
mare familie. Și-am în
tîlnit nu numai constructori 
cunoscuți... L-am întîlnit, 
de pildă, și-am făcut ochii 
mari de mirare, pe Vizi- 
baci. cunoscutul miner 
Andrei Vizi din Valea Jiu
lui... Știam că ieșise la pen
sie și că de atunci numele 
său a încetat să mai apară 
în ziare la rubrica faptelor 
de laudă, în reportaje care 
ne vorbesc despre cel mai

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Ernesto Augusto de Melo 
Antunes. cu ocazia desemnării aces
tuia în calitate de ministru al afa
cerilor externe în noul Guvern Pro
vizoriu Portughez.

★
Cu prilejul celei de-a XXXI-a a- 

niversări a Zilei Armatei Populare 
Bulgare, atașatul militar, aero și na
val al R.P. Bulgaria la București, co
lonel Nedko Dimitrov, a oferit, 
marți seara, o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte general colonel Ste- 
rian Țircă și general colonel Marin 
Nicolescu. adjuncti ai ministrului a- 
părării naționale, general maior 
Constantin Olteanu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
activiști de partid și de stat, oameni 
de cultură, ziariști.

Au fost prezenți. de asemenea, 
Ivan Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, șefi ai unor-mi
siuni diplomatice, membri ai corpu
lui diplomatic și atașați militari 
acreditați în țara noastră.

★
Președintele Camerei de Comerț și 

Industrie a Republicii Socialiste 
România. Roman Moldovan, s-a în- 
tilnit. marți, cu Sezai Diblan. pre
ședintele Uniunii Camerelor de Co
merț. Industrie și Bursă din Turcia, 
care face o vizită în tara noastră 
în fruntea unei delegații de oameni 
de afaceri.

în cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării relații
lor de colaborare între cele două or
ganizații.

în cursul după-amiezii. Roman 
Moldovan și Sezai Diblan au sem
nat un protocol de colaborare intre 
Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România și U- 
niunea Camerelor de Comerț. Indus
trie si Bursă din Turcia. Documen
tul prevede crearea unor secții pen
tru România și. respectiv, pentru 
Turcia în cadrul celor două orga
nisme. ca si inițierea unor acțiuni 
care să faciliteze si să contribuie la 
promovarea schimburilor de mărfuri, 
a cooperării științifice și industriale 
între organizațiile economice și co
merciale din cele două țări.

★
La invitația Ministerului Minelor, 

Petrolului și Geologiei, marți după- 
amiază a sosit în Capitală Alexander 
Eadie, subsecretar de stat parla
mentar la Departamentul energiei din 
Marea Britanie.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
britanic a fost întîmpinat de Ion Bog
dan, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Jeffrey Charles Pe
terson, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Azi, în campionatul 
balcanic de fotbal

ROMÂNSA-GRECIA
Astăzi, la Salonic, pe stadionul 

„Kaftangioglou". echipa reprezenta
tivă de fotbal a României întilneș- 
te, în meci-retur, echipa Greciei, în 
cadrul campionatului balcanic. In 
jocul disputat anul trecut, la Bucu
rești, fotbaliștii români au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1.

Echipa României, care a efectuat 
marți ultimul antrenament pe stadio
nul din Salonic, va începe jocul în 
următoarea formație : Iorgulescu — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu. 
Anghelini — Dumitru, Dinu, Bdloni 
— Fazekas, Iordănescu, Lucescu. In- 
tilnirea România — Grecia va fi ar
bitrată de iugoslavul Milos Kajic. Ea 
va fi transmisă în întregime de pos
turile noastre de radio. Transmisiu
nea se va face pe programul I, cu în
cepere de la ora 20,00.

■ ■ ■ ■ n ■
buni mineri. Andrei Vizi 
ne dispăruse din atenție, 
ca un oștean la vîrsta retra
gerii... Și iată-1 acum aici, 
cu aceeași statură vînjoasă, 
cu același chip parcă cioplit 
în piatra pe care o viată 
întreagă a sfredelit-o.

— Am venit — zice el — 
că o fost nevoie, trebuia un 
miner priceput pentru niște 
lucrări grele. Și-atuncea 
mi-am adunat foștii ortaci 
din mină, pensionari și ei, 
și le-am spus : „Hai să 
mergem, e nevoie de noi !“. 
Așa că sîntem aici : șai
sprezece mineri bătrîni...

— Adică foarte tineri. 
Căci nu știu ce-am face 
fără ei ! adaugă surîzînd 
inginerul Gheorghe Sîrbu, 
secretarul comitetului de 
partid al șantierului.

Cîteva performanțe re
cente ale tuturor acestor 
oameni : opt zile în avans 
la montarea căii de rulare 
de Ia silozurile pentru a- 
gregate : cu o lună mai 
devreme a fost gata tunelul 
de deviere a Cibinului ; 
excavarca într-un timp re
cord a G0 000 de metri cubi 
de rocă pentru pregătirea 
fundațiilor barajului și 
multe și multe altele.

— Dar ne aflăm abia la 
începutul celei mai impor
tante etape. O etapă pe 
care o începem încrezători 
și uniți. Sîntem un colectiv 
puternic de comuniști și 
știm ce avem de făcut, ne 
asigură secretarul comite
tului de partid.

Și parcă am și auzit 
uralele, strigătele de victo
rie și de încredere ale su
telor de constructori, la 
prima cupă de beton tur
nată în baraj. La prima, ca 

la ultimă, atunci cînd 
aici, urcind pe firul Cibi
nului, vom întîlni priveliș
tea unei importante con
strucții— într-un viitor 
apropiat.

Mihai CARAIWIL 
Nicolae BRUJAN

Primul ministru al guvernului 
român va face o vizită 

prietenească de lucru în Iugoslavia
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, va face, la invitația 
președintelui Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe

Plecarea delegației române la cea de-a XXX-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, șeful delegației tării noas
tre, care va participa la lucrările ce
lei de-a XXX-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a plecat, marți, la New York. 
Din delegație fac parte Ion Datcu, 
ambasador, reprezentant permanent 
al Republicii Socialiste România la 
O.N.U., Constantin Ene, ambasador, 
reprezentant permanent al tării 
noastre la oficiul O.N.U.-Geneva. 
Marin Alexie, ambasador în M.A.E.. 
Romulus Neagu, ministru consilier

Vizita președintelui Camerei Comunelor din Marea Britanie
Marți dimineața, președintele Ca

merei Comunelor din Marea Brita
nie. John Selwyn Lloyd, a făcut o 
vizită la Consiliul popular al munici
piului București, unde a avut loc o 
întilnire cu Gheorghe Cioară, prima
rul general al Capitalei.

La întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej a luat parte Jeffrey 
Charles Peterson, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

In timpul discuției, oaspetele a 
luat cunoștință de activitatea pe care 
o desfășoară consiliul popular mu
nicipal pentru dezvoltarea econo
mică, social-culturală și edilitar-gos- 
podărească a Bucureștiului.

vremea
Ieri în țară ; Vremea a fost frumoa

să și călduroasă. Cerul a fost mai mult 
senin. După-amiază s-au semnalat des
cărcări electrice, izolate, în zonele 
munților Bucegi și Voineasa și averse 
de ploaie la Sinaia. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 21 de grade la Za
lău și 30 de grade la București. în 
cursul dimineții s-a semnalat ceață în 
Banat și, izolat, în sudul Crișaneb

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE VOLEI DIN SALA 
FLOREASCA

Sala sporturilor Floreasca din Ca
pitală a găzduit aseară un cuplaj in
ternațional de volei. în primul meci, 
echipa masculină a României a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—9. 15—7, 
15—10) reprezentativa Canadei. în 
cel de-al doilea joc s-au întîlnit se
lecționatele feminine ale României 
si R.S.S. Ucrainene. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 (11—15, 15—4, 
15—10, 15—7) în favoarea sportive
lor românce.

Joi. tot în sala Floreasca, de la 
ora 17,00, se dispută revanșa acestor 
întilniri.

FOTBAL

Echipa braziliană de fotbal Portu- 
guesa Santos și-a început turneul în 
tara noastră. întilnind marți formația 
F. C. Constanta. Partida, de un bun 
nivel tehnic, s-a terminat la egalita
te : 2—2 (1—1). Au marcat Mărcules- 
cu și Peniu, pentru constănteni, Mi
guel și David (din lovitură de la 11 
m) pentru brazilieni.

în continuarea turneului. echipa 
Portuguesa va evolua la Galati și 
Brăila.

Federația belgiană de fotbal a se
lecționat un lot de 16 jucători în ve
derea meciului pe care echipa repre
zentativă îl va susține sîmbătă. pe 
teren propriu. în cadrul campionatu
lui european (grupa a Vil-a), cu for
mația R. D. Germane. Printre selec- 
tionabili se numără și patru jucători 
de la echipa S. C. Anderlecht : Ludo 
Coeck. Jean Dockx. Gilbert van Binst 
și Erwin Van den Daele.

S-AU ÎNCHEIAT 
„MONDIALELE" DE HALTERE

Campionatele mondiale de haltere 
,s-au încheiat ieri, la Moscova, cu 
întrecerile categoriei super-grea. Pe 
primul loc s-a clasat Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.) cu 427,500 kg la totalul ce
lor două stiluri (record mondial), 
urmat de Gerd Bonk (R.D.G.)
422.500 kg și Hristo Placikov (Bulga
ria) 420 kg. în afară de concurs, Va
sili Alekseev a stabilit un valoros 
record mondial la stilul „aruncat", 
ridicînd o halteră in greutate de
245.500 kg.

Pentru vizitatorii Gorjului
Tot mai multi turiști din tară 

și din străinătate beneficiază de 
serviciile unităților de cazare și 
alimentație publică din rețeaua 
O.J.T. Gorj. Corespunzător creș
terii numărului de vizitatori și a 
interesului pentru cunoașterea 
frumoaselor meleaguri gorjene, 
conducerea Oficiului județean 
de turism se preocupă tot mai 
stăruitor pentru mai buna va
lorificare a rețelei turistice lo
cale și ridicarea nivelului cali
tativ al serviciilor oferite. în a- 
cest sens, principalele unităti de 
cazare și alimentație publică — 
complexul hotelier „Gorjul". ha
nul din Novaci, campingurile de 
la Drăgoeni, Lainici, „Debarca
der" din Tg. Jiu și altele — au 
primit dotări suplimentare sau 
au fost reamenajate. In cadrul 
mai multor puncte turistice și 
de agrement s-au dat în folosin

derative Iugoslavia. Gemal Biedici. o 
vizită prietenească de lucru în Iugo
slavia, în perioada 26—29 septem
brie a.c.

în M.A.E., precum și Aurel Gheorghe, 
Ion Murg, Petre Mateescu, Marian 
Chirilă și Dumitru Ceaușu, membri 
supleanți.

Pe aeroportul Otopeni erau pre- 
zenti Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de fată Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de Informa
re al O.N.U. în România. B. R. De- 
varajan. reprezentantul P.N.U.D. în 
țara noastră, și membri ai Amba
sadei S.U.A. la București.

(Agerpres)

La amiază, primarul general al Ca
pitalei. Gheorghe Cioară, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui Came
rei Comunelor.

întrevederea și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

★
în aceeași zi, președintele Came

rei Comunelor din Marea Britanie, 
împreună cu Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
a sosit la Suceava.

Pe aeroportul Salcea. oaspetele a 
fost întîmpinat de Miu Dobrescu. 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, de alti 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat.

Transilvania și Carpații Meridionali. In 
București Vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cerul mal mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 septembrie. în țară : Vremea va 
fi în general frumoasă șl călduroasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin 
noaptea și dimineața. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxi
me între 22 și 28 de grade, mai ridi
cate în sud în prima parte a interva
lului. Ceață locală. In București : Vre
me frumoasă și călduroasă, cu cer va
riabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab.

HANDBAL

Competiția internațională feminină 
de handbal desfășurată la Zaporoje 
(U.R.S.S.) s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Iugoslaviei — 9 punc
te, urmată de selecționatele U.R.S.S. 
— 3 puncte. R. D. Germane — 7 
puncte. U.R.S.S. (tineret) — 4 puncte, 
Danemarcei — 2 puncte si Ungariei 
zero puncte. 'în partida derbi a tur
neului. echipele Iugoslaviei și 
U.R.S.S. au terminat la egalitate : 
13—13 (9—7).

TENIS
Turneul international de la Pebble 

Beach (California), la care au parti
cipat unele din fostele glorii ale te
nisului mondial, a fost cîștigat de 
australianul Frank Sedgman, învingă
tor cu 6—3, 6—1 în finala susținută 
cu danezul Torben Ulrich.

★

Turneul international de tenis de 
la Los Angeles s-a încheiat cu dispu
tarea finalei probei de dublu bărbați, 
în care perechea fraților indieni 
Vijay și Anand Amritraj a întrecut 
cu 7—6. 4—6, 6—3 cuplul Marty Ries- 
sen (S.U.A.) — Cliff Drysdale 
(R.S.A.).

BOX

în zilele de 30 septembrie. 1, 2 și 
4 octombrie se vor desfășura la Ora
dea și Pitești reuniunile zonale ale 
competiției de box „Criteriul Tinere
tului". La competiție și-au anunțat 
participarea cei mai valoroși tineri 
pugiliști din tară.

CICLISM
Turul ciclist al Bulgariei a conti

nuat cu etapa a șasea (Nisipurile de 
aur — Burgas), cîștigată de rutierul 
bulgar Nedelko Stoianov. cronome
trat pe distanta de 154 km cu timpul 
de 3h42’07”. Clasat pe locul doi, po
lonezul Kowalski a preluat tricoul 
galben, fiind urmat de Gusiatnikov 
(U.R.S.S.) — la 30”. Barczik (Polo
nia) — la 38”. Staikov (Bulgaria) — 
la 2T1”, Klasa - (Cehoslovacia) — la 
2’36” si Gera (Ungaria) — la 2’48”.

In clasamentul general pe echipe 
conduce Bulgaria, urmată de Polo
nia — la 5’32”. U.R.S.S. — la 7’30”, 
R. D. Germană — 18’45” etc.

ță terenuri de sport, popicării, 
locuri de parcare auto. O aten
ție deosebită s-a acordat lucră
rilor de modernizare a stațiunii 
balneare de la Săcelu. care, in 
ultimii ani, este solicitată de tot 
mai multi oameni ai muncii din 
toate colturile tării. Preocupă
rile de imediată perspectivă ale 
O.J.T. Gorj vizează dezvoltarea 
cunoscutelor puncte turistice de 
la Tismana si Rînca. precum și 
continuarea lucrărilor de moder
nizare a băilor de la Săceiu si 
Țicleni. Pentru viitorii oaspeți 
ai municipiului Tg. Jiu va fi pus 
Ia dispoziție un nou complex 
hotelier prevăzut cu 12 niveluri, 
a cărui construcție a început în 
vara acestui an.

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"

Deschiderea lucrărilor Consfătuirii 
miniștrilor culturii din țări socialiste
Mărfi s-au deschis la București 

lucrările Consfătuirii miniștrilor 
culturii din țări socialiste. La con
sfătuire participă : delegația Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă 
de Liudmila Jivkova, președintele 
Comitetului pentru Artă și Cultură ; 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Miroslav Valek, mem
bru al C.C. al P.C.C., membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Slovacia, ministrul cul
turii din Republica Socialistă Slova
că ; Republicii Cuba, condusă de 
Felix Sautiâ, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Culturii ; 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de Hans-Joachim Hoffmann, 
ministrul culturii ; Republicii Popu
lare Mongole. condusă de Țogtin 
Namsrai, membru supleant al C.C. 
al P.P.R.M., ministrul culturii ; Re
publicii Populare Polone. condusă 
de Jozef Tejchma, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul culturii și artei ; 
Republicii Socialiste România, con

ACTUALITĂȚI

Drum nou spre avuțiile Siberiei
Zilele trecute, pri

ma garnitură ferovia
ră a trecut peste po
dul lung de peste doi 
kilometri — unul din
tre cele mai mari din 
U.R.S.S. — ce leagă 
malurile fluviului Qbi. 
Realizare impresio
nantă a gîndirii teh
nice, acest pod a des
chis drumul feroviar 
între bogatele . zăcă
minte de țiței și gaze 
din zonele Tiumen și 
Surgut. De zece ani 
se lucrează la această 
magistrală feroviară 
lungă de 860 kilome
tri. Au fost străbătute 
imensitățile reci ale 
taigalei, mlaștini în
tinse, au trebuit tra
versate marile cursuri 
de apă siberiene — Ir- 
tîș, Tavda. Iugan- 
skala și multe al
tele. Astfel încit, în 
afară de uriașul arc

Ritmul dezvoltării siderurgiei
Date publicate în 

ultimele zile la Varșo
via arată că industria 
siderurgică poloneză 
a realizat pînă acum, 
în acest an, 15,5 mi
lioane tone oțel — cu 
aproape un milion 
mai mult decît în pe
rioada echivalentă a 
anului trecut, iar pro
ducția de laminate va 
ajunge pînă Ia sfîrși- 
tul anului la 11,2 mi
lioane tone, depășind 
cu peste un milion 
tone sarcinile pre
văzute pentru acest an 
al cincinalului. Succe
sele realizate de în

în construcție — o expoziție națională

In baza unei hotă- 
riri a Guvernului R.P. 
Bulgaria, in apropie
rea orașului Sofia a în
ceput construcția pa
vilioanelor unei expo
ziții naționale cu ca
racter permanent, care 
va purta emblema j 
„Realizări ale științei, 
progresului tehnic și 
economiei naționale". 
Dispunind de o supra
față de expunere de 
circa 22 000 mp, din 
care jumătate va fi a- 
coperită, expoziția are

Irigații in Gobi
în gospodăria pen

tru cultura furajelor 
din Șamor, aimacul 
Selenghin, lucrările 
de recoltare sînt în 
toi. De aici, ca și din 
alte unități similare 
din Mongolia se anun
ță importante succese 
in muncă. In aceste 
zile, premergătoare 
ninsorilor și gerurilor 
care bîntuie teritoriul 
mongol din octombrie 
și pînă în martie-apri- 
lie, recoltatul furaje
lor se transformă în- 
tr-o campanie da 
masă, la care parti

de otel peste Obi, pe 
întregul traseu au mai 
fost construite 379 po
duri feroviare. în une
le zone mlăștinoase a 
fost extrasă turba de 
la adîncimi de 12 me
tri, iar locul a fost

MOSCOVA

umplut cu materiale 
de drenaj. Pentru ni
velarea și consolidarea 
terenului au fost dis
locați 64 000 000 mc 
de rocă și s-au folo
sit peste 2 000 000 mc 
de balast.

Calea ferată va per
mite o considerabilă 
accelerare a valorifi
cării imenselor bogă
ții din această parte a 
Siberiei de nord-vest : 
minereuri, material 
lemnos, dar. mai ales,

treprinderile industriei 
siderurgice se dato- 
resc, în bună parte, 
aplicării unui vast

VARȘOVIA

?rogram de investiții, 
n timp ce în 1960 in 

bugetul de stat au 
fost prevăzute 5 mi
liarde zloti pentru 
dezvoltarea siderur
giei, în 1974 această 
sumă a ajuns la 27 
miliarde zloți, iar din 
bugetul de stat al 
anului în curs au fost

permanentă
menirea să popularize
ze larg realizările ști
inței și tehnicii bulga
re, în vederea aplicării

SOFIA

lor cit mai eficiente 
in practică și, totodată, 
să facă cunoscute nou
tățile survenite și in 
alte țări in domeniile 
respective. Aci vor fi 
organizate, de aseme

cipă zeci de mii de 
oameni. Conform ci
frelor de plan, a- 
nul acesta urmează 
a fi realizată o recol-

ULAN BATOR

tă globală de 840 000 
tone de nutrețuri. 
Pînă Ia începutul lunii 
septembrie, această 
sarcină a și fost înde
plinită în proporție de 
75 la sută.

O contribuție aparte 
la obținerea acestor

„Tîrgul de toamnă" 
în plină desfășurare

în toate localitățile țării este 
în plină desfășurare ediția din 
acest an a „Tîrgului de toamnă". 
Cu acest prilej, în magazinele 
de desfacere de la orașe și sate 
sînt puse la dispoziția popu
lației însemnate cantități de 
mărfuri de sezon : produse tex
tile, confecții, încălțăminte, 
produse metalochimice ș.a.

Pentru a facilita expunerea 
mai largă a mărfurilor, unită
țile de desfacere ale Ministeru
lui Comerțului Interior au orga
nizat in această perioadă noi 
puncte de desfacere (tonete, 
chioșcuri etc.) amplasate in fata 
magazinelor, in locurile aglo
merate. in preajma fabricilor și 
a marilor întreprinderi. în car
tiere și în piețele agroalimen- 
tare, iar programul de funcțio
nare al acestor unități, ca și al 
magazinelor propriu-zise a fost 
adaptat în funcție de cerințele 
cumpărătorilor. Prin antrena
rea la desfacerea produselor de 
sezon, prin expunerea întregu

dusă de Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste ; Republicii Populare Un
gare, condusă de Lăszlo Orbăn, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul culturii ; Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, condusă de 
Piotr Demicev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul culturii, și delegația Re
publicii Democrate Vietnam, con
dusă de Hoang Minh Giam, minis
trul culturii.

Consfătuirea este consacrată unui 
schimb de informații și experiență 
în probleme privind rolul culturii și 
artei in formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, a Înaltelor calități morale 
ale omului de tip nou.

Pe ordinea de zi a consfătuirii se 
află, de asemenea, informația dele
gației R. D. Vietnam privind situa
ția actuală și cerințele dezvoltării 
culturii in Vietnam.

(Agerpres)

țiței și gaze. Totodată, 
pe calea ferată vor fi 
transportate însemna
te cantități de mate
riale și utilaje pentru 
continua dezvoltare a 
acestor aspre ținuturi. 
Pentru transportul ga
zelor spre zonele in
dustriale ale U.R.S.S., 
în prezent se constru
iește o mare stație de 
pompare la Iujnîi Ba
li k, localitate recent 
apărută.

Iar de la Surgut, 
drumul de fier va 
înainta și mai spre 
nord. Se află într-un 
stadiu avansat lucră
rile de construire a 
căii ferate Surgut — 
Nijnevatorsk. pe care 
— cum arătau ziarele 
din Moscova — primul 
tren va trece la înce
putul anului viitor.

1. DUȚA

alocate 39 miliarde 
zloți pentru dezvol
tarea acestei ramuri a 
economiei naționale.

O parte importantă 
din creșterea produc
ției de oțel din acest 
an a fost realizată 
prin darea în exploa
tare a uzinei „Zaver- 
ce“. în 1976 va furni
za primele tone de 
oțel Combinatul me
talurgic Katowice, 
care în final va avea 
o capacitate anuală 
de producție de 4 mi
lioane tone.

Gh. CIOBANU

nea, expoziții temati
ce in cursul cărora 
vor fi initiate acțiuni 
de perfecționare a cu
noștințelor specialiș
tilor și fruntașilor în 
producție, schimburi 
de experiență, cursuri 
de împrospătare a cu
noștințelor, conferin
țe tehnico-științifice, 
simpozioane, vizionări 
de filme etc.

C. AMARIȚEI

rezultate a avut larga 
acțiune de irigare a 
pășunilor. Numai In 
cursul actualului cin
cinal, suprafața tere
nurilor irigate a cres
cut de 2,4 ori, a- 
jungînd la 54 mili
oane de hectare. O 
mare atenție se a- 
cordă alimentării cu 
apă a unor zone tot 
mai largi din deșertul 
Gobi, unde în perioa
da 1976—1980 vor fi 
create circa 60 de sis
teme de irigații.

G. BONDOC

lui fond de mărfuri de care 
dispune în prezent comerțul și 
întreprinderile producătoare, se 
creează posibilitatea unei a- 
provizionări mai bune a popu
lației. De altfel, în perioada ce 
a trecut pină acum din acest 
trimestru s-au desfăcut prin 
unitățile Ministerului Comer
țului Interior cu peste 10 la 
sută mai multe mărfuri de tex
tile, încălțăminte și metalochi
mice fată de realizările cores
punzătoare ale anului trecut, 
depășindu-se prevederile de des
facere din actuala perioadă cu 
circa 40 milioane lei.

In continuare, unitățile Mi
nisterului Comerțului Interior 
pun la dispoziție un bogat sor
timent de produse, așa incit 
prilejul oferit de actuala ediție 
a „Tirgului de toamnă" de a fi 
achiziționate mărfurile oferite 
poate fi folosit de fiecare cum
părător care vizitează în aceste 
zile magazinele de desfacere. 
(Mihai Ionescu).
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o. im. u. Dezbaterile
de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 23 — Cores
pondentul nostru transmite : în șe
dința plenară a Adunării Generale 
a O.N.U. au luat cuvintul ministrul 
afacerilor externe al Canadei. Allan 
MacEachen. și ministrul de externe 
al Republicii Peru, Miguel Angel de 
la Flor Valle, care au sublimat ne
cesitatea creșterii rolului O.N.U. in 
abordarea problemelor subdezvoltării 
și creării noii ordini economice mon
diale.

Principala trăsătură caracteristică 
a situației în care s-a întrunit ac
tuala sesiune — a spus in cuvîntul 
său ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, A. Gromiko. con
stă în aceea că procesul de destin
dere internațională dobîndeste o 
amploare din ce- in ce mai mare, iar 
destinderea capătă un conțin it. tot 
mai concret. Deși procesul de îmbu
nătățire a. climatului politie este in
fluențat. ca și în trecut, de diverși 
factori.— uneori contradictorii.— se 
poate spune în mod cert că in ulti
mul an s-a făcut un nou pas serios 
pe calea spre o pace mai sigură.

Referindu-se la marea însemnătate 
a Conferinței pentru securitate, și 
cooperare în Europa, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. A. Gro
miko, a subliniat că „Uniunea So
vietică apreciază că, în prezent, 
principalul constă în transpunerea 
in viață a acordurilor realizate, în a 
se înainta spre noi realizări in lupta 
pentru o pace trainică".

După ce a relevat că 1975 va intra 
în istorie ca un an al triumfului 
cauzei drepte a popoarelor indochi-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

NEW YORK

Inițiative nle României la sesiunea
Adunării 0. N. U.

păcii și 
interna țio- 

dezvoltarea 
între toate

Luni dimineața, in 
plenara Adunării Ge
nerale a O.N.U. au 
început dezbaterile de 
politică generală, pri
lej pentru reprezen
tanții statelor membre 
de a expune opiniile 
guvernelor lor față de 
problemele actuale po
litice și economice ale 
lumii.

în Comitetul gene
ral a fost definitivată 
și difuzată ordinea de 
zi a sesiunii curente, 
care cuprinde 125 de 
puncte, număr record 
în istoria O.N.U. Nu
mele României figu
rează pe listele ini
țiatorilor său coau
torilor a 10 din cele 
mai importante punc
te, între care : „Creș
terea rolului O.N.U. 
în menținerea și .con
solidarea 
securității 
nale, în 
cooperării 
națiunile și în promo
varea normelor drep
tului internațional în 
relațiile dintre state"; 
„Consecințele econo
mice' și sp’ciale ale 
cursei înarmărilor . și 
efectele sale profund 
dăunătoare asupra pă
cii și securității în 
lume"; „Problema pa- 
lestineană"; „Crearea 
condițiilor favorabile 
pentru transformarea 
armistițiului intr-o 
pace durabilă în Co
reea și 
reunificării 
de.nțe și 
Coreei" ; 
programe 
la tineret"

La capitolul ordinii 
de zi privind proble
mele cardinale ale pă
cii și securității inter
naționale’ — chestiuni 
ce urmează a fi dez
bătute în plenară și în 
principalul comitet al 
adunării, Comitetul nr. 
1 — întâlnim, numele 
tării noastre pe ra
portul conferinței Co
mitetului pentru de
zarmare de la Geneva. 
Totodată, la punctul 
despre' „transpunerea 
in. viață a Declarației 
asupra securității in
ternaționale", punct 
propus de U.R.S.S.. 
sint atașate. între alte 
documente oficiale ale 
Consiliului de - Secu
ritate și' Adunării Ge-

Generale a
nerale, mai multe de
clarații solemne, tra
tate de prietenie și 
colaborare încheiate 
de Republica Socialis
tă România cu diverse 
state ale lumii. Aceste 
documente, care con
semnează principiile 
directoare ale rapor
turilor țării noastre 
cu alte state, sînt a- 
preciate aici ca exem
ple ale modului in 
care 
listă înțelege să adu
că o contribuție con
structivă la edificarea 
unei noi otdim politi
ce și economice in 
lume, la cauza păcii 
și cooperării.

în ce privește pro
blemele dezvoltării, 
care și la această se
siune vor avea o pon
dere foarte impor
tantă în dezbateri, 
numele țării noastre 
figurează pe listele 
coautorilor rapoarte
lor ce vor fj prezen
tate adunării sau re
zoluțiilor orin care a- 
cțste probleme sint a- 
duse în atenția actua
lei sesiuni. între aces
tea se numără evalua
rea rezultatelor in 
aplicarea strategiei in
ternaționale a dezvol
tării, in cadrul celui 
de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, a Car
tei drepturilor și obli
gațiilor1 economice ale 
statelor, raportul Con
ferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și 

• dezvoltare, raportul 
Organizației Națiuni
lor Unite pentru dez
voltare industrială, ra
portul 
mondial 
meritație1 și altele.

Problemele'luptei __ 
eliberare sînt axate la 
actuala sesiune 
principal pe identifi
carea de măsuri con
crete vizind lichidarea 
bastioanelor colpniale 
din. Sudul Africii, in
tensificarea ajutoru
lui moral, politic și 
material acordat miș
cărilor de eliberare 
națională și extinde
rea recunoașterii a- 
cestora pe plan inter
național. România este 
coautoare la punctele 
intitulate : „Transpu
nerea în viață a de
clarației asupra acor
dării independenței tă-

România socia-

Consiliului 
pentru ali-

de
in

accelerarea 
indepen- 

pașnice a 
„Politici și 
referitoare 
etc.

În pregătirea

conferinței privind

așezările umane
GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge

neva își desfășoară lucrările reuniu
nea interguvernamentală consacrată 
pregătirii conferinței Națiunilor- U- 
nite privind așezările umane, care va 
avea loc la Vancouver (Canada), in 
1976. Dezbaterile au drept scop ela
borarea proiectelor principalelor do
cumente care vor fi supuse aprobării 
conferinței. Intervenind în cadrui 
dezbaterilor, șeful delegației române 
a subliniat necesitatea ca elaborarea 
documentelor și aplicarea lor în 
practică să pornească de la princi
piul dreptului suveran al fiecărui stat 
în definirea politicii privind așeză
rii# umane, care se exercită, potrivit 
obiectiveloi- și intereselor naționale, 
fură amestec din afară. Aplicarea 
acestui principiu — a arătat vorbi
torul — nu exclude, ci. dimpotrivă, 
presupune o ștrînsă cooperare inter
națională. bazată pe respectarea 
principiului egalității, in cadrul edi
ficării, prin efort comun, a noii or- 
cjirii economice internaționale, 

a '-----

Pa-
in continuare, că una 

este 
vorbi -

neze. vorbitorul a reafirmat poziția 
U.R.S.S. privind instaurarea unei 
păci juste și trainice in Orientul 
Mijlociu. El a subliniat .necesitatea 
retragerii trupelor israellene din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
1967, a asigurării drepturilor legiti
me ale poporului arab al Palestinei, 
inclusiv a dreptului său la un stat 
independent, a garantării drepturilor 
tuturor țărilor Orientului Mijlociu 
la o dezvoltare independentă. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru reluarea 
lucrărilor Conferinței de la Geneva, 
cu participarea tuturor părților inte
resate. inclusiv a reprezentanților 
Organizației pentru Eliberarea ~ 
lestinei.

Relevind.
dintre sarcinile centrale actuale 
frinarea cursei înarmărilor.
torul a prezentat două propuneri de 
hotpriri care ar .putea fi adoptate, 
în concepția -U.R.S.Ș., înti'-vn viitor 
apropiat, și anume : încheierea unui 
acord privind interzicerea proiectării 
și fabricării unor noi tipuri de arme 
de exterminare în masă și a unor 
noi sisteme de asemenea arme ; în
cheierea unui tratat privind interzi
cerea totală și' atotcuprinzătoare a 
experimentării armei nucleare.

Vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că stă în puterile Organiza
ției Națiunilor Unite să confere un 
caracter ireversibil 
tive care au loc in

Reprezentantul 
J. A. Walding, s-a 
crearea in Pacificul de Sud a unei 
zone denuclearizate.

proceselor pozi- 
lume.
Noii Zeelande, 
pronunțat pentru

rilor și popoarelor co- 
loniale11. „Problema 
Namibiei". „Situația 
din Rhodesia" etc.

Multe dintre punc
tele inițiate de Ro
mânia sau la care 
țara noastră este co
autoare au fost repar
tizate spre dezbateri 
in plenară sau în Co
mitetul pentru proble
mele politice și de 
securitate — recunos- 
cîndu-li-se astfel în
semnătatea și ponde
rea pe care le ocupă 
în preocupările și , e- 
forturile O.N.U. pen- 

unei

Europei ră- 
Alegerea 

in acest or-

consi- 
fiind o

tru edificarea 
lumi mai bune și mai 
drepte.

în semn de apreci
ere față de participa
rea activă și construc
tivă a tării noastre la 
viața Națiunilor Uni
te, la eforturile gene
rale pentru soluționa
rea pe cale pașnică, a 
problemelor care con
fruntă astăzi organi
zația și întreaga o- 
menire, țara noastră a 
fost propusă să can
dideze pentru uh loc 
de membru neperma
nent în Consiliul ’ de 
Securitate din partea 
statelor 
săritene. 
României 
ganism al O.N.U., în
sărcinat . cu misiuni 
speciale în problemele 
păcii . și securității 
mondiale, este 
derată aici ca 
certitudine.

Participarea 
niei in calitate 
inițiatoare sau 
toare Ia înscrierea pe 
ordinea de zi a unui 
mare număr de punc
te în probleme de cel 
mai mare interes pen
tru popoarele Ițrmii a- 
testă în mod elocvent 
atașamentul ferm ai 
popdriuui român Ia 
ideile păcii, progresu
lui și colaborării inter
naționale, însemnăta
tea pe care țara noas
tră o acordă O.N.U., 
ca for adecvat și ne
cesar pentru dezbate
rea problemelor ce 
confruntă omenirea 
contemporană, Isotă- 
rîrea sa de a-și aduce 
contribuția la găsirea 
unor soluții in con
cordanță cu interesele 
tuturor națiunilor.

Româ- 
de 

coau-

C.ALEXANDROA1E

agențiile
os

Președintele R.S.F. Iugo-
SlUVÎQf îosiP Broz Tito, a primit 
pe primul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew. care între
prinde o vizită în această tară.

spă
lări.

des-

Cel de-al XXVI-lea Con
gres internațional de astro- 
HCÎUiîCă, care ParticiP^ peste 
400 de specialiști în probleme 
țiale. reprezentind circa 40 de 
s-a deschis luni la Lisabona.

Lucrările congresului, au fost
chise de generalul Fontes Pereira de 
Melo, reprezentantul personal al 
președintelui Portugaliei. Francisco 
da Costa Gomes. Tema congresului 
este „Spațiul și energia pentru ome
nire". Congresul constituie prima 
mare manifestare internațională care 
are loc in Portugalia de la revoluția 
din aprilie 1974. .
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Succes al Uniunii Democrate a Poporului Finlandez — coaliție 
în care forța principală o reprezintă Partidul comunist

un 
in- 
re-

HELSINKI 23 (Agerpres). — Au 
fost date publicității rezultatele a- 
legerilor parlamentare anticipate 
desfășurate duminică și luni in Fin
landa. Uniunea Democrată a Po
porului Finlandez (U.D.P.F.) — coa
liție in care principala forță politi
că o reprezintă Partidul comunist — 
a ciștigat trei mandate, ceea ce este 
apreciat de observatori ca 
succes remarcabil. U.D.P.F. a 
trunit 519 049 voturi, ceea ce 
prezintă 19 la sută din totalul „su
fragiilor exprimate, obținind. astfel. 
40 de mandate in noul parlament.

Partidul Social-Democrat — prin
cipala formațiune a fostei coaliții 
guvernamentale — a pierdut două 
mandate, avirtd in prezent 54 de re
prezentanți in forul legislativ al tării, 
din totalul de 200 de locuri. Cele
lalte mandate au fost repartizate 
după cum urmează : Partidul de 
centru — 39 
te). Partidul 
trei). Partidul

mandate
urmează : Partidul

i (ciștigă patru manda- 
I liberal — 9 (ciștigă

Popular Suedez — 10

CONFERINȚA GENERALA A A I.E. A.

„Sînt necesare măsuri menite să asigure 
facilitarea accesului tuturor statelor la aplicațiile 

pașnice ale energiei atomice" 
Intervenția șefului delegației române

un nu- 
curs, de 
ale ato- 
energe-

VIENA 23 — Corespondentul nos
tru transmite : în cadrul celei de-a 
XIX-a sesiuni a Conferinței generale 
a A.I.E.A.. care-și desfășoară lucră
rile la Palatul Hofburg. au început 
dezbaterile de politică generală. în 
prima ședință consacrată acestui 
punct a luat cuvintul șeful delega
ției României, prof. Ion Ursu. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

Apreciind în general drept pozitivă 
activitatea desfășurată în ultimul an, 
șeful delegației României a subliniat 
că A.I.E.A. se află in fața unei etape 
calitativ noi a activității sale, deter
minată de faptul că pentru 
măr tot mai mare de țări in 
dezvoltare aplicațiile pașnice 
mului, inclusiv în domeniul 
ticii nucleare, trec, nemijlocit, în 
sfera opțiunilor politico-economice și 
tehnico-științifice. în aceste condiții, 
agenției de la Viena ii revine sarci
na de mare răspundere de a spri
jini mai eficient eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare destinate utilizării 
energiei atomice ca pîrghie impor
tantă în rezolvarea problemelor eco
nomice și sociale cu care sini con
fruntate.

Delegația română, a arătat vorbi
torul. consideră esențial ca în efortu
rile viitoare ale agenției o importan
ță deosebită să fie acordată măsuri
lor menite să asigure facilitarea ac
cesului tuturor statelor, pe o bază 
nediscriminatorie, Ia aplicațiile paș
nice ale energiei atomice ; creșterea 
substanțială a asistentei tehnice acor-

Convorbiri
chino — nord-vietnameze

• Plenara C. C
al P. C. din Ecuador

PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că marți 
dimineața la Pekin au avut loc 
convorbiri între Den Siao-pin. vice
președinte al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Li Sien-nien. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
P. C. Chinez, 
Jiului de Stat, 
cretar al C.C. 
Muncesc din 
Nghi membru
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-ministru al 
Guvernului R.D. Vietnam.

al 
vicepremier al Consi- 
și Le Duan, prim-se- 
al Partidului celor ce 
Vietnam. Le Thanh 
al Biroului Politic al

După cum relatează agenția Chi
na Nouă.
Nghi au 
trevedere 
ministru
Uniune Națională al Cambodgiei.

Le Duan și Le Thanh 
avut, de asemenea, o în- 

cu Ieng Sary. viceprim- 
al Guvernului Regal de

ORIENTUL APROPIAT
încheierea negocierilor egipteano-israeliene privind aplicarea 

prevederilor noului acord de dezangajare în Sinai
GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat, marți, negocie
rile egipteano-israeliene pentru ela
borarea protocolului privind aplica
rea'prevederilor acordului interimar 
de dezangajare încheiat la începutul 
lunii curente de guvernele Egiptului 
și Israelului. Un scurt comunicat, dat 
publicității de reprezentantul O.N.U. 
la negocieri, a anunțat că grupul 
militar de lucru „și-a încheiat acti
vitatea. realizînd un acord total asu
pra tuturor problemelor de pe agen
da sa".

In cursul dimineții, delegația egip
teană a1 semnat protocolul elaborat 
in cele două săptămini de negocieri, 
iar cea israeliană l-a parafat numai, 
ea urmînd să-1 semneze definitiv

Ministral afacerilor ex
terne al Andrei Gr°-
mîko. va face o vizită oficială in Ca
nada, în zilele de 25—26 septembrie, 
la invitația guvernului acestei țări.

s-a la 
în

desfășurat 
sub egida UNESCO, 
lucrărilor, reprezentanți din 
au prezentat 120 comuni- 

din 
didactice de la universitățile 

București și Craiova, membri 
Româ- 
privind 

în 
unele

„Culturile stave și Scrî- 
Caiîîi° este tema conferinței inter
naționale care 
Varna, 
timpul 
15 țări 
cari. Delegația română, formată 
cadre 
din 
ai Asociației slaviștilor din 
nia. a susținut comunicări 
prezenta unor aspecte autohtone 
folclorul balcanic, precum și 
elemente românești in formarea cul
turii' și limbii literare bulgare. în 
epoca reriașterii naționale, la scriitorii 
bulgari care au trăit și activat în 
România.

(ciștigă un mandat). Partidul conser
vator — 35 (ciștigă două). Liga creș
tină — 9 (ciștigă cinci). Partidul Fin
landez Unificat al Poporului — un 
mandat (pierde 12). Partidul rural — 
2 (pierde 3 mandate) și Partidul 
constituțional — un mandat (pierde 
un mandat).

După cum se știe, alegerile parla
mentare anticipate au fost convoca
te de președintele Urho Kekkonen 
in urma demisiei cabinetului lui Ka- 
lcvi Sorsa. intervenită in iunie, cind 
guvernul a anunțat că nu este in 
măsură să soluționeze dificultățile e- 
conomice cu care e confruntată țara. 
Din iunie funcționează un guvern 
interimar. Perspectiva formării unui 
nou cabinet fiind destul de înde
părtată. s-ar putea ca președintele 
Kekkonen să solicite guvernului in
terimar să acționeze de urgență pen
tru adoptarea grabnică a unor mă
suri. în vederea stopării fenomene
lor negative din economie.

date țărilor nenucleare : furnizarea 
materialelor și echipamentelor nu
cleare necesare realizării și funcțio
nării normale a obiectivelor econo
mice din țările nenucleare ; liberali
zarea transferului de tehnologii ; ac
cesul la cuceririle de virf ale științei 
și tehnologiei privind folosirea paș
nică a energiei nucleare.

Este imperativ ca folosirea forței 
atomului ca mijloc de distrugere să 
fie pentru totdeauna pusă în afara 
legii internaționale — a continuat 
vorbitorul. România se pronunță, de 
aceea, cu toată fermitatea pentru în
făptuirea dezarmării nucleare, pentru 
trecerea neintirziată la elaborarea si 
transpunerea în practică a unui pro
gram cuprinzător de măsuri și ac
țiuni de interzicere și distrugere a 
armamentului nuclear. El a amintit, 
în continuare, că țara noastră consi
deră importantă punerea la dispozi
ția agenției a unei părți din materia
lele fisionabile folosite in prezent 
pentru armamente, in vederea acor
dării lor sub forma de asistentă teh
nică țărilor în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a relevat apoi că noul 
program de energetică nucleară, a- 
doptat de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, pre
vede instalarea pină in 1990 a unei 
capacități de circa 6 000 MWE in cen
trale nuclearo-electrice.

în încheiere, el a subliniat că 
România va acorda și în viitor între
gul ei sprijin A.I.E.A.', pentru ca a- 
ceastă organizație să-și poată înde
plini în cele mai bune condiții te
lurile nobile pe care și le-a propus.

QUITO 23 (Agerpres). — La 
Guayaquil a avut loc plenara lăr
gită a C.C. al P.C. din Ecuador, care 
a analizat situația politică din țară 
după tentativa de lovitură de stat a 
forțelor reacționare de la 1 sep
tembrie.

în rezoluția adoptată se arată că, 
la măsurile privind transformările 
social-politice, in interesul celor ce 
muncesc, începute de guvernul pre
ședintelui Guillermo Rodriguez Lara, 
reacțiunea internă sprijinită de mo
nopolurile străine a vrut să răs
pundă prin instaurarea în țară a 
urțui regim fascist. în încheiere, do
cumentul evidențiază că. in prezent, 
în Ecuador sint întrunite condițiile 
pentru realizarea unității forțelor 
patriotice, democratice și antiimpe- 
rialiste. Comuniștii din Ecuador a- 
dresează un apel tuturor patrioților 
și democraților de a-și întări unita
tea pentru a da riposta cuvenită 
forțelor reacționare.

după ce Congresul S.U.A. va fi apro
bat prezența observatorilor 
câni in zona-tampon din 
prezență 
rimar de

ameri-
Sinai — 

prevăzută in acordul inte- 
dezangajare.

★
23 (Agerpres). — Președin- 
•ă. li Poporului din R. A.

. CAIRO 22 ; 
tele Adunării
Egipt, Sayed Marei, a primit, la Cai
ro, o delegație- palestineană condusă 
de Gamal ' El-Sourani. reprezentant 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Cele două delegații și-au 
expus pozițiile lor față de evenimen
tele care se desfășoară pe plan arab 
— a declarat Sayed Marei. la sfirși- 
tul convorbirilor care au avut loc cu 
acest transmite agenția
M.E.N.

fiu fost stabilite relații 
diplomatice între R-F- Germaiiia 
și R.D. Vietnam, s-a anunțat marți 
la Bonn.

Un protocol semnatIa Pe- 
kin de asociațiile de pescuit din R.P. 
Chineză și Japonia prevede secu
ritatea operațiunilor de pescuit ale 
organizațiilor de profil din cele două 
țări, anunță agenția China Nouă.

Președintele Ciprutai, ar_ 
hiepiscopul Makarios, care se află în 
drum spre New York, unde va con
duce delegația țării sale la 
Adunării Generale a O.N.U.. a 
marți o scurtă escală la 
ședințele cipriot a avut 
re’ cu primul ministru 
Constantin Karamanlis.

sesiunea 
făcut 

Atena. Pre- 
o întrevede- 
al Greciei.

în Kepublica Srabă Egipî
a fost constituită organizația de tine-

Semnarea unui protocol româno-polonez
de cooperare economică

Corespondentul
Mihai Mari- 

Guver-
VARȘOVIA 23 — 

Agerpres transmite : 
nescu, viceprim-ministru al 
nului Republicii Socialiste România, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Mieczyslaw Jagielsky, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
președintele Comisiei de Planificare 
de pe lingă Consiliul de Miniștri, au 
semnat, la 23 septembrie 1975. la 
Varșovia, protocolul privind rezul
tatele coordonării planurilor de dez
voltare economico-socială ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Polone pe perioada 
1976—1980.

Protocolul semnat prevede ca li
vrările reciproce de mărfuri în vii
torul cincinal să crească de 2.5 ori 
față de acordul de lungă durată pe 
perioada 1971—1975. ceea Ce repre
zintă o dublare față de realizările 
preliminate pe perioada 1971—1975. o 
pondere ridicată, de circa 50 la sută, 
revenind mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor tehnologice.

Cu prilejul convorbirilor, s-a apre
ciat pozitiv faptul că. pentru viitorul 
cincinal. între organele de resort ale 
celor două țări au fost încheiate 
importante acorduri de cooperare 
specializare în producție, precum 
unele convenții de colaborare și 
vrări reciproce pe perioada pină 
1985, in baza cărora se vor 
schimburi de materii prime, 
bustibili și produse importante pen
tru economiile naționale ale ambelor 
țări.

Ponderea produselor ce se vor 
livra reciproc ca urmare a acțiunilor 
de cooperare și specializare în con
strucții de mașini 
28 la sută.

și 
și 
li- 
în 

derula 
com-

reprezintă circa

Consfătuirea conducătorilor organelor de gospodărire
din țările membre ale C. A. L R I

(Agerpres). — La 
i de-a 21-a

VARȘOVIA 23 U_„._r 
Varșovia a avut loc cea 
ședință a Consfătuirii conducătorilor 
organelor de gospodărire a apelor din 
țările membre ale C.A.E.R. Pe baza 
convenției dintre C.A.E.R. și Guver
nul R.S.F. Iugoslavia, la ședință au 
fost prezenți reprezentanți ai orga- 
nului. de ’gospodărire a apelor din a- 
ceastă țară. De asemenea, în calita
te de invitați au participat reprezen
tanți din partea Comisiei Dunării, 
UNESCO și F.A.O.

Conducătorii organelor de gospo
dărire a apelor din țările membre 
ale C.A.E.R. au examinat și convenit 
măsurile privind organizarea și des
fășurarea in continuare a colaborării 
dintre țările membre ale C.A.E.R. in 
domeniul gospodăririi apelor, ce de
curg din hotăririle celei de-a 29-a 
sesiuni a C.A.E.R. și ale Comitetului 
executiv al consiliului. în acest ca
dru, o atenție deosebită a fost acor
dată problemelor colaborării în do
meniul producerii și folosirii unor in
stalații de înaltă eficiență pentru pu
rificarea apei și aparaturii de măsu
ră și control.

Consfătuirea a examinat stadiul 
actual al desfășurării colaborării in 
problemele Dunării și Tisei, protec
ției resurselor de apă împotriva po
luării, coordonării cercetărilor tehni- 
co-științifice, informării tehnice șl

Proiectul bazelor dezvoltării economiei

R. S. F- Iugoslavia pină în 1985
BELGRAD 23. — Corespondentul 

Agerpres. Simion Morcovescu, trans
mite : întrunit la Belgrad. Prezidiul 
Conferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia a dezbătut proiectul baze-

Azi, la Viena

Reuniunea ministerială

0. P. E. C.
VIENA 23 (Agerpres). — Miercuri 

se deschid aici lucrările reuniunii 
ministeriale a Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
care asigură, in ansamblu, 55 la sută 
din producția mondială și peste 70 la 
sută din exporturile de petrol din 
întreaga lume. Dezbaterile se vor 
concentra asupra problemei costului 
țițeiului, reexaminată in perspectiva 
expirării, la 1 octombrie, a 
de „inghețare" a prețurilor 
perioadă -care a debutat la

perioadei 
la petrol, 
11 iunie.
— Adre- 

guvern 
Amir

TEHERAN 23 (Agerpres). 
sîndu-se membrilor noului 
iranian condus de premierul 
Abbas Hoveyda, șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr a rele
vat că țara sa va propune la reuniu
nea Organizației țărilor exportatoa
re de petrol (O.P.E.C.) unele solu
ții concrete pentru a veni în ajuto
rul statelor in curs de dezvoltare.

a Uniunii Socialiste Arabe. Mem- 
ai organizației pot deveni cetățe- 
egipteni între 14—30 ani. Princi

pala sarcină a organizației constă în 
intensificarea participării tineretului 
la viata politică, economică, socială 
și culturală a tării — se arată in de
cretul prezidențial.

Un nou tratat între RePu- 
blica Panama și S.U.A. privind cana
lul și zona adiacentă acestuia nu poa
te fi semnat dacă nu se respectă as
pirația poporului panamez de a fi 
realizată decolonizarea completă a 
teritoriului respectiv — a declarat mi
nistrul panamez de externe. Juan 
Antonio Tack.

Poetul francez Saint-John 
Peis®, figură proeminentă a liricii 
secolului XX. a încetat din viață, în 
virstă de 88 de ani. Conform dorin
ței sale, decesul a fost făcut cunos
cut publicului larg abia după înhu
marea sa. Pentru creația sa literară 
— „Elogiile". „Anabase".. „Gloria 
Regilor". „Exilul". „Păsările" și al
tele — Saint-John Perse a fost dis
tins. in 1959. cu Marele premiu na
țional pentru literatură, iar. în anul 
următor, cu Premiul Nobel.

planurilor 
punerii de 
principalelor

în conformitate cu sarcinile trasate 
de conducerile de partid și de stat din 
cele două țări pentru dezvoltarea și 
diversificarea in continuare a coo
perării și specializării industriale, au 
fost convenite măsuri pentru realiza
rea unor noi acțiuni importante de 
colaborare de interes reciproc in di
ferite domenii, indeosebi in industria 
constructoare de mașini, chimie și 
petrochimie, atit pentru perioada ur
mătorului cincinal, cit și după anul 
1980.

Părțile au stabilit să continue lu
crările de coordonare a 
economice in vederea 
acord a direcțiilor și 
domenii de dezvoltare în. continuare 
a colaborării economice pe perioada 
1976—1980 și în perspectivă.

La semnare au fost de față repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale dm cele 
două tărj. A fost prezent, de aseme
nea. ambasadorul țării noastre la 
Varșovia. Aurel Duca.

★
în aceeași zi. tovarășul Mihai Ma

rinescu a părăsit Varșovia. La aero
port el a fost condus de Mieczyslaw 
Jagielsky, precum și de alte persoane 
oficiale poloneze. A fost prezent am
basadorul României in Polonia.

★
La sosirea în Capitală, pe aeropor

tul Otopeni. 
Bumbăcea. 
industriale, ; 
ședințe al 
Planificării.

A fost de fată Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

, erau prezenti Vasile 
ministrul construcțiilor 
și Vasile Răută. vicepre- 
Comitetului de Stat al

domeniul gospodăririiștiințifice în 
apelor.

A fost adoptat programul de lucru 
privind tipizarea instalațiilor și apa
raturii pentru nevoile gospodăririi a- 
pelor, perfecționarea metodelor opti
mizării folosirii în perspectivă a re
surselor de apă și dirijării lor în sis
temele complexe de gospodărire a 
apelor, în standardizarea din gos
podărirea apelor.

La ședință s-a făcut bilanțul activi
tății de colaborare in efectuarea unor 
cercetări științifice și tehnice termi
nate, subliniindu-se rezultatele pozi
tive obținute in soluționarea unor 
probleme de mare importantă și ac
tualitate, cum sînt elaborarea norme
lor precizate de folosire și restituții 
pentru alimentări cu apă industrială 
și comunală, stabilirea principiilor 
tehnico-științifice de amplasare și 
optimizare a funcționării rețelei hi
drologice. determinarea cerințelor de 
gospodărire a apelor privind protec
ția apelor împotriva poluării și al
tele.

Totodată, la ședință au fost conve
nite direcțiile principale ale colabo
rării științifice și tehnice dintre ță
rile membre ale C.A.E.R. în dome
niul gospodăririi apelor pe perioada 
1976—1980 și s-a adoptat planul de 
lucru al Consfătuirii pe anul 1976.

Ședința s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie 
procă.

si înțelegere reci-

lor politicii de dezvoltare a Iugo
slaviei pină în 1985.

într-o expunere introductivă, Ma
rin Tetinici. vicepreședinte al Con
ferinței Federale, a subliniat că este 
pentru prima dată cind se adoptă 
un document privind dezvoltarea 
tării pe o perioadă mai lungă.

Luînd cuvîntul. Stane Dolant. se
cretarul Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. s-a refe
rit la unele aspecte ale actualei si
tuații economice.

Concluziile adoptate la încheierea 
dezbaterilor apreciază că documentul 
privind bazele de dezvoltare a eco
nomiei în deceniul următor exprimă 

’ interesele și' năzuințele comune ale 
clasei muncitoare și ale tuturor po
poarelor și naționalităților itfgoslave 
și constituie o bază bună pentru în
făptuirea unei dezvoltări economice 
și sociale rapide, stabile și multila
terale a tării.

DAR ES SALAAM

Deschiderea Conferinței

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— La Dar es Salaam au început lu
crările celei de-a XVII-a Conferințe 
Naționale a Partidului Uniunea Na
țională Africană din Tanganica 
(T.A.N.U.), la care iau parte 160 
gați. Participă, de asemenea, o 
gație a Partidului Afro-Shirazi 
Zanzibar. Rapoartele supuse 
dezbatere analizează modul in 
au fost îndeplinite rezoluțiile 
de-a XVI-a Conferințe Naționale a 
T.A.N.U., desfășurarea procesului de 
construire a unei noi societăți în 
Tanzania.

dele- 
dele- 

din 
spre 
care 
celei

Tentativă de asasinare
a președintelui S.U.A., 

Gerald Ford

asasi- 
Gerald 
Gerald 
fusese 

foc de

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
La San Francisco s-a produs, luni 
după-amiază, o tentativă de 
nare a președintelui S.U.A., 
Ford. în momentul in care 
Ford părăsea hotelul unde 
găzduit, o femeie a tras un 
revolver in direcția președintelui, 
care a reușit să scape nevătămat. 
Atentatoarea — Sarah Jane Moore, 
în virstă de 45 de ani — trecută de 
poliția din . San Francisco pe lista 
persoanelor suspecte — a fost ares
tată.

• O NOUĂ STAȚIE 
ANTARCTICĂ. „Drujnaia" 
— acesta este numele unei noi 
stații antarctice sovietice, care 
urmează să fie înființată în 
cursul acestui an pe țărmul 
Mării Weddell. Lucrările de 
instalare sint prevăzute în pla
nul celei de-a 21-a expediții an
tarctice sovietice, care își va 
lua in curind startul. Alături de 
celelalte stații existente. ..Druj
naia" va dispune de instalații 
pentru cercetări asupra atmos
ferei terestre, variațiilor climei, 
ca și asupra proceselor geofizi
ce și glaciologice din Antarctica.

început re- 
interesantă. 
insule din

• CRESCĂTORII DE 
MOLUȘTE ? Un grup de ih- 
tiologi japonezi au 
cent o experiență 
în apropierea unei
Pacific, ei au așezat, la o adin- 
cime de 6 pină la 10 metri, 
40 000 qle moluște din specia ha- 
liotis. Moluștele, care au astăzi 
un diametru de circa 2 cm, au 
fost crescute la o stație a Ad
ministrației piscicole din Tokio, 
în trei ani, după cum se presu
pune, diametrul lor va crește de 
trei ori, puțind fi astfel comer
cializate. Deoarece aceste mo
luște fac parte din hrana zilni
că a multor japonezi, experiența 
are menirea să răspundă la în
trebarea dacă este posibilă creș
terea lor planificată pe „plan
tații" submarine, 
mina omului.

amenajate de

SOLAR"
firmă elveția-

• „CEAS 
MODERN. ° 
nă a construit un ceas de mină 
cu cuarț și celule solare. Aces
tea din urmă transformă lumina 
solară, cit și cea artificială, în 
curent electric cu care sint in- 
cărcați doi acumulatori din ni
chel — cadmiu. Curentul furni
zat de acumulatori pune în 
funcțiune mecanismul ceasului.

• CERUL SUDULUI E 
MAI CURAT. Pentru a in
firma ipoteza conform căreia 
monoxidul de carbon atmosferic 
s-ar datora aproape in întregi
me proceselor chimice natura
le, un grup de cercetători de ia 
Institutul Max Planck pentru 
chimie din Mainz (R.F.G.) a e- 
tectuat timp de 6 săptâmini ob
servații de la mare înălțime 
deasupra Europei, Oceanului 
Atlantic și celor două Americi, 
pentru a înregistra gradul de 
poluare din aceste zone ale glo
bului. Din măsurătorile efectua
te rezultă că din totalul de 
1 600 milioane tone monoxid de 
carbon, cit se degajă anual in 
atmosferă, jumătate este „con
tribuția'1 omului — activități in
dustriale, gaze de eșapament 
etc. Pe de altă parte, compa- 
rind cele două emisfere, se con
stată că în emisfera nordică mo
noxidul de carbon este în canti
tăți de trei ori mai mare decît 
in cea sudică. Datorită dezvol
tării industriale mai puternice, 
jumătatea de nord a planetei 
noastre furnizează 90 la sută 
din monoxidul de carbon dato
rat omului.

• „TÎRG PE BAZĂ DE 
TROC". Schimburile comer
ciale pe bază de troc, o manie
ră de relații care țin de un tre- 

o 
Pe 
in

cut îndepărtat, și-au făcut 
scurtă reapariție la Paris, 
un perimetru bine definit 
vestul capitalei franceze a fost 
deschis, pe timp de două zi
le, un așa-numit „tîrg pe bază de 
troc", la care participanții au 
prezentat spre schimb cele mai 
diferite, obiecte.. Cei. cițiva ne
gustori profesioniști care și-au 
făcut apariția la tirg pentru 
face spectilă au fost depistați și 
izgoniți de organizatori, in ac
cepțiunea cărora tirgul trebuie 
să fie doar o intîlnire între ama
torii unei astfel de manifestări.

a

• O EXPOZIȚIE LEO 
NARDO DA VINCI “ 
fost inaugurată la Biblioteca re
gală din Torino. Sint prezentate 
un mare număr de desene, schi
te, studii, tablouri și alte lu
crări ale marelui pictor, sculp
tor, inginer și om de știință ita
lian. La inaugurarea expoziției 
au participat membri ai guver
nului italian, oameni de cultu
ră, reprezentanți ai presei și o- 
piniei publice. După cum rela
tează presa italiană, expoziția 
Leonardo da Vinci de la Tori
no oferă publicului larg, pentru 
prima dată în ultimii 25 de ani, 
posibilitatea să. cunoască nemij
locit opera marelui artist, întru- 
cit o bună parte din lucrările 
sale sînt conservate in depozi
tele Bibliotecii regale din acest 
oraș.

•TIMBRE POȘTALE 
FĂRĂ INDICAREA VA
LORII. Pentru prima oară în 
istoria sa poșta americană tipă
rește timbre prevăzute a fi pu-' ' 
se în circulație la sfîrșitul anu
lui și care nu poartă indicația 
valorii. Motivul : nu se poate 
ști astăzi cu cit vor crește pină 
atunci tarifele poștale.

• SECETĂ ÎN REPU
BLICA DOMINICANĂ, 
în ultimele șase luni, in aproa
pe toate regiunile țării precipi
tațiile au fost extrem de redu
se. Pagubele pricinuite de aceas
tă secetă — cea mai gravă din 
ultimii 50 de ani — sînt esti
mate la peste 80 milioane do
lari. în capitala țării — Santo 
Domingo — au fost luate mă
suri de raționalizare a consu
mului de apă, precum și un șir 
de măsuri de austeritate.


