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• Fiecare sătean, fiecare mecanizator să știe și să 
înțeleagă ce are de făcut, unde și cum să lucreze.

• Să se asigure de pe acum organizarea muncii 
în schimburi prelungite și a transportului fără 
întrerupere.

y

Așa înțelegem K. S .7

A TITUDINEA SOCIALISTA
IN MUNCA,

Au trecut doar cîteva zile de la încheierea primului Congres al edu
cației politice și al culturii socialiste. Națiunea întreagă se află în raza 
de penetrație a ideilor vibrante, generoase, revoluționare exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, de toți participanții prezenți în marea 
agoră consacrată formării omului nou. Idei care au așezat limpede 
pe frontispiciul preocupărilor întregii societăți nobila misiune de 
transformare a omului epocii noastre socialiste, făuritorul tuturor va
lorilor materiale și spirituale.

Au trecut doar cîteva zile de la istoricul eveniment și. pe tot 
cuprinsul țării, în pulsul cotidian al muncii și vieții se simte și se a- 
firmă spiritul orientărilor date de congres, *de secretarul general al 
partidului. Trăim, acum, un timp al faptelor consacrate înfloririi patriei. 
Trăim, acum, un timp al acțiunii concrete, de angajare mai deplină în 
uriașul efort de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul 
României, în efortul, de o noblețe fără precedent, de edificare a omu
lui nou. Așa înțelegem ATITUDINEA SOCIALISTA ÎN MUNCA. ÎN 
VIAȚĂ ; așa înțelegem să transpunem în practică marile idei generate 
de congresul recent încheiat.

In cele ce urmează consemnăm cîteva secvențe din această strădanie 
aflată sub semnul înnoirilor fundamentale, materiale și spirituale, pe 
care forumul spiritualității românești le determină în toate laturile 
muncii și vieții noastre sociale.

IN VIATA
treaga noastră uzină, putem spune 
că eram prezenți și noi. Așa că nu 
ne-am mirat cînd doi șefi ai altor 
echipe — comuniștii loan Nedelea 
de la transportoare și trolii și Iosif 
Lang de la mașini de încărcat — 
au venit la noi și ne-au spus hotă- 
rîrea lor de a „ceda“ pentru aceas
tă lună cîțiva dintre oamenii lor de 
bază pentru a le veni în ajutor to
varășilor de muncă, asigurîndu-ne 
că propriile sarcini vor fi îndeplini
te prin sporul de productivitate al 
coechipierilor lor. Și astfel, 14 oa
meni din cele două echipe au fost 
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Aspect de muncă Ia șantierele navale 
Oltenița

întreprinderea de aparataje

Totdeauna și accesorii din Alexandria

Răspundere, 
spirit

— Calendarul muncii noastre a fă
cut ca, tocmai în zilele cînd la Bucu
rești se desfășurau lucrările congre
sului, aici, la „Unio" — Satu-Mare, 
noi să defalcăm planul de producție 

Cornel Pereni, 
de partid din 
Muncă, dacă 

care, de data 
aceasta, o făceam prezenți cu inima 
acolo unde se vorbea atît de înălță
tor și de mobilizator despre conști
ința muncitorească, despre om ; adi
că despre noi — cei de ieri, cei de 
azi și cei ce trebuie să devenim 
mîine. Fiecare șef de echipă cu-

pe echipe — ne spune 
secretarul comitetului 
secția utilaj minier, 
vreți, de „rutină", pe

noaște bine munca celuilalt șef, pro
blemele, sarcinile de producție, for
țele umane și materiale ale întregii 
secții. Fiecare muncitor știe ce în
seamnă spiritul de echipă. într-aju- 
torarea muncitorească, nevoia de a 
se simți continuu umăr la umăr. De 
exemplu : pentru luna în curs, echi
pelor conduse de loan Pândi și An
ton Leiti — prima avînd de realizat 
25 de locomotive diesel de mină, 
cealaltă 32 de transportoare — le 
revenea un volum de muncă ce de
pășea forțele umane de care aces
tea dispun. Și trebuia să găsim so
luții. Nu pot să separ găsirea promp
tă a acestor soluții de starea nouă 
de spirit insuflată întregului nostru 
colectiv de marele forum al educa
ției politice și al culturii socialiste, 
la care, prin interesul stîrnit în în-

ori- 
res-
Tot 
noi,

temporar „detașați" la 
flați în impas. Este numai 
piu, dar el ne explică de 
cînd vorbim despre omul 
pre conștiință, noi, cei de
„Unio", nu putem să disociem aces
te noțiuni de spiritul de echipă, de 
într-ajutorarea muncitorească — 
unul din elementele de căpetenie 
ale omogenității și solidarității 
cărui colectiv de muncă ce se 
pectă și vrea să fie respectat, 
din acest spirit a izvorît la
chiar în zilele congresului, inițiati
va echipei formate din Augustin 
Mureșan, Iosif Kovaks, Carol Ker
ner și Ștefan Pintea de a elabora, 
de urgență, dispozitivul pentru ma- 
trițarea de carcase necesare trans
portoarelor de mare capacitate — 
piese pe care, pînă acum, le pri
meam de la alte uzine. De cîteva 
zile avem satisfacția să vedem ma- 
trițarea primelor carcase de trans
portoare de mare capacitate la noi 
în secție. Dar nu acest „detaliu" teh
nic e cel mai important. Ci modul 
curii, sub imboldul marelui forum 
care și-a pus pe ordinea de zi con
știința omului nou, vedem însăși 
conștiința acestuia în acțiune.

de partea noului
Numele lor ? Cornel Moldovan 

Szekeiy Emeric. Amîndoi — comu
niști. Amîndoi lucrează în comparti
mentul de concepție al întreprinderii 
constructoare de mașini „Unirea" din 
Cluj-Napoca. I-am cunoscut cu două 
zile în urmă trăind o bucurie co
mună. Mai exact, o izbîndă comună.

Dar, mai întîi de toate, o scurtă 
„fișă biografică" a acestei unități 
industriale clujene. Aici s-au pro
iectat și realizat în ultimii ani nu
meroase mașini și utilaje textile. Una 
din aceste mașini a fost distinsă 
anul trecut, la un tîrg internațional, 
cu medalia de aur. Tot aici, cu mai 
multă vreme în urmă, s-au făcut re
petate încercări pentru asimilarea 
unui subansamblu foarte important. 
Rezultatele obținute n-au satisfăcut. 
Oamenii însă n-au dezarmat. Au 
încercat încă o dată. Și încă o dată. 
Cu tenacitate comunistă. Cu îndrăz
neală comunistă. Cu încredere co
munistă în reușită.

Și astfel ajungem la bucuria co
mună de care aminteam la începutul 
rîndurilor de față. La bucuria co
muniștilor Cornel Moldovan și Sze
keiy Emeric. Bucurie care a venit 
după nu mai puțin de șapte luni — 
de zile și nopți — de încercări, de 
calcule luate mereu de la capăt. Cu 
tenacitate comunistă. Cu îndrăznea
lă comunistă. Cu încredere comu
nistă în reușită.

Și iată-ne alături de comuniștii 
Cornel Moldovan și Szekeiy Emeric 
în ziua bucuriei lor comune. O bucu
rie care încununează efortul tenace, 
comunist, în bătălia pentru nou, pen-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Produse moderne, 
de înalt randament

muncitori, tehnicieniColectivul de ______ , _______
și ingineri de la întreprinderea de 
aparataje și accesorii din Alexandria 
este preocupat în permanență de ob
ținerea unor rezultate tot mai bune 
pe linia îmbunătățirii calității pro
duselor, modernizării și creșterii ran
damentului în exploatare al acestora. 
Este de altfel și explicația aprecieri
lor de care aparatajele de încălzire 
și ventilație fabricate aici se bucură 
atît din partea beneficiarilor in
terni, cit și a clienților externi, 
întreprinderea întreținînd relații cu 
peste 10 țări din Europa, Asia și 
Africa. Produsele sale — filtre me
canice de aer și baterii de încălzire, 
într-o gamă, de dimensiuni foarte di
versificată, baterii de răcire cu apă, 
aeroterme, panouri radiante, atenua
toare de zgomot circulare și rectan
gulare, accesorii de ventilație ș.a. 
— realizate la parametrii tehnicii 
moderne — sînt destinate utilizării în 
construcțiile industriale. Pentru ca
litățile lor funcționale deosebite — 
debit caloric mare în raport cu greu
tatea produselor, gabarite mici, grad 
de filtrare ridicat — aparatajele și 
accesoriile pentru încălzire și aeri
sire fabricate la Alexandria au fost 
folosite la echiparea unor mari obiec
tive industriale și sociale din țară : 
Combinatul siderurgic din Galați, 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele, Palatul sportu
rilor și culturii din București etc. 
De reținut încă un lucru : întreprin
derea asigură asistență tehnică la 
cererea beneficiarilor atît în cadrul 
termenelor de garanție, cit și după 
expirarea acestora. (Ion Toader).

Campania de vară constituie o pe
rioadă de vîrf în munca lucrăto
rilor din agricultură. Intr-un timp 
scurt trebuie adunată, transpor
tată și depozitată producția de ce
reale păioase de pe milioane de hec
tare ; trebuie însămînțate aproape 1,5 
milioane de hectare cu culturi duble 
și făcute arături pe mari supra
fețe. Toate acestea presupun pre
gătiri temeinice, multilaterale, care 
să fie încheiate din vreme. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste, trebuie să se ia toate măsurile 
pentru a se asigura buna îngrijire 
a culturilor, dar și stringerea in cele 
mai bune condiții a recoltelor — a- 
ceasta fiind o sarcină imediată, o 
dovadă a înțelegerii a ceea ce în
seamnă educația socialistă.

Stringerea în scurt timp șl fără 
nici o pierdere a cerealelor este o 
sarcină economică și politică de cea 
mai mare însemnătate și răspundere. 
Recolta este rodul trudei unui an de 
zile a celor ce lucrează pe ogoare, 
la care se adaugă efortul oamenilor 
muncii din industrie, concretizat în 
dotarea unităților agricole cu trac
toare și mașini agricole, cu în
grășăminte chimice. Recolta întru
chipează astfel munca întregului po
por și, de aceea, este în interesul tu
turor ca să fie strinsă în cele mai 
bune condiții și depozitată cu cea 
mai mare grijă. Iată de ce, în lu
mina sarcinilor subliniate la recen
tul Congres al educației politice și al 
culturii socialiste, organele și orga
nizațiile de partid au datoria să ac
ționeze cu perseverență, folosind 
toate pîrghiile muncii politico-edu
cative pentru mobilizarea și unirea 
eforturilor mecanizatorilor și coope
ratorilor, ale lucrătorilor din I.A.S., 
ale tuturor oamenilor muncii din a- 
gricultură în vederea pregătirii te
meinice și desfășurării în cit mai 
bune condiții a recoltării.

Agricultura noastră dispune de o 
bază tehnico-materială superioară a- 
nilor precedenți. La lucrările agri
cole de vară vor fi folosite circa 
117 200 tractoare, 20 400 combine C 12 
și un mare număr de combine C 1- 
C 3, camioane, remorci și alte mij
loace de transport. In condiții nor
male de lucru, aceste utilaje, folo
site rațional, pot 
recoltării orzului 
iar a griului — 
zile.

Pentru aceasta 
organizare superioară a întregii ac
tivități de recoltare, pe baza unor 
programe precise de lucru. O pri
mă problemă care trebuie avută 
imediat în vedere este încheierea 
reparării tuturor utilajelor nece
sare în campania de vară. In 
majoritatfea județelor, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii și în-

asigura încheierea 
în circa 3—4 zile, 
în aproximativ 12

este necesară o

îndeplinesc 
cu succes planul 
și angajamentele
La Combinatul siderur

gic din Galați,în fiecare sectie> 
întrecerea socialistă se situează în 
centrul atenției muncii politice. Ca 
urmare, tot mai multe colecti
ve raportează realizarea angaja
mentelor anuale ce și le-au asu
mat, ca răspuns la chemarea side- 
rurgiștilor hunedoreni. Acest deose
bit succes a fost consemnat pînă 
prezent de către furnaliști, oțelari, 
către colectivul uzinei de piese 
schimb și reparații siderurgice 
alții. Nu întîmplător, combinatul 
derurgic gălățean a îndeplinit anga
jamentul anual la producția globală 
industrială. Iată la cît se ridică pro
ducțiile suplimentare înregistrate aici 
de la începutul anului și pînă acum : 
29 000 tone aglomerat feros, aproape 
57 000 tone fontă, circa 23 000 tone 
oțel, peste 62 000 tone sleburi de rela- 
minare, mai mult de 11 000 tone ta
blă groasă, circa 4 000 tone tablă zin- 
cată ș.a. (Dan Plăesu).

Colectivele de energeti- 
cleni din unitățile de pro
ducere, transport și distri
buție a energiei electrice 
obțin noi realizări de prestigiu în în
trecerea socialistă. Rezultatele înre
gistrate în luna mai relevă preocupa
rea lor de a da țării cît mai multă 
energie electrică obținută pe bază de 
cărbuni. în rîndul unităților fruntașe 
se evidențiază întreprinderile „Elec- 
trocentrale" Deva și Craiova, care au 
livrat suplimentar sistemului energe
tic național peste 40 și, respectiv, 20 
milioane kWh de energie electrică.

Conștienți de importanța contribu
ției lor substanțiale la producerea e- 
nergiei electrice necesare economiei, 
energeticienii dovedesc în același 
timp o preocupare sporită pentru 
gospodărirea fiecărui kilowat-oră de 
energie electrică, a fiecărui kilogram 
de combustibil. Astfel, prin diminua
rea substanțială a consumurilor teh
nologice proprii în centralele electri
ce, precum și a pierderilor în rețe
lele de transport, la nivelul Centra
lei industriale a energiei electrice și 
termice, în luna mai s-au economi
sit 10 milioane kWh de energie elec
trică. (Ion Lazăr).

întreprinderile industria
le din județul Olt obțm însem- 
nate succese în întrecerea socia
listă. După primele cinci luni de 
activitate, planul producției globa
le a fost depășit cu 108 mili
oane lei. Totodată, au fost depășite 
sarcinile la export cu 9,5 milioane 
lei, iar la investiții cu 61 milioane 
lei. S-au produs suplimentar față de 
sarcinile de plan importante canti
tăți de aluminiu primar, cabluri 
electrice din aluminiu, electrozi si
derurgici, țesături de bumbac ș.a. In 
fruntea unităților fruntașe se situ
ează întreprinderile de aluminiu și 
de prelucrare a aluminiului Slatina, 
precum și întreprinderea de osii și 
boghiuri și cea mecanică pentru 
agricultură și industria alimentară 
de la Balș. (Emilian Rouă).

în 
de 
de 
și 

si-
Nici unul din blocurile și edificiile surprinse în aceastâ imagine nu exista în urmă cu un deceniu. Acum, cine trece prin Slatina le admiră

treprinderile agricole de stat au 
terminat repararea combinelor, pre
selor de balotat paie, a celorlalte 
utilaje. Trebuie arătat însă că, deși 
termenul prevăzut pentru încheierea 
acestor lucrări a trecut, în stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
din unele județe — Alba, Satu-Mare, 
Olt — încă nu s-a terminat repa
rarea combinelor. Organizațiile de 
partid din aceste unități au datoria 
să intervină operativ pentru înlătu
rarea neajunsurilor existente în des
fășurarea muncii, in aprovizionarea 
cu piese de schimb, astfel incit, în 
cel mai scurt timp, toate combine
le să fie gata pentru a intra în la
nuri.

Lucrările agricole de vară, in spe
cial recoltarea, trebuie făcute cu 
maximă urgență. Aceasta presupune 
o temeinică organizare a muncii, pînă 
în cele mai mici amănunte. Iată de 
ce programele de muncă trebuie să 
precizeze atribuțiile șl răspunderea 
cadrelor de conducere, a specialiș
tilor. a fiecărui mecanizator sau 
cooperator. Munca trebuie să fie or
ganizată la fel ca și în unitățile in
dustriale, nimic nu trebuie lăsat la 
voia întimplării. Se poate calcula și 
corela foarte bine viteza de recol
tare cu capacitatea mijloacelor de 
transport, se pot întocmi grafice e- 
xacte privind livrarea produselor la 
bazele de recepție. Trebuie să se pre- 
întimpine situațiile din anii tzrecuți 
cînd, în unele unități, combinele stă
teau deoarece nu existau suficiente 
mijloace de transport. întreaga ac
tivitate trebuie organizată și coor
donată pe faze de lucru, asigurin- 
du-se toate condițiile necesare pen
tru a se munci fără întrerupere, de 
dimineața și pînă seara.

Respectarea programelor de măsuri 
privind stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei depinde, în mod 
hotărîtor, de munca oamenilor. De 
aceea, organizațiile de partid au da
toria să ridice nivelul activității po
litico-educative pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, pentru mobili
zarea tuturor lucrătorilor din agri
cultură la muncă. Se știe că dacă 
cerealele nu sînt recoltate in timp 
scurt, dacă transportul și depo
zitarea nu se fac cu responsabili
tate — și au existat asemenea situații 
în anii trecuți— se pot produce pier
deri prin scuturarea boabelor sau 
degradarea produselor. Iată de ce, 
încă de pe acum trebuie să existe 
garanția că toate tractoarele si 
combinele vor funcționa perfect. S-a 
făcut recepția acestor utilaje și au 
fost găsite unele defecțiuni care, pe 
parcurs, au fost înlăturate sau sînt 
în curs de înlăturare. Dar trebuie 
astfel pregătit fiecare utilaj incit, o- 
dată intrat in lan, să funcționeze la 
întreaga capacitate și fără întrerupe
re ; de aceasta răspund nu numai teei 
care l-au reparat, ci și membrii A>- 
misiei care l-au recepționat. Cu cît 
va fi mai înaltă responsabilitatea la 
pregătirea și exploatarea utilajelor, 
cu atît mai reduse vor fi defecțiu
nile și stagnările în timpul seceri
șului.

Intrucît campania de recoltare e o 
chestiune de zile, organizațiile de 
partid, comandamentele locale, îm- 
preună cu conducerile unităților a- 

' gricole, trebuie să aibă în vedere, 
încă de pe acum, aplicarea unor mă
suri politico-organizatorice care să 
asigure : folosirea Ia maximum a 
mijloacelor mecanice prin organiza
rea lucrului în două schimburi sau 
în schimburi prelungite și menține
rea parcului de tractoare în perfectă 
stare de funcționare; participarea la 
lucrările agricole de vară a tuturor 
locuitorilor de la sate, inclusiv a ca
drelor de conducere din comune 
și din unitățile agricole ; urmărirea 
in permanență a modului in care se 
îndeplinesc programele pe culturi și 
orarele de lucru stabilite prin decizii
(Continuare în pag. a IlI-a)

Răspunsul

Ca regizor de film, ca 
participant la opera de 
construire a noii noastre 
societăți, consider că este de 
datoria noastră, a tuturor, 
ca, în spiritul excepționalei 
expuneri prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul educației po
litice și al culturii socialis
te, să cultivăm mai mult 
decît pînă acum, în tot ce 
întreprindem, spiritul critic 
și autocritic. Pentru că de 
felul lucid în care vom 
privi rezultatele muncii 
noastre depinde și felul 
cum vom putea să ne 
autodepășim, în esență, să 
răspundem 
sarcini ce ne revin de-acum 
înainte. în 
consider că aprecierile date 
activității cinematografiei 
noastre, în cadrul expune
rii, ca și al discuțiilor în 
plen și în secțiuni, repre
zintă o cîntărire dreaptă a 
împlinirilor și neajunsuri
lor muncii noastre.

Astfel, putem aprecia că 
ne este de un neprețuit fo
los, pentru activitatea de 
viitor, experiența bună do- 
bîndită în ultima perioadă. 
Filmul românesc a făcut 
în ultimii cinci ani pași 
mari spre ceea ce se aș
teaptă ca el să fie. Această 
afirmare se datorește, în 
primul rând, grijii per
manente și deosebite față 
de cinematografie și, mai 
ales, celor două întîl- 

avute de cineaști

importantelor
acest spirit.

cineastului la exigențele profesionale 
etice exprimate de congres:

cu o mure și nobilă putere
de înriurire

cu secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîlniri 
de mare însemnătate pen
tru noi, pentru evoluția 
filmului nostru, a menirii 
sale ca artă angajată, ca 
important factor educativ. 
Ca urmare, în ultimul cin-

devenit intr-adevăr esen
țial. S-au făcut încercări 
reușite de a contura con
flicte din problematica so
cială centrală a existenței 
noastre. Au fost filme care 
au scos în evidentă atitu
dinea nouă și conștiința 
nouă de coproprietar so-

tre s-au transformat în 
fapte — și analiza critică 
formulată în expunerea 
secretarului general înfăți
șează limpede și drept a- 
ceastă realitate. Este dato
ria noastră față de arta pe 
care o slujim, față de 
înalta ei misiune, să medi-

Cultura socialistă
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă

ma- 
Ne- 
sau, 
cu-

cinai s-au realizat 108 fil
me de lung metraj. Din
tre acestea : 31 inspirate 
din actualitate, 27 din acti
vitatea partidului în ilega
litate ; 20 sînt filme „de 
acțiune",, iar 3 sînt filme is
torice din epopeea națio
nală. Dar cel mai impor
tant este că filmul politic, 
filmul 
despre 
filmul 
tenția 
riozitatea lui, afectivitatea 
lui spre locurile cele mai 
semnificative ale acestui 
prezent — uzina, șantierul, 
satul — filmul acesta des
pre noi și despre astăzi a

de dezbatere, filmul 
prezentul nostru, 

care a transferat a- 
spectatorului, cu-

cialist a muncitorului, fil
me ce au demonstrat vir
tuțile democrației noi, 
muncitorești, socialiste a 
țării noastre. De asemenea, 
am reușit ca unele din fil
mele noastre să devină o 
oglindă a atmosferei speci
fice societății noastre, a 
cadrului material expri
mat în imagini ale orașe
lor și satelor noi, ale 
șantierelor, locuri de edifi
care a marilor 
ale economiei 
locuri unde 
muncește omul 
timp.

Dar, din păcate, 
totdeauna intențiile

construcții 
naționale, 

trăiește și 
acestui
nu în- 

noas-

tăm adine asupra neajun
surilor semnalate, asupra 
cauzelor și caracterului lor, 
tocmai spre a le înlătura 
neîntîrziat. Iată, de pildă, 
problema scenariilor. Este 
știut că încă ni se mai pre
zintă, destul de frecvent, 
scenarii care nu reușesc să 
constituie o bază pentru 
viitorul film și este o rea
litate faptul că scenariști 
adevărați și valoroși sînt 
puțini, iar cei improvizați, 
prea mulți. Sînt cazuri 
cînd nu numai calitatea 
scrierii este carență, dar 
însuși punctul ei de por
nire este minor. Abordarea 
problematicii rărnîne de

Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România,

Manea Mănescu,
in Republica Democrată Germană
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multe ori la periferia 
rilor noastre probleme, 
cunoașterea acestora 
mai degrabă, lipsa de 
raj și fermitate în a le a-
borda duce la o pseudo- 
literatură scenaristică, în 
care aspectul cel mai bă
tător la ochi este caracte
rul confecționat.

O altă problemă, căreia 
expunerea, întregul con
gres i-au acordat cuvenita 
atenție, este cea privind 
critica de specialîtate. în 
legătură cu aceasta, sem
nalez, în primul rind, o a- 
numită indulgentă a criti
cii tocmai față de filmul 
de actualitate. Această ati
tudine a încurajat o anu
mită ușurință, o superfi
cialitate care se manifestă 
nu numai în regie sau in 
scenariu, ci și în cadrul 
caselor de filme. A sosit 
vremea, cred, ca scenariști 
și regizori consacrați să-și 
îndrepte cu precădere 
lentul și priceperea 
acest gen de filme — iar 
critica să le trateze cu exi
genta cuvenită. Numai ast
fel vom realiza un salt ca
litativ, numai prin acest 
salt vom atrage publicul 
spre genul de filme cel mai 
dorit de el, dar care pînă 
acum nu l-a scutit de 
dezamăgiri.

ta- 
spre

Sergiu NICOLAESCU
(Continuare in pag. a II-a)
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La Combinatul chimic din Tg. Mureș
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Șl COOPERARE INTERUZINALĂ
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CREȘTEREA RANDAMENTULUI
MAȘINILOR Șl UTILAJELOR
prin organizare științifică și cooperare

interuzinală
Vă supunem atenției o experiență 

interesantă privind punerea in va
loare a rezervelor existente, în între
prinderile mureșene, în domeniul uti
lizării mai bune a capacităților de 
producție.

Totul a pornit de la o analiză a- 
supra folosirii mașinilor-unelte in in
dustria județului. Atunci s-a desprins 
concluzia că, deși indicele de utili
zare a mașinilor-unelte a înregis
trat o creștere cu peste 5 la sută în 
ultimii doi ani — în unele unități ca 
„Republica" din Reghin și „Electro
mureș" din Tirgu-Mureș — obținin- 
du-se indici-record de folosire — to
tuși, în anumite întreprinderi — „Ni
covala" din Sighișoara și IMATEX 
din Tirgu-Mureș — realizările erau 
cu mult sub posibilități. De aici și 
ideea de a se urmări cum sint încăr
cate aceleași grupe de mașini-unelte 
in toate întreprinderile județului. S-a 
constatat astfel că în vreme ce, potrivit 
structurii producției din acest an, în 
unele unități utilajele nu erau sufi
ciente, în altele ele nu erau folosite de
cît intr-un schimb sau două. La iniția
tiva comitetului județean de partid 
s-au organizat întîlniri între factorii 
de răspundere din unitățile industria
le mureșene, sub coordonarea unei 
comisii. Primele rezultate : s-a sta
bilit un program de cooperări care 
permite utilizarea mai completă a 
timpului de lucru ai mașinilor și u- 
tiiajelor și realizarea unei producții 
suplimentare evaluată, pentru înce
put, la circa 30 milioane lei.

— Pentru întreprinderea la care 
lucrez, cooperările care s-au stabilit 
prezintă avantaje economice certe, 
ne-a spus ing. Kiss Adalbert, direc
tor la „Metalotehnica". Bunăoară, în- 
cărcind la nivelul rezervei de capa
citate strungurile paralele, prin per
fectarea execuției unor 
I.U.P.S. și „Republica" 
indicele de utilizare a 
șini-unelte sporește cu 
obținem suplimentar o

12 milioane lei. La fel am acționat 
și pentru sporirea gradului de utili
zare a mașinilor de prelucrat roți 
dințate prin executarea unor repere 
pentru „Nicovala" Sighișoara și 
„Prodcomplex" Tirgu-Mureș. Desi
gur, și beneficiarii noștri sînt bucu
roși că au găsit în apropiere un co
laborator dispus să execute în bune 
condiții și 
sare pentru

Exemplele 
fel, sectorul

la vreme piesele nece- 
producție.
ar putea continua. Ast- 
mecanic de la combina

Din experiența 
unor întreprinderi 

mureșene

piese pentru 
din Reghin, 
acestor ma- 
4 la sută și 
producție de

tul chimic „Azomureș" execută ope
rații de rectificare la unele piese 
pentru „Prodcomplex" ; „Republica" 
din Reghin toarnă o serie de repere 
pentru „Electromureș" și „Nicovala".

O direcție principală în care se 
acționează în vederea folosirii judi
cioase a capacităților de producție se 
referă la specializarea unităților co
laboratoare in execuția reparațiilor 
capitale la anumite mașini univer
sale. S-a observat că, în unele între
prinderi, datorită dotării neadecvate 
a sectorului de întreținere și repara
ție, dificultăților de asigurare a anu
mitor piese de schimb, lipsei de me
canici calificați, reparația capitală a 
unei mașini-unelte se prelungea 
foarte mult, uneori durînd citeva 
săptămîni. In același timp însă, alte 
unități, cu un parc mai mare de ma
șini-unelte, care și-au dezvoltat sec
ții puternice de întreținere și repa
rații, execută reparații capitale de 
bună calitate și intr-un timp de 
două-trei ori mai scurt. Evident, mă-

OCTAVIAN FODOR
Academia Republicii Socialiste România, Ministerul Educației și Invă- 

țâmîntului și Ministerul Sânâtății anunțâ cu profundâ durere încetarea din 
viațâ a academicianului profesor doctor Octavian Fodor, reputat savant, 
personalitate-de seamâ a ștlințpi f —-
țara noasirâ.

t- ’ ■ otio see «tu? !,i ? g iIn ziua de 8 iunie a încetat din 
viață, după o grea suferință, acade
micianul prof. dr. Octavian Fodor, 
rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic din Cluj-Napoca, directorul 
Institutului de sănătate publică și 
cercetări medicale Cluj-Napoca.

Născut în anul 1913 la Mediaș, Oc
tavian Fodor iși realizează pregăti
rea profesională la Facultatea de me
dicină a Universității " — • —
poca. După absol
virea facultății a 
lucrat ca medic 
de circumscripție 
în comuna Căpu
șul de Cimpie din 
județul Mureș, iar 
apoi la Institutul 
medico-farmaceu- 
tic din Cluj-Na
poca, unde par
curge întreaga ie
rarhie spitali
cească și a învă- 
țămîntu-lui uni
versitar medical, 
în anul 1955 de
vine conferențiar, 
iar în 1961 este 
numit profesor de 
medicină internă 
la clinica a III-a 
medicală. în 1958 
obține titlul de 
doctor docent, iar 
din 1966 conduce 
Institutul medico- 
farmaceutic în calitate de rector.

Reprezentant de frunte al școlii 
medicale clujene, ale cărei tradiții 
le-a îmbogățit prin contribuții origi
nale, academicianul prof. dr. Octa
vian Fodor a format cu dăruire și 
pasiune o întreagă pleiadă de va
loroase cadre medicale, contribuind 
la dezvoltarea și afirmarea multila
terală a medicinii românești. In ca
litatea sa de rector, a avut preocu
pări intense îndreptate spre dezvol
tarea. bazei materiale, îmbunătățirea 
învățămîntului în consens cu exigen
țele actuale și de perspectivă ale în
vățămîntului din țara noastră, pre
cum și în direcția integrării proce
sului de instruire cu practica și cer
cetarea, cu problematica socială, adu- 
cind soluții originale cu consecințe 
pozitive în practica medicală.

Paralel cu 
a desfășurat 
științifică în

și învâțâmîntului superior medical din

| FAPTUL'
DIVERS

Popasuri turistice 
maramureșene

Venind în sprijinul preocupă
rilor pentru valorificarea fru
museților turistice și a tradițiilor 
locale, cooperația de consum a 
construit și amenajat și in jude
țul Maramureș unități moderne, 
care cunosc o mare afluență de 
vizitatori. Astfel, la 25 kilome
tri de Baia Mare, pe muntele 
Gutii, la altitudinea de 1000 me
tri, se află o frumoasă unitate tu
ristică a cooperației de consum 
hanul „Pintea Viteazul". Este o 
construcție originală, care îmbi
nă armonios tradițiile locale cu 
arhitectura modernă. Hanul dis
pune de camere confortabile, cu 
încălzire centrală, un restaurant 
și un bar de zi. In centrul ora
șului Tg. Lăpuș, cooperația de 
consum a construit un elegant 
hotel, iar în pădurea Lăpușel, 
la 12 km de Baia Mare, motelul 
„Două veverițe". La Sighetul 
Marmației, complexul turistic 
„Zimbrul" (hotel și restaurant) 
se distinge prin originalitatea 
construcției, a amenajărilor in
terioare, a ambianței specifice 
locului. De asemenea, turiștii 
pot face un plăcut popas la mo
telul „Săliștea" (pe drumul na
țional Sighet — Borșa, pe Valea 
Izei), precum și la cabana „Ca
pra Neagră" din localitatea Moi
sei, la campingul „Stejarul" din 
Pădurea Fînteuș sau la campin
gul „Doi porumbei" din Săbișa, 
la 22 km de Baia Mare.

In fotografia din dreapta : 
Hanul turistic „Pintea Viteazul", 
al cooperației de consum din 
Maramureș.

„Moby Dick“ 
la delfinariu

In largul Mării Negre, nava 
„Gilort" a pescuit un delfin. 
Bucurindu-se de îngrijiri aten
te din partea echipajului, fru
mosul delfin a fost adus la țărm 
și a devenit noua „stea" a del- 
finariului din Constanța. Este 
cel mai mare din colecția' aces
tuia : are 2,60 metri lungime, 
cintărește 260 kilograme si face 
parte din aceeași specie cu cele
brul erou al serialului de tele
viziune Flipper, specie de delfini 
despre care se spune că este.cea 
mai „inteligentă". Pentru dimen
siunile și frumusețea lui, dar fi 
datorită luptei duse de mari
nari pentru capturarea sa în 
largul mării, noul delfin a fost 
botezat Moby Dick. încă un 
punct de atracție pentru oaspe
ții litoralului.

Poftă bună 
la masă...

...dacă ți-ai adus de acasă. 
Zicala se potrivește „ca o mă
nușă" pentru cele două unități 
de alimentație publică din Suli- 
na. Dar, să nu anticipăm și să-i 
dăm cuvîntul cititorului nostru 
I. Mihai din București, strada 
Burdujeni nr. 1 : „Am călătorit 
recent pe Dunăre cu vasul „Tu- 
dor Vladimirescu" și am admi
rat frumusețea Deltei. Cît 
timp am fost pe vapor, vă 
spun sincer că întreg persona
lul de aici, în frunte cu Victor 
Dumitrescu, au fost gazde desă- 
vîrșite. Ajunși la Sulina, ne-am 
dus să cinăm la restaurant. 
Restaurantul însă era „închis 
pentru renovare", iar braseria 
— cea de-a doua și ultima uni
tate de alimentație publică din 
localitate — nu ne-a putut oferi 
decît... biscuiți și cornuri"...

Pînza de 
păianjen

La bufetul din satul Ponorel, 
comuna Vidra, județul Alba, era 
gestionar un anume loan Bobar. 
Mai mereu, el și ai lui din fa
milie dădeau iama prin banii 
de pe încasări. Cînd s-a golit 
vistieria, a anunțat miliția „că 
un hoț a spart bufetul și mi-a 
luat pină și ultima lețcaie".

Sosiți la fața locului, milițienii 
au găsit acoperișul clădirii spart 
in dreptul ușii care dădea in 
pod.

— Pe-aici a intrat hoțul — le-a 
arătat gestionarul spărtura.

— Care hoț ? Nu vedeți că 
n-a intrat nimeni, pentru că 
pînza de păianjen e neclintită 
și la locul ei ?

Numai gestionarul nu mai e la 
locul lui.

Pe adresa 
nimănui

sura s-a impus de la sine : anumite 
întreprinderi să se specializeze în re
pararea unor grupe de mașini și uti
laje. în acest fel, I.U.P.S. Reghin 
urmează a face reparațiile capitale 
pentru toate mașinile-unelte univer
sale din județ, „Electromureș" din 
Tirgu-Mureș se specializează în re
pararea mașinilor de ștanțat ș.a.

Iată citeva avantaje ale aplicării 
acestei măsuri : în primul rînd se 
scurtează durata imobilizării utilaju
lui în reparații, ceea ce se repercu
tează pozitiv asupra activității de 
producție, care va beneficia un timp 
mai mare de capacitățile respective. 
Apoi, prin această specializare se 
creează posibilitatea programării și 
organizării reparațiilor în flux, asi
gurării mai bune cu piese de schimb, 
sporirii calității reparațiilor, ceea ce 
înseamnă de fapt reducerea costului 
reparațiilor capitale. Este de relevat 
și faptul că beneficiarii lucrărilor de 
reparații capitale sînt în măsură 
să-și concentreze activitatea asupra 
asigurării bunei întrețineri a utilaje
lor. în sfîrșit, mai amintim că, prin 
specializarea unor unități în execu
tarea lucrărilor de reparații capitale 
și mai buna organizare a acestei ac
tivități, devine posibil ca, numai în 
acest an, circa 200 de muncitori cali
ficați ce lucrau în sectoarele de în
treținere și reparații să treacă în 
secțiile productive de bază.

A treia cale pe care se acționează 
în vederea folosirii mai bune a ca
pacităților de producție este extin
derea experienței bune obținute de 
unele întreprinderi în activitatea dc 
autoutilare. De pildă, într-o primă 
etapă, unele unități, cum ar fi „Re
publica" din Reghin, IMATEX și 
„Metalotehnica" din Tirgu-Mureș, 
s-au arătat interesate de instalațiile 
de uscare a nisipurilor, de conveie- 
rele de transport și de instalațiile de 
turnare în coji de bachelitâ execu
tate prin autoutilare de I.U.P.S. Re
ghin. Unitatea la care există utilaje 
realizate prin autoutilare ce pot fi 
necesare și altor întreprinderi, ur
mează fie să execute, pe bază de co
menzi, instalațiile respective, fie să 
pună la dispoziție documentația teh
nică și să acorde asistența necesară.

— Acțiunea întreprinsă în județul 
nostru pentru o mai bună cooperare 
a unităților în vederea gospodăririi 
judicioase a fondurilor fixe produc
tive răspunde unor comandamente e- 
conomice majore, unor sarcini pre
cise trasate de conducerea partidului 
— ne-a spus ing. Iogn Vflaluiapp, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean. Mureș de control muncitoresc al 
activității economice și sociale. Și 
pînă acum între unitățile județului 
au existat asemenea colaborări, dar 
ele aveau un caracter sporadic, în- 
tîmplător. Pentru a valorifica însă 
mai bine rezervele reale ale poten
țialului productiv al județului, pen
tru a obține, așa cum ne cere secre
tarul general al partidului, producții 
mai mari cu utilajele existente, am 
considerat că, în primul rînd pe plan 
local, activitățile de exploatare și re
parare a utilajelor, de autoutilare 
pot fi științific organizate și coordo
nate. Și pentru ca ceea ce ne-am 
propus să fie dus la bun sfîrșit, 
mobilizăm in această acțiune atit 
cadrele tehnice, cit și organizațiile 
de partid din întreprinderi, care tre
buie să militeze cu perseverență pen
tru transpunerea în practică a măsu-* 
rilor stabilite.

Desigur, în județul Mureș, coope
rarea pe plan local pentru folosirea 
cit mai rațională a mașinilor și uti
lajelor este doar la început. Esențial 
este ca ea să fie continuată cu ace
lași elan, înscriindu-se în coordona
tele majore ale planului, pentru a 
contribui în mod real la ridicarea 
indicilor de utilizare a capacităților, 
la sporirea producției. Date fiind a- 
vantajele economice ale unei astfel 
de acțiuni, credem că nu ar fi lipsit 
de interes ca și în alte județe să : 
treacă la stabilirea coordonată, 
plan local a unor colaborări de ; 
cest gen între întreprinderi.

Comeliu CARLAN 
Cornel POGĂCEANU

„CUBA ’76“
Expoziția graficianului

Iui Paul 
la „Ga- 

artă“ din 
„Cuba ’76", 
cu o notă

Paul

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Trofeul ,,Tomis" la volei feminini 
U.R.S.S. — Bulgaria (Transmisiu
ne directă de la Sala sporturilor 
din Constanța).
Telex.
Din țările socialiste. 
Cabinet juridic.
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală.

18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18,25 Artiști al scenei lirice românești.
18,45 Universitatea TV.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 £____ ___ 1.1 L

17,00
17,05
17,15
17,35

Soare, flori și muzică (emisiune 
muzical-coregraflcă).
Mai aveți o întrebare ?
Revista llterar-artlstlcă TV.
Ecran TV ’76 — întllnire cu mari 
artiști.
24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Concertul simfonic al orchestrei 
de studio a Radiotelevlzlunil.

20,15
21,00
21,30

22,10

Expoziția 
Erdos, de 
leria de 
Satu-Mare, 
întregește
inedită activitatea ar
tistică, lucrările inspi
rate din peisajul Cu
bei adaugă subtile 
nuanțe operei sale.

Paul Erdbs ne pre
zintă o lume surprinsă 
într-o ipostază lirică; 
fiecare linie participă 
la construirea unui 
ansamblu menit să-i 
contureze cu preg
nanță atitudinea poe
tică față de universul 
investigat. Desenele 
sînt, în această con
cepție, componentele 
epilogului unei lupte 
ce s-a purtat, care 
continuă cu alte mij
loace, în alte condi
ții — din care ar
tistul a extras fizio
nomii grave, pline de 
înțelepciune, înnobi
late de atributele unei 
mari și eroice expe
riențe istorice.

In mai toate dese
nele din actuala ex
poziție, impresia 
diului atent și a 
legerii esențiale

stu- 
înțe- 
con-

Cînd secretul de

stituie o caracteristică 
de bază. Peisajul țării 
îndepărtate, dar fa
miliară nouă prin sen
timentul 
care leagă popoarele 
român și 
creează, prin simplita
tea și prin marea ten-

prieteniei
cubanez,

siune lirică învestită 
de artist, impresia 
unei necontenite flui
dități, unei neconteni
te curgeri ce se pro
duce atît în spațiu, 
cit și în timp.

Portretele, numeroa
se, pe care cineva le 
numea „forme ale in
teligenței", sînt și ele 
deosebit de expresive, 
fermecătoare. Sint chi
puri ale omului obiș
nuit, de pe stradă, ale 
omului muncii din 
Cuba liberă, care des
coperă seninătatea, îm
plinirea. Nici în aceste

Paul Erdos nudesene 
face concesii exoticu
lui sau transpunerii 
naturaliste. Oamenii 
înfățișați de el publi
cului de acasă trans
mit esențial umanita
tea lumii cercetate.

Emoționantă și în 
același timp instructi
vă, expoziția lui Paul 
Erdds comunică direct, 
convinge și educă. 
Faptul demonstrează 
personalitatea netă a 
artistului, pregnanța 
modului său de 
gîndi creația.

Călătorind, Paul 
dos a descoperit 
spații geografice, 
fizionomii dintr-un ți
nut al trestiei de za
hăr, asupra cărora stă
ruie cu ' '
lătorind 
prietenă, 
a. redat, cu prietenie și 
pasiune, o lume sen
sibilă, fermecătoare în 
acel ținut mirific, că
ruia locuitorii i-au re
dat, prin luptă și 
muncă, și libertatea și 
demnitatea.

a-și

Er- 
alte 
alte

talent. Că- 
într-o țară 
Paul Erdos

Grlgore SC AR LAT

stat încape
pe mina unor oameni „distrați44

I

deprin compartimentul special sau 
către persoana însărcinată cu evi
dența, păstrarea și manipularea do
cumentelor secrete".

Firește, în toate, aceste cazuri pe 
care le-am semnalat aici, persoanele 
vinovate au fost sancționate. Dar a- 
ceste fapte arată că sînt necesare o 
sporire a răspunderii tuturor nu nu
mai față de propria comportare, ci și 
față de a celor din jur, o neslăbită 
combativitate împotriva manifestări
lor care, într-un fel sau altul, facili
tează divulgarea unor date cu carac
ter secret.

O mare răspundere pentru întrona
rea unui spirit de ordine și discipli
nă, de control și evidență precisă a 
modului în care sînt păstrate și vehi
culate documentele cu caracter se
cret revine conducătorilor organiza
țiilor socialiste. Atît Legea nr. 23/1971, 
cît și H.C.M. nr. 19 din 14 ianuarie 
1972 stabilesc obligații ferme pentru 
conducătorii organizațiilor socialiste 
de a asigura un control permanent 
asupra păstrării și manipulării docu
mentelor ce constituie secret de stat, 
de a lua toate măsurile ce se im
pun pentru ca angajați! să respecte 
întocmai prevederile legii, de a sta
bili reguli precise cu privire la cir
culația și ordinea interioară, accesul 
la locurile și sectoarele unde se află 
sau se lucrează cu documente se
crete. Un rol deosebit de important 
îl au organizațiile de partid și de ti
neret în educarea tuturor angajaților, 
în creșterea gradului de conștiință al 
acestora. Păstrarea și apărarea se
cretului de stat și de serviciu con
stituie o îndatorire fundamentală a 
fiecăruia dintre noi, o manifestare 
concretă a patriotismului, a dragos
tei și respectului pentru munca și 
hărnicia poporului nostru.

Petre POPA

pildă, a predat un document secret 
jurisconsultului. Pînă aici, nimic de
osebit. Dar ce a urmat vizează ab- 
surdill. El, șeful biroului administra
tiv, a omis să mai ceară documentul 
înapoi, iar el, jurisconsultul — om., al 
legii ! — a uitat să înapoieze respec
tivul document, care a fost descope
rit în fișetul jurisconsultului după a- 
proape patru luni de zile.

Un alt angajat, de la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Bacău, învestit el însuși cu atribuții 
pe linia evidenței, păstrării și ma
nipulării documentelor secrete, a în
călcat flagrant tocmai 
gale pe care este pus 
Ridicînd un document 
strict secret, în loc să-1 
tate, spre a-1 pune sub 
dus la domiciliul său, unde l-a ținut 
pînă a doua zi. In acest sens, Legea 
nr. 23/1971 precizează categoric : „Se 
interzice scoaterea din incinta orga
nizației socialiste a documentelor ce 
conțin secrete de stat pentru a fi 
duse la domiciliu sau în alte locuri 
neautorizate".

O altă prevedere a legii este aceea 
cu privire la multiplicarea documen
telor cu caracter secret de stat. Pri
mind de la Consiliul popular jude
țean Covasna un asemenea docu
ment, un angajat de la întreprinde
rea județeană de construcții-montaj 
a dispus multiplicarea lui în mai 
multe exemplare, pe care le-a dat 
spre consultare și altor cadre din 
unitate, fără știrea compartimentului 
special, astfel încît în timp ce ori
ginalul era bine asigurat, celelalte 
exemplare circulau fără a se respec
ta regulile de manipulare. In acest 
sens, articolul 15 din H.C.M. nr. 19 
din 14 ianuarie 1972 subliniază : 
„Multiplicarea tuturor documentelor 
— secrete de

'...Un inginer de la Institutul de 
cercetări și proiectări petrol și gaze 
—. grupul de proiectare Ploiești — a 
.ridicat un document secret de la 
compartimentul special. Potrivit le
gii, în aceeași zi, la terrpinarea pro
gramului de lucru, documentul tre
buia predat compartimentului respec
tiv. Dar inginerul, uitînd de docu
mentul secret, l-a „amestecat" cu 
alte dosare, l-a pus împreună cu a- 
cestea într-o mapă și a plecat cu ele 
în deplasare la Pitești. întimplarea a 
făcut ca, printre actele lăsate de el 
la Pitești, să se afle și documentul 
secret, document descoperit abia 
după o săptâmină de inginera F.D., 
care l-a adus imediat la Ploiești.

...Un contabil de la Trustul S.M.A. 
Olt, după ce a ridicat un document 
secret, de care avea neapărată ne
voie, în loc să-1 înapoieze de unde 
îl primise, la sfirșitul zilei de muncă, 
l-a aruncat într-un dulap... neîn
cuiat ! Acolo a fost depistat, în 
timp ce contabilul, uitînd de el, se 
afla de mult în... concediu de odihnă !

Iată două cazuri <je neglijență, ai 
căror autori par „distrați". Dar fap
tele nu pot-amuza pe nimeni, pentru că 
ele constituie încălcări flagrante ale 
Legii 23/1971 privind apărarea secre
tului de stat.

Trebuie subliniat faptul că, din 
anul l971, de la apariția Legii 23 și 
pină acum, datorită creșterii spiritu
lui de răspundere al oamenilor, se 
constată o grijă sporită față de păs
trarea și apărarea secretului de stat 
și de serviciu, iar cazuri de felul 
celor semnalate mai sus sînt tot mai 
izolate. Dar ele continuă să existe 
și tocmai de aceea fiecare cetățean 
este dator să vegheze cu grijă, cu 
cinste și demnitate la apărarea se
cretului de stat.

Șeful biroului administrativ de la o 
unitate economică din

laamBSBiâ m . -.oicisănătate publică și cercetări medi
cale Cluj-Napoca, al cărui director 
devine. Opera sa științifică, oglindită 
în peste 500 de. lucrări și comunicări, 
îndeosebi în domeniul bolilor diges
tive (boala ulceroasă, enterocolitele, 
hepatita cronică), al patologiei imune, 
aduce contribuții esențiale și origi
nale în mecanismul fiziopatologic al 
acestor boli.

Lucrările sale științifice de un deo
sebit interes au 
avut un larg ecou 
în lumea științi
fică medicală din 
țară și de peste 
hotare.

Pentru meritele 
sale deosebite în 
activitatea medi
cală, didactică și 
științifică, acade
mician prof. dr. 
Octavian Fodor a 
fost ales membru 
titular al Acade
miei 
Socialiste 
nia și al 
miei de 
medicale, . 
și în diferite so
cietăți și organis
me științifice din 
tară șț, străină
tate.

A
cu

„____  _____ , „Profesor universi
tar emerit", cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Intelectual devotat poporului, aca
demicianul prof. dr. Octavian Fodor 
a desfășurat și o bogată activitate 
obștească. Membru al Partidului Co
munist Român, deputat în Marea 
Adunare Națională, el a participat 
activ la opera de construire a socia- 
listilului în patria noastră. Ca profe
sor și medic, ca om de știință și 
cetățean, Octavian Fodor și-a pus 
întreaga sa activitate și putere de 
muncă în slujba idealurilor poporu
lui, ale progresului științei și învă- 
țămîntului medical românesc. în pro
movarea și întărirea sănătății po
porului.

Prin încetarea din viață a acade
micianului profesor doctor Octavian 
Fodor, ocrotirea sănătății. învăță- 
mintul și cercetarea, știința medi
cală din tara noastră suferă o grea 
pierdere.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

din Cluj -Na-,

„Medic emerit",

activitatea didactică, el 
și o intensă muncă 
cadrul Institutului de

ACADEMIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Pe

normele le
să le apere, 
cu caracter 

ducă la uni- 
cheie, el l-a

Republicii 
Româ- 
Acade- 
științe 

precum

fost distins 
titlurile de

(Urmare din pag. I)
al 
o-

meleaguri ieșene
de an, frumoasele melea- 

ieșene sint vizitate de tot 
multi turiști din tară și

An 
guri 
mai ____
străinătate. Numai în 1975, spre 
exemplu, au apelat la servicii
le Oficiului județean de turism 
Iași peste 250 000 persoane. Și 
pentru sezonul de vară s-au fă
cut intense pregătiri. Tovarășul 
Petre Berică. șeful oficiului, ne 
informează că, între altele, au 
fost reamenajate și înzestrate 
cu mobilier nou majoritatea ca
merelor de Ia hotelul „Unirea" 
și de Ia celelalte hoteluri. Sînt, 
de asemenea, pe sfîrșite și lu
crările de restaurare și moder
nizare a hotelului „Traian" cu 
300 locuri. O.J.T. Iași a mărit 
și spațiul de cazare în locurile 
de popas de la Bucium — Ia 
50 de locuri în căsuțe și tot atî- 
tea la cele de la Ciric. Mențio
năm, de asemenea, că ambele

locuri de popas au fost racor
date la instalația de apă pota
bilă și caldă. A fost lărgit și 
spațiul de servire la motelul 
„Bucium" și la alte unități de 
servire. Vilele de la stațiunea 
balneară Strunga au fost și ele 
modernizate pentru sezonul de 
vară.

In încheiere, directorul O..T.T. 
Iași ne informează că pentru 
turiștii veniți aici se organizea
ză vizitarea locurilor pitorești 
din împrejurimi. O.J.T. pune la 
dispoziția celor care doresc și 
autoturisme ce pot fi închiriate 
ații pentru deplasări în oraș, cit 
și la mînăstirile din Bucovina. 
O largă activitate desfășoară 
O.J.T. Iași și pentru organiza
rea de excursii, atît în grupuri 
formate direct în întreprinderi 
și instituții, cit și prin înscrieri 
La sediul oficiului. (M. Corcaci)

Secretarului general 
partidului îi datorăm 
rientarea creației spre fil
mul epopeii naționale, 
zonă de mare însemnătate 
pentru afirmarea cinema
tografiei noastre. Cît de 
justă este această orientare 
dată de partid 
din faptul că filmul istoric 
este 
drăgit de publicul 
— unul dintre ele a reali
zat peste 9 milioane de 
spectatori, recordul tuturor 
filmelor jucate în țara 
noastră de la război încoa
ce. 'De adăugat că filmul 
istoric este și cel mai re
prezentativ în exportul fil
mului românesc. Este 
mîndria cinematografiei că 
acest început al afirmării 
ei mondiale a fost făcut cu 
filmul patriotic, filmul des
pre trecutul glorios al po
porului nostru, al ființării 
sale naționale. Tocmai de 
aceea, filmului de epopee 
națională trebuie să-i a- 
cordăm o mai mare aten
ție. De pildă, acesta ar 
trebui să-și găsească și 
altă formă decit aceea 
a superproducției. Mă re
fer la filme exclusiv de 
dezbatere, de caractere, de 
situații, filme în genul 
unor celebre piese de tea
tru. în spiritul exigentelor 
actuale, pentru că. în a- 
ceastă privință, nu avem 
dreptul să facem experien
țe riscante, nici să repetăm 
greșelile trecutului. Pentru 
aceasta sînt necesare un 
plan bine stabilit. studiu 
aprofundat — ideologic, 
politic, științific — pe baza 
cărora să se realizeze un

reiese și
și genul cel mai în- 

nostru

se 
pe 
a-

portofoliu de scenarii scri
se de cei mai experimen
tați și consacrați scena
riști.

Se înțelege că, în întrea
ga activitate, regia de film 
are o răspundere de primă 
mărime. . 
zărilor, și 
marca în 
guroasă 
noire (de . . .
în această perioadă un re-

■ăspundere de primă 
!. In privința reali- 

aici se poate re- 
ultimii ani o vi- 
încercare de in- 
pildă, faptul că

Bușteni, de stat — se face numai

gini foarte elaborate, care, 
din păcate, nu conțin și 
deci nu transmit 
nimic, decît, poate, 
inutilului exercițiu 
zant, element pe 
dreptate semnalat în 
nere în legătură cu unele 
manifestări negative ale 
artei noastre. Tot din ase
menea erori, influențe 
neasimilate ale unor cine
matografii străine aduc în

mai 
rodul 

esteti- 
bună 

expu-

șitei adevărate — 
ale cinematografiei 
roase — trebuie 
că terminarea unui 
aprecierea lui de 
comisie de calificative nu 
reprezintă decît o etapă. 
Rezultatul deplin al muncii 
la un film îl constituie în- 
tîlnirea filmului cu publi
cul, de altfel acesta fiind 
scopul pentru care a fost 
realizată producția respec-

deci
valo- 

amintit 
film și 
către o

Filme cu o mare și nobilă

putere de înriurire
gizor din trei a fost debu
tant, procent unic pe glob). 
Dar, de asemenea, regia 
își are neajunsurile ei — 
și nu de mică importanță. 
Una dintre ele constă în 
acceptarea unor scenarii 
lipsite de profunzime, de 
autenticitate, de ținută 
artistică. Și astfel, re
gia de film, fiind lipsită 
de i.............................
vine 
sine 
filme 
ciale, 
Menționez, 
că unii regizori 
lipsuri ale scenariului pen
tru a se afirma pe ei în
șiși, prin povestirea în 
imagine. Dar, de fapt, ei 
nu realizează prin aceasta 
decît o succesiune de ima-

exigență cu alții, de- 
îngăduitoare și cu 
însăși. Rezultatul : 

: nereușite, superfi-
neagreate de public, 

de asemenea, 
„cultivă"

filmele noastre 
care nu ne sînt 
personaje și decoruri ob- 

•scure, străine publicului 
nostru, pe care acesta le 
respinge. Un asemenea 
mod de a gîndi arta, 
evident eronat, ne îndeam
nă la o mai stăruitoare 
pregătire ideologică, politi
că, estetică și chiar la re
vizuiri privind etica ra
portului creator — benefi
ciar. Căci, oricît ar părea 
de ciudat, mai sînt printre 
cineaștii noștri unii care 
încearcă să-și facă un titlu 
de calitate dacă filmul, 
sau chiar filmele lor... nu 
au spectatori. Și trebuie 
arătat că în această menta
litate ei sint încurajați și 
de o parte din critica de 
specialitate. In virtutea 
rosturilor esențiale ale ar-

imagini 
proprii,

tivă. Produsul finit nu 
aparține creatorului; el 
este destinat publicului. 
Iar dacă acesta îl respinge, 
este echitabil ca insuccesul 
să devină o povară pentru 
cei ce l-au confecționat !

Sînt citeva din aspectele 
pe care am ținut să Ie 
semnalez, urmind îndem
nul congresului, al secre
tarului general al partidu
lui. Neajunsurile semnalate 
la congres, in spirit atît 
de ferm și constructiv, 
avem datoria să le înlătu
răm neîntîrziat și energic 
— o datorie față de so
cietatea noastră, de cei 230 
milioane de spectatori care 
au onorat filmele româ
nești. Față de ei, de în
treaga societate, avem o 
înaltă îndatorire educativă, 
umanist revoluționară. La

fel cum, ca oameni de artă 
comuniști, patrioți, avem 
datoria să rostim, pe plan 
internațional, cuvîntul ar
tei noastre socialiste, 
străină promovării non- 
artei, inumanului, violen
tei și descurajării, urii 
între oameni și între po
poare.

Sînt îndemnuri 
se din lucrările 
tului congres, din 
spiritul expunerii_ 
șului Nicolae 
In lumina lor, sintem ho- 
tărîți să dăm un nou curs 
și noi valori muncii noas
tre. Vom face totul ca fil
mul românesc să devină o 
oglindă vie a eroismului 
milenar al poporului nos
tru în lupta sa pentru In
dependență și unitate na
țională, a eroismului omu
lui de astăzi, constructor 
al socialismului, a unei 
Românii multilateral dez
voltate, a patosului revolu
ționar ce animă întregul 
popor pentru îndeplinirea 
Programului 
pentru 
nou, a dragostei cu 
acest 
președintele țării, 
șui Nicolae 
Astfel se va 
devotamentul nostru 
de politica internă și ex
ternă a partidului, adeziu
nea față de hotăririle con
gresului, hotărîrea de a 
transpune în viață sarcini
le ce ne revin, recunoștința 
pentru îndrumările prețioa
se care asigură filmului
românesc ridicarea pe noi 
trepte calitative, mîndria
că putem sluji cu arta
noastră idealurile nobile 
ale unui popor stăpîn pe 
destinul său.

desprin- 
recen- 

litera și 
tovară- 

Ceaușescu.

partidului, 
edificarea omului 

_ care
popor își urmează 

", tovară- 
Ceaușescu. 
materializa 

față

Prin luna septembrie * anu
lui de grație 1975, in stația 
C.F.R. Baia Mare a sosit un 
transconteiner (13180439) încăr
cat cu lăzi. La rîndul lor, lăzile 
erau încărcate cu tuburi de carton 
folosite în filaturi. Vagonul cu 
pricina nu avea nici un fel de 
acte însoțitoare. Cine și pentru 
cine l-a trimis ? De la Baia 
Mare, vagonul a fost îndrumat 
spre Zalău. De la Zalău, a luat 
drumul spre Glogovăț. De la 
Glogovăț spre alte colturi de 
țară, pe „adresa nimănui". Dar, 
lucru ciudat, de ce le-a fost fri
că băimărenilor, tot n-au scăpat. 
După vreo opt luni de zile, ei 
s-au pomenit din nou în gara 
lor cu același vagon rătăcitor și, 
firește, fără nici un act însoțitor. 
Cui i-o fi destinat și de către 
cine ? Să sperăm că măcar sem
nalul nostru va ajunge la desti
nație.

Cînd la trap, 
cînd la
galop

Este îndeobște cunoscut faptul 
că orice cal își duce stăpinul 
acasă. Ce se intimplă insă cind 
nu este vorba de stăpin, ci de un 
hoț sadea, cum s-au petrecut lu
crurile in cazul lui Zlotar Elisei 
din Pătrăuți, județul Suceava 7 
Ei bine, și in acest caz (citește 
furt) bidiviul l-a dus pe răufă
cător „cind la trap, cind la 
galop" acolo unde trebuia. Adică 
tocmai în tirg la Dorohoi, exact 
în locul in care Elisei era aștep
tat de miliție. Luîndu-i frîul 
din mină, a fost îndreptat tot 
în „galop", acolo unde ii este 
locul.

Dacă-1
vedeți...

...umblînd brambura pe șosea, | 
la volanul autoturismului pro
priu „Dacia 1300“ cu nr. 2-CJ- I 
3147 pe Grigore Mureșan (șo
fer de profesie la șantierul ■ 
Brazi-Hațeg) feriți-vă din calea i 
lui, pentru că prezintă, realmen
te, un pericol public. Circulind | 
adeseori sub influența alcoolului, 
el este stăpînit și de „beția" vi
tezei. Deocamdată, a băgat 
spaima numai în locuitorii ora- 1 
șului Hațeg, pe unde circula de I 
obicei, numai cu „o sută la oră". 
Simțind că este urmărit de or- I 
ganele de miliție, G.M. a dispâ- ■ 
rut pentru moment de pe me
leagurile Hațegului. Așa că, cr- | 
ne-1 zărește este bine să facă 
două lucruri : în primul rînd, să I 
se ferească din calea năzdrăva- | 
nului, iar în al doilea rînd, să ‘ 
anunțe organele ordinii publice.
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Vizita ministrului 
afacerilor externe al Franței, 

Jean Sauvagnargues
Miercuri după-amiază a sosit în Ca

pitală ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean Sauvagnargues, îm
preună cu soția, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, face o vizită oficială în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
După sosire, Jean Sauvagnargues a 

avut o primă întrevedere cu George 
Macovescu, în cadrul căreia au fost 
abordate principalele probleme ce vor 
figura pe agenda convorbirilor româ- 
no-franceze.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, cu soția, a oferit, miercuri, 
în saloanele hotelului Athenee Palace, 
un dineu în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Franței, Jean 
Sauvagnargues, și a soției sale.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Bujor Almășan, Florea Du
mitrescu, Radu Păun, miniștri, ge
neral-colonel Ion Coman, prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, Con
stantin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
franceze care îl însoțesc pe oaspete 
și Raoul Delaye, ambasadorul Fran-, 
ței la București.

După ce a adresat oaspeților un 
cordial salut, ministrul afacerilor ex
terne al României, George Maco
vescu, a relevat că actuala vizită se 
înscrie în suita de întilniri și con
tacte politice, cărora guvernele celor 
două țări le-au conferit continuitate și 
permanență, dînd unei vechi priete
nii, niciodată întreruptă, vitalitate și 
valențe noi. Un rol esențial pentru 
această fericită evoluție l-au avut 
întilnirile și convorbirile șefilor de 
stat ai țărilor noastre, care au des
chis de fiecare dată noi perspective 
de întărire și dezvoltare a relațiilor 
româno-franceze.

Relațiile dintre România și Franța 
— a subliniat George Macovescu — 
capătă o semnificație deosebită dacă 
le raportăm la lumea în care trăim, 
o lume ce cunoaște uriașe transfor
mări în toate domeniile, dar și stră
bătută de profunde frămîntări, gre
vată încă de divergente și chiar de 
conflicte deschise.

Iată de ce mi se pare deosebit de 
important că România și Franța 
și-au manifestat vocația lor seculară 
pentru o activitate internațională 
care, în deplin respect față de prin
cipiile independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, să 
promoveze interesele păcii și secu
rității autentice, să elimine tot ceea 
ce este anacronic și împiedică des
fășurarea unor raporturi interstatale 
sănătoase, bazate pe echitate și în
credere.

Referindu-se Ia conceptul tării 
noastre privind noua ordine econo
mică și politică internațională, pen
tru a cărei instaurare România mi
litează cu toată energia, ministrul 
afacerilor externe a spus : Această

nouă ordine mai înseamnă relații noi 
în Europa, în conformitate cu spiri
tul și litera Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa, edificarea unui sistem 
trainic de securitate, prin realizarea 
unor măsuri concrete de dezangajare 
militară și crearea treptată a condi
țiilor pentru dizolvarea blocurilor 
militare.

Avem un trecut de prietenie și 
colaborare care ne îngăduie să pri
vim în viitor cu certitudinea că dia
logul româno-francez, departe de a 
se limita la avantajul reciproc, a- 
duce în contextul european și, aș 
spune chiar mondial, o contribuție 
semnificativă. Ea rezidă îndeosebi in 
responsabilitatea cu care cele două 
popoare și guvernele lor au știut să 
marcheze colaborarea lor trecută și 
prezentă cu voința de pace și pro
gres general.

Răspunzînd, Jean Sauvagnargues, 
după ce a relevat tradițiile istorice 
ale relațiilor și dialogului prietenesc 
dintre popoarele noastre, a spus : 
Multe lucruri din trecutul nostru ne 
îngăduie să ne înțelegem, chiar dacă 
sistemele noastre de organizare sînt 
diferite, fiindcă sîntem de acord a- 
supra unui lucru esențial : noi cre
dem, și unii și alții, că importante 
sint înainte de toate protecția dez
voltării libere a națiunilor, alegerea 
liberă a regimurilor în care ele în
țeleg să trăiască și mai ales res
pectul independenței fiecăreia din
tre ele.

Nu ar fi posibilă destinderea dacă 
aceste deziderate fundamentale n-ar 
fi respectate.

Helsinki ne-a permis să constatăm 
că europenii sint conștienti de a- 
ceasta. Trebuie, ca această conștiință 
să rămînă vie. Ar fi zadarnic să se 
creadă că acest curs al destinderii 
poate fi continuat și dezvoltat dacă 
ar rămîne limitat numai la continen
tul european.

Analiza cea mai sumară a epocii în 
care trăim ne permite să constatăm 
evoluția țărilor tinere, aspirația lor 
dîrză la independență și la libertate 
și mai ales dorința lor firească de a 
•participa la soluționarea problemelor 
•internaționale care privesc întreaga 
omenire. Aceste deziderate justifică 
maj ales căutarea de venituri stabile 
•pentru dezvoltarea lor și pentru bu
năstarea popoarelor lor. Acesta este 
.sensul definiției unei noi ordini eco- 
•nomice mondiale, a cărei necesitate 
am înțeles-o, și unii și alții, și că
reia vrem să-i aducem o contribuție 
activă. De asemenea, noi am fost 
.printre precursorii edificării unei a- 
devărate democratizări a vieții in
ternaționale, condiția consolidării pă
cii în Europa și în lume.

în ce ne privește, francezi și ro
mâni, am încercat, acum aproape 15 
•ani, să dăm un conținut real destin
derii, angajîndu-ne într-o vastă în
treprindere de cooperare comună.

încă o dată, mă bucur de a putea 
continua cu dv. acest dialog — a rele
vat oaspetele, exprimîndu-și convin
gerea că vizita sa va prilejui conti
nuarea acestui dialog bogat intre 
cele două țări atît pe ansamblul ma
rilor probleme internaționale care 
preocupă ambele popoare, cît și asu
pra relațiilor de conlucrare în toate 
domeniile. ’

Miniștrii de externe ai . celor două 
țări ău toastat în încheiere iii onoa
rea președinților Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d'Estaing, pentru 
prietenia și cooperarea între Româ
nia și Franța.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iunie. în țară: La începutul 
intervalului, vremea va fi răcoroasă, mai 
ales în Maramureș, Transilvania, Mol
dova și Dobrogean unde vor cădea ploi 
slabe locale, mai ales sub formă 
de aversă. Apoi, vremea va intra în-

tr-un proces de ușoară încălzire, în- 
cepînd din vestul țării. Cerul va fi 
variabil. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 13 grade, izolat mai coborîte, în 
prima noapte, în estul Transilvaniei, 
Maramureș și jumătatea de nord a 
Moldovei, iar maximele între 18 și 26 de 
grade, mai ridicate, în ultimele zile, 
în vestul țării. în București: In prima 
parte a intervalului, vreme răcoroasă, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei de ploaie în 
prima după-amiază. Vînt moderat.

Atitudinea socialistă
în muncă, in viață

(Urmare din pag. I)
tru drumul croit cu muncă și dărui
re, cu încredere în izbîndă. Adică, 
cu armele firești ale omului nou, ale 
comunistului.

și transformare a conștiințelor. O 
constantă în viață și o stare de spi
rit în muncă ce a dus. aici, la Reșița, 
la formarea unor întregi promoții 
de constructori de țară și construc
tori de oameni.

Semnarea unui protocol pentru dezvoltarea 
cooperării între România și Columbia

Miercuri, viceprim-ministrul gu
vernului, tovarășul Gheorghe Oprea, 
a primit pe Jaime Garcia Parra, mi
nistrul minelor și energiei din. Re
publica Columbia, care a făcut o 
vizită in țara noastră.

A fost analizat cu acest prilej sta
diul actual al colaborării româno- 
columbiene în industria extractivă, 
apreciindu-se, totodată, posibilitățile 
largi de dezvoltare a conlucrării în 
acest domeniu de activitate.

La întrevedere au participat Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, precum și Fernando 
Urdaneta, ambasadorul Columbiei la 
București.

în aceeași zi, miniștrii Bujor 
Almășan și Jaime Garcia Parra au 
semnat un protocol prin care se sta
bilesc măsurile pentru dezvoltarea 
cooperării intre România și Colum
bia in sectoare de interes comun.

La semnare a fost de față amba
sadorul Columbiei la București.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

oaspetele a vizitat întreprinderea

minieră Motru, hidrocentrala „Por
țile de Fier", Combinatul petrochi
mic Brazi, întreprinderea de utilaj 
petrolier „1 M.ai“ din Ploiești, alte 
unități reprezentative ale industriei 
noastre.

★
Miercuri după-amiază, ministrul 

columbian al minelor și energiei a 
părăsit Capitala.

înainte de a părăsi România, mi
nistrul columbian a declarat unui re
dactor al Agerpres : între țările 
noastre există o bună conlucrare. Ea 
este favorizată de prietenia statorni
cită între noi, prietenie stimulată 
de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Columbia și cea a pre
ședintelui Lopez Michelsen în Româ
nia. România și Columbia — a subli
niat oaspetele — oferă un exemplu 
dintre cele mai bune în ceea ce pri
vește posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice între două țări 
cu sisteme politice diferite. Cred, de 
asemenea, că este exemplar și mo
dul în care cele două țări ale noas
tre dezvoltă această conlucrare.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Edward Mahel Lamin, se
cretar al Partidului „Congresul în
tregului Popor" din Sierra Leone, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

Oaspetele a fost salutat la aeroport 
de tovarășul Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
Miercuri a sosit in Capitală o dele

gație financiară japoneză, condusă 
de I. Masamune, președintele Consi

liului de administrație al Băncii in
dustriale din Japonia.

Din delegație fac parte funcționari 
superiori de la principalele instituții 
bancare din Japonia.

★
Sub auspiciile Societății de Cruce 

Roșie a avut loc, miercuri, în Capi
tală simpozionul cu tema „Succesele 
obținute în domeniul sănătății pu
blice și asistentei sociale în cei 32 
ani de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă. Contribuția 
Crucii Roșii la educarea sanitară a 
populației". (Agerpres)

Primire la Ministerul Educației și Învățămîntului
Tovarășul Paul Niculescu, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului, a 
primit, miercuri după-amiază, pe 
prof. Charles Yelavich, președinte al 
Comitetului consultativ de pe lingă 
Consiliul schimburilor internaționale 
al oamenilor de știință din Statele 
Unite ale Americii.

în cursul întrevederii, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, au fost a-

bordate probleme ale dezvoltării ac
tivității de învățămînt dintre Româ
nia și S.U.A., precum și ale cola
borării bilaterale în acest domeniu.

La convorbire a participat Constan
tin Manolescu, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului. Au 
fost de față Harry G. Barnes jr., am
basadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DE PRETUTINDENI
• ȘOSELE DIN... STI

CLĂ, ZAHĂR, TEXTILE, 
în căutarea unor soluții.mai ief
tine pentru construcția de șo
sele, s-a ajuns, în practica di
verselor țări, la unele rezultate 
puțin obișnuite. Astfel, in 
S.U.A., în parcul național Yel
lowstone (statul Montana) exis
tă o șosea construită din mate
riale extrase dintr-un munte 
format din sticlă neagră vulca
nică, iar în statul Utah a fost 
construită o șosea antiderapanta 
din piatră de riu măcinată în 
care s-a înglobat în loc de ci
ment un fel de sirop, deșeu de 
la o fabrică de zahăr. în An
glia, în comitatul Lancashire, o 
țesătură groasă a fost așternută 
sub ultimul acoperămint al unei 
străzi, pentru a evita ondulările 
și uzarea neuniformă, iar în co
mitatul Worcesterschire, la o 
încrucișare de drumuri s-au fo
losit ca materiale de construcție 
iarbă de mare și semințe d« 
floarea-soarelui.

Producția trimite 
proiecte... 

institutului de proiectări
Aflăm de pe șantierul celui mai 

important obiectiv de investiții de la 
Combinatul siderurgic din Reșița 
două fapte 
recent : 7 ...
T. Cîrjan, I. Banu, D. Șfeia, A. Mar
tin, C. Trăilă, I. Tablă și N. Băni- 
cioiu — „și-au bătut capul ziua și 
noaptea" pentru a concepe și exe
cuta „pe bază de gîndire colectivă, 
în echipă" un dispozitiv pentru cu
plarea pe semiremorcile de 18 metri 
a confecțiilor metalice și prefabrica
telor de dimensiuni lungi, cu ajuto
rul căruia întreaga dantelărie meta
lică de mii de tone de la noul la
minor și anexele sale vor putea fi 
transportate fără a se mai apela la 
vagoane speciale. Deci fără a mai 
aștepta timp îndelungat și a plăti 
preț greu.

Am putea spune : o știre curentă 
din industrie. O știre ca atîtea al
tele din noianul de știri pe care zia
rul noștru le primește zilnic din în
treaga tară. Dar reșițenii din echipa 
comunistului Nicolae Șevici văd în 
realizarea lor „rezultatul educației 
politice și al culturii tehnice, al 
muncii de cultivare a vocației pen
tru promovarea soluțiilor noi, avan
sate". Echipa condusă de Sevici a 
realizat și instalația pentru aplicarea 
mecanizată a izolației la turnurile 
de răcire de pe șantierele industriale 
de la Reșița și Oțelul Roșu, ușurind 
condițiile de muncă. Și. mai ales, 
cîștigînd un timp prețios, timpul 
pînă cind o instalație similară ar fi 
fost executată ca prototip la un in
stitut de proiectări.

semnificative petrecute 
lăcătuși „inimoși" —

Constanta unei echipe : promova
rea noului și responsabilitatea mun
citorească. Starea ei de spirit : sti
mularea creativității tehnice, ca re- 
lulțat concret al muncii de educare

„Alici muncă fără piine, 
nici piine fără muncă"

O realitate la întreprinderea me
talurgică din Bacău : tinerii. Ei re
prezintă mai mult de jumătate in a- 
cest colectiv.

— Muncim cu ei, facem planul cu 
ei, ne spune Mihai Caraiman, mais
tru principal.

Și adaugă numele tinerilor exem
plu în muncă și atitudine. După 
care ne-a înfățișat un fapt petrecut, 
chiar în aceste zile, la secția turnă
torie, Un fapt mai puțin frecvent, 
ce-i drept, dar care cerea o atitu
dine exprimată cu franchețe și fer
mitate. cu combativitate revoluțio
nară. Despre ce-i vorba 7 Constantin 
Știrbu, Nicolae Dănilă și loan Ciu- 
botaru lipsiseră nemotivat cu o zi 
înainte. Colectivul secției s-a întru
nit imediat. Reproșul muncitoresc a 
fost rostit direct, fără menajamente. 
Muncitori mai vîrstnici ori mai ti
neri au stăruit asupra greutăților 
produse de cei trei, prin lipsa lor de 
la datorie, amintindu-le expresia cu 
valoare de dicton, reafirmată cu pu
tere la congres : „Nici muncă fără 
pline, nici piine fără muncă".

— Abaterea tinerilor amintiți, a- 
flăm de la Mihai Caraiman, ne-a 
oferit din nou prilejul de a ridica în 
prim-planul preocupărilor noastre 
educarea și formarea tinerilor mun
citori. Ca oameni de nădejde aici, la 
muncă ; oameni disciplinați, cres
cuți în spiritul ordinii riguroase, 
muncitorești, cu o comportare demnă 
în toate împrejurările vieții. Adică : 
educarea și formarea omului OM cu 
O mare, despre care atît de convin
gător vorbea la congres secretarul 
general al partidului.

Octav GRUMEZA 
Al. MUREȘAN 
Nicolae CĂTANĂ 
Gh. BALTA

Vizita delegației
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a primit 
miercuri delegația militară iugoslavă 
condusă de general-colonel Dane 
Petkovski, adjunctul secretarului fe
deral pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia pentru sectorul po- 
litico-juridic, care se află într-o vi
zită oficială în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a participat general-maior

militare iugoslave
Gheorghe Gornoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului politic superior al ar
matei.

De asemenea, a luat parte Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Delegația militară iugoslavă a avut 
o întâlnire de lucru la un consiliu 
politic, a vizitat obiective turistice 
din municipiul Brașov, precum și 
Muzeul Satului din Capitală.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Filipine, miercuri a avut loc 
în Capitală o seară culturală orga
nizată de Asociația de prietenie ro- 
mâno-filipineză și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Au participat Nicolae Ștefan, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Stanciu Stoian, secre
tar al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Consiliul Culturii șl

Educației Socialiste, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Leticia Ramos 
Shahani, ambasadorul Republicii Fi
lipine la București, și membri ai 
ambasadei.

Cu acest prilej, Titus Popescu, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie româno-filipineză, a vorbit des
pre dezvoltarea economică, socială și 
culturală a Filipinelor.

în încheiere au fost prezentate fil
mul documentar cu privire la vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Filipine, precum și un docu
mentar despre Filipine. (Agerpres)

• INSULĂ ARTIFICIA
LĂ ÎMPOTRIVA POLU
ĂRII. Oamenii de știință ți

Convorbiri 
româno

în zilele de 8—9 iunie a.c., la Bucu
rești a avut loc întilnirea președin
ților Grupei de lucru româno-ungare 
pentru comerț interior. în cUrsul tra
tativelor purtate de tovarășul Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului, 
din partea română, și de tovarășul 
Karoly Molnar, adjunct al ministru
lui, din partea ungară, au fost ana
lizate rezultatele pozitive obținute în 
cadrul schimbului de mărfuri între

economice 
ungare

cele două ministere de comerț inte
rior pe anul 1976.

Cu acest prilej, tovarășul Janos 
Fazekas, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului inte
rior, a primit delegația Ministerului 
Comerțului Interior al Republicii 
Populare Ungare.

A fost de față tovarășul dr. Gyorgy 
Biczo, ambasadorul R. P. Ungare la 
București. (Agerpres)

Ceramica românească In expoziții internaționale
Ceramica românească, gen cu vechi 

tradiții, cultivat și astăzi cu pasiune 
de numeroși artiști, a fost din nou 
remarcată cu prilejul unei manifes
tări internaționale de prestigiu. Este 
vorba de Bienala internațională de 
ceramică de artă de la Vallauris, 
Franța, a cărei ediție actuală — a 
V-a — este programată pentru perioa
da iulie—septembrie. în pregătirea

bienalei, un juriu internațional, re- 
cunoscînd valoarea creațiilor prezen
tate, a admis pentru expunere și o 
serie de lucrări semnate de artiștii 
români Costel Badea, Alexandru 
Gheorghe, Marta Jakobovics și Te
reza Panelli. Aceasta din urmă a fost 
distinsă și cu diploma de onoare 
pentru opera sa „Panou decora
tiv", realizată în faianță glazurată.

(Agerpres)

tehnicienii olandezi, specialiști 
recunoscuți în construirea de 
diguri, lucrează, în prezent, la 
un protect de anvergură : la 75 
km de portul Rotterdam, în lar
gul mării, urmează să se con
struiască o insulă artificială 
menită a servi, în exclusivitate, 
pentru amplasarea industriilor 
celor mai poluante. Construirea 
insulei ar urma să înceapă prin 
ridicarea unui dig uriaș, opera
ție ce s-ar întinde pe o perioadă 
de trei ani. Pentru umplerea 
spațiului îndiguit (în suprafață 
de 5 200 ha), la o adîncime de 21 
metri, sînt necesare 900 milioane 
metri cubi de nisip excavat din 
adîncul mării. Avantajele insulei 
sînt multiple. Apa de răcire ne
cesară industriei se găsește în 
cantități nelimitate, emanațiile 
toxice ar fi duse de curenți în
spre larg, praful și zgomotul nu 
vor afecta zonele rezidențiale 
etc.

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

FOTBAL

In divizia A, încă două etape
Etapa a 32-a a diviziei A nu a 

furnizat surprize în privința rezul
tatelor tehnice, de consemnat fiind 
doar victoriile în deplasare ale echi
pelor Dinamo (la Bacău) și F.C.M. 
Reșița (la CIuj-Napoca). Lidera cla
samentului — Steaua — a pierdut, 
după o suită de. victory, tn. fața cra- 
iovonilor', autorul ainrelor golțiri ale 
gazdelor fiind „ygjteramd" pbțe- 
menco. Foarte strinse. jocul și scorul 
partidei de la lași, partenerele de în
trecere luptînd cu deosebită ardoare 
pentru un succes absolut necesar... 
rămînerii în divizia A.

Dar iată rezultatele tehnice :
• Politehnica Iași — C.F.R. Cluj-Na- 

poca 1—0 (0—0) o S.C. Bacău — Dina
mo 0—1 (0—0) « U.T. Arad — Politeh
nica Timișoara 2—1 (2—0) • Univer
sitatea Craiova — Steaua 2—0 (0—0)
• F.C. Bihor — F.C. Olimpia 3—1 
(1—0) « F.C. Argeș — Jiul 3—0 (2—0)
• Rapid — F.C. Constanța 0—0
• Sportul studențesc — A.S.A. Tg.
Mureș 2—0 (2—0) • Universitatea
Cluj-Napoca — F.C.M. Reșița 0—2 
(0—1).

Clasamentul se prezintă astfel : 
1. — Steaua (47 p) ; 2. — Dinamo 
(41 p) ; 3. — A.S.A. (36 p) ; 4. —

Sportul studențesc (35 p) ; 5. — Po
litehnica Timișoara (35 p) ; 6. — Uni
versitatea Craiova (33 p) ; 7. — S. C. 
Bacău (33 p) ; 8. — F.C.M. Reșița 
(33 p) ; 9. — F. C. Bihor (32 p) ; 
10. — F. C. Constanța (31 p) ; 11. — 
Rapid (30 p) ; 12. — Jiul (30 p) ; 
13. — F. C. Argeș (30 p) ; 14.-— Po
litehnica Iași (29 p)’15.— U.T.A. 
(29 p) ; 16. — F. C. Olimpia (28 p) ; 
17. — C.F.R. (27 p) ; 1'8. — Universi
tatea Cluj-Napoca (17 p).

Penultima etapă — duminică, 13 
iunie — prevede partidele : Dinamo 
— F.C. Argeș, Steaua — „Poli" Iași, 
F.C. Constanța — F.C. Olimpia. S.C. 
Bacău — Univ. Craiova, U.T.A. — 
Sportul studențesc, Univ. Cluj-Na
poca — F.C. Bihor, F.C.M. Reșița — 
C.F.R., Jiul — Rapid și „Poli" Ti
mișoara — A.S.A.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRE3 
DIN 9 IUNIE 1976

Extragerea I : 42 32 37 23 31 30 
Extragerea a Il-a : 27 44 40 41 38

■ B B ■ ■ ■
Secerișul se apropie!

(Urmare din pag. I)
ale consiliilor populare. în mod deo
sebit se cere ca organizațiile de par
tid să militeze cu hotărîre, prin mij
loacele muncii politico-educative, 
pentru întronarea unui climat de or
dine și disciplină, pentru creșterea 
răspunderii brigăzilor, echipelor, cît 
și a fiecărui cooperator și mecaniza
tor în parte în folosirea deplină a 
bazei tehnico-materiale, în efectua
rea la timp și de calitate a volumu
lui de muncă stabilit.

Deoarece majoritatea lucrărilor de 
recoltare a cerealelor păioase sînt 
mecanizate, greul campaniei de vară 
îl vor duce mecanizatorii, acești oa
meni minunați care pot fi întîlniți 
pe ogoare de dimineața pînă seara 
și chiar noaptea, lucrînd la lumina 
farurilor, atunci cînd situația o cere. 
Se poate spune că, acum, pîinea ță
rii e în mina mecanizatorilor. Fără 
îndoială că, la fel ca in atîtea rîn- 
duri, mecanizatorii vor fi la înălți
mea sarcinii ce le revine. Dar cam
pania agricolă de vară este o pe

rioadă de muncă intensă și pentru 
ceilalți locuitori ai satelor. Ca ata
re, organizațiilor de partid de la sate 
le revine o mare răspundere în mo
bilizarea oamenilor, astfel îneît toa
te lucrările să fie executate repede 
și bine. Activitatea politică de masă 
trebuie să fie in așa fel concepută și 
desfășurată, incit să dea un puternic 
imbold muncii. Gazetele de perete, 
stațiile de amplificare din comune, 
toate mijloacele de propagandă tre
buie folosite eficient pentru prezen
tarea experienței pozitive, a oame
nilor care obțin cele mai bune re
zultate în muncă și, totodată, pen
tru a satiriza pe cei care vor să stea 
mai mult la umbră. Și în fruntea 
tuturor acțiunilor pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei, 
pentru executarea celorlalte lucrări 
agricole de vară trebuie să fie, ca 
întotdeauna, comuniștii, oferind prin 
munca lor fără preget și plină de 
răspundere un exemplu demn de ur
mat pentru toți ceilalți lucrători de 
pe ogoare.

Sportivi români în
HALTERE

Campionatele mondiale și europe
ne de haltere pentru juniori au pro
gramat in orașul polonez Gdansk în
trecerile de la categoria pană (60 kg). 
O comportare remarcabilă a avut 
sportivul român Ion Buta, care a cu
cerit două medalii : pe cea de argint 
la stilul „aruncat" și pe cea de bronz 

• lâ'totalul celor două stiluri. Ion Buta 
a stabilit cu acest prilej două noi re
corduri naționale pentru juniori-255 , 
kg la total și 145 kg la stilul „arun
cat". Cel de-al doilea concurent ro
mân, Eugen Chivu, a ocupat locul 
șapte cu 247,500 kg.

TIR
Pe poligonul de la Tunari s-au în

cheiat miercuri campionatele inter
naționale de tir ale țării noastre. în 
proba de pistol viteză (seniori), vic
toria a revenit țintașului român Dan 
luga (cu 591 puncte), după un meci 
de baraj ciștigat în fața cehoslovacu
lui Vladimir Hurt. Pe locul trei s-a 
clasat Hans Iarczak (R.D. Germană), 
cu 590 puncte. Aceeași probă rezer
vată juniorilor a fost cîștigată de ce
hoslovacul Bohumil Pleskot, cu 583 
puncte. Austriaca Huberta Jelinek 
s-a clasat pe primul loc la pușcă 
standard 3X20, cu 573 puncte, urmată 
de Magda Borcea (România) — 571 
puncte și Iuliana Daroczi (România) 
— 571 puncte. Probele pentru juniori 
de pușcă standard 3X20 și skeet (150 
talere) au fost dominate de reprezen
tanții țării noastre Marian Oncică — 
570 puncte și, respectiv. Ion Ionică — 
147 t.d. (nou record național de ju
niori).

Proba seniorilor de skeet (talere a- 
runcate din turn) s-a încheiat cu 
victoria lui Clements (S.U.A.), cu 
199 t.d.

POLO PE APĂ
în piscina clubului sportiv Dinamo 

din Capitală au început miercuri în
trecerile Balcaniadei de polo pe apă. 
Au fost înregistrate următoarele re
zultate : Iugoslavia — Bulgaria 3—0 
(0—0, 0—0, 2—0, 1—0) ; România — 
Grecia 7—1 (1—0, 2—0, 2—0, 2—1). 
Astăzi, de la ora 18, au loc parti
dele : Turcia — Bulgaria și Iugosla
via — Grecia.

VOLEI
Competiția internațională feminină 

de volei „Trofeul Tomis" a început 
ieri în Sala sporturilor din Constanța. 
Iată rezultatele : România — Bulga
ria 3—2 (11—15, 15—5, 11—15, 15—12, 
15—3) : U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 
(15—7, 15—3, 15—0) ; Cuba — Româ
nia II 3—0 (15—4, 15—4, 15—9).

Astăzi 6int programate următoare-

întreceri internaționale•
le partide : U.R.S.S. — Bulgaria, 
România — Cuba și Cehoșlovacia — 
România II.

PENTATLON MODERN
Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale țării noastre 
au continuat ieri cu desfășurarea 
probei de sabie. Victoria a revenit 
Iui Rusman Re.ivo (R.S.S. Estonă) — 
1 027 puncte. După disputarea a două 
probe, pe primul loc în clasament 
sfe află Dumitru Spîrlea (România), 
cu 2 068 puncte.

ATLETISM
în cadrul concursului internațional 

desfășurat la Dfisseldorf, atleta ro
mâncă Valeria Ștefănescu a terminat 
învingătoare în proba de 100 m gar
duri cu timpul de 13”24/100.

După cum scrie agenția France 
Presse, concursul a constituit un bun 
prilej de verificare în vederea apro
piatelor Jocuri Olimpice de Ia Mont
real, multe dintre rezultatele inregis- 
trate fiind de valoare mondială. Din
tre concurenți sînt evidențiați atleta 
româncă Natalia Andrei-Mărășescu, 
care a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului în proba de 
1 500 m (4'04”2/10), sprintera polone
ză Irena Szewinska, cronometrată în 
cursa de 400 m cu 50”51/100 și compa
triotul el Wojciech Buciarski, învin
gător in proba de săritură cu prăjina 
cu 5,50 m.

★
La Milano a început meciul inter

național triunghiular de atletism din
tre selecționatele masculine ale Polo
niei, României și Italiei. în prima zi, 
atletul român Iosif Nagy a ciștigat 
proba de aruncare a discului cu re
zultatul de 62,14 m, fiind urmat de 
Wolodko (Polonia) — 58.78 m și De 
Vincentis (Italia) — 58,74 m.

★
La Stockholm, atletul român Gheor

ghe Cefan s-a clasat pe locul doi In 
proba de 3 000 m obstacole, stabilind 
un nou record național cu timpul de 
8T6”2/10 (vechiul record îi aparținea 
cu 8T7”66/100). Proba a fost cîștiga
tă de suedezul Anders Gaerderud, cu 
8T5”6/10 (cea mai bună performanță 
mondială a anului).

TENIS
Miercuri, în sferturile de finală ale 

Campionatelor internaționale de te
nis ale Franței, care au loc la Paris, 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—1, 6—3 pe cehoslovaca 
Miloslava Holubova. în urma acestei 
victorii, Ruzici s-a calificat în semi
finalele competiției. în altă partidă, 
Sue Barker (Anglia) a eliminat-o cu 
4—6, 6—2, 8—6 pe cehoslovaca Regi
na Marsikova.

• CARDIOGRAF CU 
ULTRASUNETE. Un «ruP 
de oameni de știință sovietici 
au creat un aparat experimen
tal, funcționînd pe bază de ul
trasunete, pentru diagnosticarea 
bolilor cardiace. Pătrunzînd în 
corp, ultrasunetele sînt captate 
ți amplificate printr-un dispo
zitiv special, rezultatele investi
gațiilor fiind prezentate pe un 
ecran de televiziune.

• DECLIN DEMO
GRAFIC. Potrivit datelor 
statistice, sporul demografic în 
Italia este în declin. în 1975, 
numărul nașterilor a fost de 
838 000, fată de 887 000 în 1974, 
ceea ce înseamnă o scădere de
5.6 la sută. Pe >de altă parte, 
numărul deceselor a crescut cu
3.7 la sută : 552 000 în 1975, față 
de 532 000 în 1974'; a scăzut, de 
asemenea, numărul căsătoriilor 
— cu 7,4 la sută față de 1974. 
Se reamintește că populația Ita
liei se ridică la 56 057 000 locui
tori.

• MILIARDARUL Șl 
FISELE DE TELEFON. 
Agențiile de presă au anunțat 
încetarea din viață, la 83 de ani, 
a miliardarului american Paul 
Getty, considerat „cel mai bo
gat om din lume". Ca și Howard 
Hughes, „miliardarul invizibil", 
decedat cu puțin timp în urmă, 
Getty și-a clădit imensa-i avu
ție prin afaceri mai mult sau 
mai puțin dubioase în domeniul 
petrolului, devenind celebru prin 
zgîrcenia sa cvasi-morbidă. Un 
singur exemplu : în locuința sa 
particulară din Marea Britanie, 
unde se mutase pentru a plăti 
mai puține impozite, era insta
lată p cabină telefonică, vizita
torii fiind astfel obligați să fo
losească propriile fise ori de 
cite ori doreau să aibă o con
vorbire...

©
ȘIU".

„URIAȘUL CENU-
Cel mai înalt turn de

televiziune din Europa occiden
tală, denumit „uriașul cenușiu", 
este în curs de construcție la 
Frankfurt pe Main (R.F. Ger
mania). Pînă acujn, construc
torii lui au ajuns la cota de 
212,50 metri. în final, el va atin
ge înălțimea de 331 m. în vîrful
lui se vor amenaja un restau
rant rotativ, o platformă pentru 
vizitatori, ca și birouri ale poștei 
federale. întreaga construcție 
urmează să fie dată în folosință 
pînă în 1978.

• AGENDA ARGEȘEANA. La 
clubul Trustului de construcții in
dustriale din Pitești a avut Ioc 
simpozionul „Probleme ale religi
ei în lumea contemporană", iar la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc o expunere pe tema „Sen
sul ateist-științific al revoluției 
tehnico-științifice". • „Imnuri" 
s-a intitulat spectacolul de muzică 
și poezie patriotică prezentat de 
cenaclul literar „G. Topîrceanu" 
la Casa de cultură din Curtea de 
Argeș. • în parchetul forestier 
Valea lașului, muncitorii de aici 
au dialogat cu brigada științifică 
pe teme politice, juridice și medi
cale. • Profilul etic al tinărului in 
România socialistă — a fost tema 
unei seri literare organizate la 
Casa de cultură din Cimpuiung 
• DECADA CULTURII ȘI AR
TEI FAGARAȘENE, aflată la a 
treia ediție, programează timp de 
10 zile la casa de cultură a orașu
lui și în cluburile din întreprin
deri un evantai larg de manifes
tări : expuneri, dezbateri, expozi
ții de grafică și fotografii, consfă
tuiri, concursuri, seri cultural-dis- 
tractive, întilniri cu fruntași în 
producție, cu reprezentanți ai edi
turii „Dacia", cu membrii brigăzii

științifice a revistei „Magazinul" 
etc. • Responsabilii colectivelor de 
agitatori din unitățile industriale 
ale municipiului Botoșani au par
ticipat la un schimb de experien
ță organizat la întreprinderea „E- 
lectrocontact". Tema acestuia : 
„FORME ȘI METODE FOLOSITE 
DE AGITATORI 1N SPRIJINUL

zent și viitor", deschisă la sala 
„Gheorghe Petrașcu" din Tecuci 
• EXPOZIȚII. La Galeria de artă 
„Sirius" din Sibiu a avut loc re
cent vernisajul expoziției artistu
lui emerit Hans Hermann, care 
prezintă lucrări de monotipie rea
lizate de pictorul sibian în perioa
da 1916—1976. Casa orășenească

APLICĂRII IN VIAȚA A NORME
LOR ETICII ȘI ECHITĂȚII SO
CIALISTE". • AGENDA GALA- 
ȚEANA. La Galați s-a desfășurat 
a doua ediție a festivalului-con- 
curs al brigăzilor artistice de agi
tație din unități metalurgice, inti
tulat sugestiv „Incandescențe". 
• Teatrul de păpuși din Galați a o- 
ferit publicului său în premieră pe 
țară spectacolul cu piesa „Băiatul 
și raza" de Mircea Ionescu și Con
stantin Vremuleț ; regia — Traian 
Ghițescu-Ciurea, scenografia și 
păpușile — Mircea Nicolau, muzi
ca — Nicolae Meiroșu. o Peste 100 
de acuarele realizate de pionieri 
alcătuiesc expoziția denumită „I- 
postazele orașului — trecut, pre-

de cultură din Zalău găzduiește o 
interesantă expoziție de artă plas
tică a elevilor școlii populare din 
localitate, iar meșterul popular 
Traian Voie din Cehu Silvaniei 
expune la casa orășenească de 
cultură din localitate peste 40 de 
lucrări de sculptură. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Oradea 
s-a deschis o expoziție de artă 
plastică a profesorilor de desen 
din toate școlile județului Bihor. 
Lucrările înfățișează viața nouă 
de pe aceste meleaguri, frumuse
țile naturii, chipurile oamenilor. • 
AGENDA DOLJEANA. La Casa de 
cultură a tineretului din Craiova 
s-a deschis expoziția „Trecut, pre
zent și viitor in activitatea de for

mare a sentimentului patriotic și 
de ridicare a conștiinței socialiste 
a maselor". La cabinetul de științe 
sociale al întreprinderii de con
fecții Craiova a avut loc o con
sfătuire pe tema „Cartea social- 
politică — factor important in e- 
ducația comunistă a maselor". La 
Liceul energetic din Craiova s-a 
organizat o seară de poezie patrio
tică sub genericul „Omagiu parti
dului". • In sala cinematografului 
„Vaslui" s-a desfășurat zilele tre
cute concursul brigăzilor artistice 
de agitație din județul Vaslui, ac
țiune in pregătirea celui de-al pa
trulea festival național al umoru
lui, „Constantin Tănase", care va 
avea loc în prima decadă a lunii 
septembrie a.c. în orașul Vaslui. 
• „IN PAS CU TIMPUL" — sub 
acest generic s-a desfășurat la 
Deva un impunător spectacol li- 
terar-muzical-coregrafic, la reali
zarea căruia au contribuit artiști 
amatori și profesioniști, scriitori, 
ansambluri corale, formații de 
dansuri, tarafuri și soliști vocali 
din județul Hunedoara.

Corespondenții „Scînteii"

o GREFELE OSOASE 
(obținute de la donatori dece
dați) au permis să se evite am
putarea de brațe și picioare 
la persoane suferind de cancer, 
anunță publicația „New England 
Journal of Medicine". Din 15 
grefe de acest fel practicate la 
Boston, doar trei s-au dovedit 
ineficiente. în rest, după numai 
cîteva luni de la operație, pa- 
cienții cărora le-au fost trans
plantate oase au putut să se fo
losească în mod normal de mii- 
nile și picioarele lor. Echipa de 
medici care a efectuat interven
țiile a descoperit cu acest pri
lej că bolnavii de cancer nu 
resping transplantul dacă do
natorii au fost oameni tineri, 
iar oasele lor au fost prelevate 
și congelate imediat după de
ces.

® LA CE MAI SER
VEȘTE NUCA DE CO
COS. Pe piața mondială a 
apărut în ultima vreme un nou 
produs — cărbunele din coajă 
de nucă de cocos. El este utili
zat în industria chimică, la fil
trele de gaze etc. Primul loc în 
lume în exportul noului produs 
îl ocupă Republica Sri Lanka, 
urmată de India și Filipine.
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BERLIN 9 — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri a sosit la 
Berlin, într-o vizită oficială de prie
tenie, tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, la invita
ția președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, Horst Sindermann.

Pe aeroportul Schonefeld, împodo
bit sărbătorește cu drapelele de stat 
ale României și R.D.G., primul mi
nistru al guvernului român a fost 
salutat de Horst Sindermann, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ger
hard Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Herbert Kroli- 
kowski, secretar de stat și prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Rudolf Heinze, vicepreședinte 
al Comisiei de Stat a Planificării, 
Gerhardt Nitzschke, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul României în R.D.G., Con
stantin Niță, Hans Voss, ambasadorul 
R.D.G. în România.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, tovarășii Manea 
Mănescu și Horst Sindermann au 
trecut în revistă garda de onoare.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni 

erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, Petre Lupu, Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui, George Macovescu, Emil Nicol- 
cioiu, Nicolae Mănescu, miniștri, 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

A fost de față Hans Joachim 
Loschner, însărcinat cu afaceri a.i, al 
R.D. Germane la București.

★
în cursul după-amiezii, tovarășul 

Manea Mănescu a depus o coroană 
de flori la Monumentul victimelor 
fascismului și militarismului.

★
în cursul zilei de miercuri au în

ceput convorbirile oficiale.
In cadrul convorbirilor s-a analizat 

modul în care s-au adus la îndepli
nire sarcinile și orientările hotărite 
cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nioolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania. 
S-au apreciat rezultatele bune obți
nute în activitatea de finalizare a 
coordonării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale și încheierii 
Acordului comercial de lungă durată 
pe perioada 1976—1980.

Considerînd că nivelul de dezvol
tare, gradul’ ridicat de tehnicitate și 
potențialul economic al ambelor țări 
oferă posibilități mai mari de am
plificare a colaborării și cooperării 
dintre România și R.D.G., cei doi 
prim-miniștri au convenit măsurile 
de întreprins pentru dezvoltarea 
schimburilor economice și intensifi
carea cooperărji industriale și tehni- 
co-științifice pe ,-o perioadă de largă 
perspectivă înțre jjple două țări în 
domeniile industrie) metalurgici, in
dustriei construcțiilor de mașini, în
deosebi în domeniile utilajelor teh
nologice, mașinilor-unelte grele, in
dustriei navale, electronicii și elec
trotehnicii, precum și în industria chi
mică și petrochimică. Au fost, în 
același timp, examinate perspective
le dezvoltării colaborării pe termen 
lung între cele două țări pe terțe 
piețe. S-au abordat, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării in domeniile științei și tehno
logiilor, în industrie și agricultură, 
precum și în învățămînt și cultură.

Cei doi șefi de guvern au făcut o 
apreciere pozitivă asupra cursului 
ascendent al relațiilor bilaterale, cu 
deosebire al celor economice, tehnico- 
științifice, culturale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă, în spiritul bune
lor relații statornicite între partidele, 
țările și popoarele celor două țări.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului și 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de Mașini, 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice. Ion Șt. Ion, secretar al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Gheorghe Caranfil, adjunct al mi
nistrului Industriei chimice. Con
stantin Niță, ambasadorul României 
în R.D.G., consilieri și experți.

Din partea R.D.G. participă tovară
șii Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președinte al 
părții R.D.G. în Comisia mixtă, Ger
hard Zimmermann, ministrul con
strucțiilor de mașini grele și instala
ții, Rudi Georgi, ministrul construc
țiilor de mașini-unelte, Giinther Wy- 
schofsky, ministrul industriei chimi
ce, Kurt Singhuber, ministrul indus
triei miniere, metalurgiei și potasiu- 
lui, Klaus Siebold, ministrul cărbu
nelui și energiei, Herbert Krolikow- 
ski, secretar de stat și prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ru
dolf Heinze, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Gerhardt 
Nitzschke, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Hans Voss, am
basadorul R.D.G. în România.

★
Miercuri seara, președintele Con

siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane Horst Sindermann, a oferit un 
dineu oficial în onoarea primului mi
nistru al guvernului român.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
cei doi șefi de guvern au rostit 
toasturi.

Salutindu-i pe oaspeții români, 
Horst Sindermann, după ce a relevat 
caracterul fructuos al convorbirilor 
tovărășești purtate cu ocazia vizitei 
sale în România, a exprimat con
vingerea că actualele convorbiri vor 
contribui, ca și cele de la București, 
la adîncirea în continuare a relații
lor prietenești între statele și po
poarele noastre.

în continuare, subliniind că vizita 
primului ministru român in R. D. 
Germană este apreciată drept o ex
presie a evoluției favorabile a rela
țiilor dintre cele două țări, tovarășul 
Horst Sindermann a spus : Moto
rul acestei evoluții este cola
borarea tovărășească dintre partidele 
noastre frățești, mai ales problemele 
de perspectivă stabilite în cadrul con
vorbirilor dintre secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului So-

La sosire pe aeroportul Schonefeld

cialist Unit din Germania, tovarășul 
Erich Honecker, și secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De mare importanță pentru inten
sificarea colaborării este înțelegerea 
dintre țările noastre privind coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale R.D.G. și Republicii Socia
liste România pe perioada 1976—1980. 
Volumul total convenit al schimbu
rilor de mărfuri reciproce pentru a- 
ceastă perioadă prevede o creștere 
însemnată de 168 la sută în compa
rație cu perioada cincinalului trecut 
și oferă o bază solidă pentru acor
dul comercial pe anii 1976—1980.

Acordurile și înțelegerile încheiate 
privind colaborarea economică și teh- 
nico-științifică, ca și cele privind co
operarea și specializarea în producție 
— a arătat vorbitorul — au apropiat 
economiile noastre naționale, creind, 
totodată, posibilități pentru folosirea 
și mai efectivă a potențialelor eco
nomiilor noastre naționale.

Comuniștii republicii noastre și-au 
propus, la Congresul al IX-lea al 
partidului, sarcini mari, importante, 
pentru noua perioadă de edificare a 
societății socialiste dezvoltate și crea
rea premiselor esențiale pentru tre
cerea treptată spre comunism.

Marile realizări pe care oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
România le-au obținut în cele trei de
cenii în toate domeniile vieții sociale 
ne umplu de sinceră bucurie. Datorită 
activității neobosite, pline de sacrifi
ciu, a clasei muncitoare româneați, 
a tuturor oamenilor muncii —' sUb coh- 
ducerea partidului comunist, după e- , 
liberarea României de sub jugul fas
cist — colaborării tot mai strînse cu 
țările socialiste frățești, România a 
devenit un stat socialist industrial- 
agrar.

Referindu-se în continuare la unele 
probleme ale situației internaționale, 
vorbitorul a subliniat importanța 
Conferinței pentru securitate și co
operare in Europa, precum și necesi
tatea de a se depune eforturi în di
recția destinderii pe continent. Vor
bind apoi despre contribuția R. D. 
Germane la lupta pentru pace și co
laborare internațională. Horst Sin
dermann a spus : Sprijinim pe de
plin inițiativele Uniunii Sovietice 
privind realizarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare și încheierea 
unui acord internațional de renunța
re la forță în relațiile internaționale. 
Vorbitorul a arătat că R.D.G. își adu
ce contribuția constructivă Ia_ îngră
direa cursei înarmărilor — întrucit 
aceasta corespunde cererilor și aspi
rațiilor popoarelor.

Relațiile prietenești dintre partide
le și popoarele noastre — a subli
niat el — ne permit să purtăm con
vorbirile într-o atmosferă tovărășeas
că și să dăm întîlnirii noastre un 
caracter de lucru. Efectuăm un 
schimb de păreri asupra multor pro
bleme, însă sarcina noastră princi
pală constă în înțelegețile concrete 
între guvernele noastre in domenii
le tehnico-științific. economic și cul
tural-politic. Pe calea specializării și 
cooperării tot mai accentuate, a uni
rii potențialelor noastre științifice și 
tehnologice, noi realizăm apropierea 
tot mai strînsă a economiilor noas
tre naționale în avantajul reciproc.

în continuare, vorbitorul, după ce 
a relevat că politica celor două 
țări ale noastre se bazează pe prin
cipiile marxism-leninismului, că ea 
corespunde cu interesele țărilor so
cialiste, a subliniat faptul că rela
țiile de colaborare cu țările în curs 
de dezvoltare se dezvoltă cu succes, 
arătînd totodată că aceste țări mai 
suferă consecințele fostei asupriri co
loniale și trebuie să se apere astăzi 
de pericolul de a cădea din nou în 
dependentă față de puterile imperia
liste ca urmare a politicii neocolo- 
nialiste a concernelor transnaționale. 
Colaborarea noastră cu tinerele state 
naționale, în avantajul reciproc, con
solidează străduințele lor pentru in
dependență politică și economică. 
Tratativele noastre se caracterizează 
și prin acest spirit de solidaritate in
ternațională, punct esențial al poli
ticii de internaționalism proletar și 
patriotism socialist.

în încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri al RD. Germane a 
toastat pentru forța conducătoare a 
statelor noastre. Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Comu- 
nit Român, pentru secretarul general 
al C.C. al P.S.U.G., tovarășul Erich 
Honecker, și pentru secretarul gene
ral al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea tovarășului 
Manea Mănescu.

în toastul său, tovarășul Manea 
Mănescu a spus : Constituie un prilej 
de mare satisfacție pentru noi să 
constatăm că relațiile frățești, de sti
mă, respect și încredere reciprocă 
dintre România și R.D. Germană cu
nosc o evoluție mereu ascendentă, în 
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală.

Dezvoltarea rodnică a raporturilor 
prietenești de colaborare frățească și 
de solidaritate dintre partidele, țările 
și popoarele noastre poartă amprenta 
puternică a contribuției personale, 
decisive a mult stimaților noștri con

ducători, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Upit din Germania, care, în cadrul 
întîlnirilor și convorbirilor prietenești 
ce le-au avut, au definit coordona
tele fundamentale ale acestor bune 
relații, direcțiile de acțiune pentru 
continua lor dezvoltare.

Relevăm cu profundă satisfacție 
faptul că, în ultimul deceniu, volu
mul schimburilor comerciale dintre 
țările noastre a crescut de peste 3,6 
ori. Este, de altfel, cit se poate de 
semnificativ că Republica Democrată 
Germană ocupă locul al doilea, după 
Uniunea Sovietică, în comerțul exte
rior al României cu țările socialiste.

Sîntem bucuroși, stimate tovarășe 
președinte Sindermann, să remarcăm 
și în acest cadru că vizita pe care 
dumneavoastră ați efectuat-o anul 
trecut în Republica Socialistă Româ
nia a fost deosebit de fructuoasă. 
Acționînd împreună, în conformitate 
cu indicațiile date de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker — am 
obținut rezultate remarcabile în in
tensificarea colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice.

Vorbitorul a relevat apoi că s-au 
intensificat cooperarea și specializa
rea în producția industrială, îndeo
sebi în sectoarele electrotehnicii, 
construcțiilor de mașini, metalurgiei 
și chimiei. Se extind continuu rela
țiile culturale, în domeniul învăță- 
mîntului, - presei, radioului, televi
ziunii și turismului.

Subliniind apoi că întregul nostru 
popor urmărește cu profund interes 
și deosebită simpatie marile reali
zări obținute de oamenii muncii din 
R. D. Germană, vorbitorul a re
levat că poporul român, încheind 
cu succes cincinalul 1971—1975, 
muncește cu abnegație, cu întreaga 
sa energie și capacitate de creație, 
sub conducerea partidului comu
nist, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea, pentru traducerea 
în viață a Programului P.C.R.

Așa cum se știe — a relevat apoi 
vorbitorul — România promovează o 
politică activă de colaborare inter
națională, de destindere și înțelegere. 
Țara noastră situează constant în 
centrul politicii sale externe dezvol
tarea continuă a prieteniei, solidari
tății și colaborării cu toate țările so
cialiste, întărirea unității și coeziu
nii lor. Considerăm că aceasta repre
zintă un factor esențial pentru înflo
rirea rapidă și multilaterală a fie
cărei țări socialiste în parte, pentru 
creșterea forței și prestigiului socia
lismului pe plan mondial.

Amplificăm, de asemenea, rapor
turile de prietenie și solidaritate cu 
țările în curs de dezvoltare, cu sta
tele care și-au dobindit independen-- 
ța și au pășit pe calea dezvoltării 
libere, de sine stătătoare. Dezvoltăm 
colaborarea cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea socială.

împreună cu țările socialiste, cu 
celelalte state iubitoare de pace, cu 
toate forțele progresiste și democra
tice, România participă din plin la 
soluționarea marilor probleme inter
naționale contemporane, în interesul 
popoarelor, al cauzei securității, co
laborării și înțelegerii în lume.

în acest sens, vorbitorul a relevat 
politica activă a României pentru in
staurarea pe continentul european a 
unui climat de securitate trainică și 
de colaborare, pentru , transpunerea în 
viață a tuturor principiilor și anga
jamentelor înscrise în Actul final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, pentru dez
voltarea unor relații de bună 
vecinătate în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și colaborării fructuoa
se, lipsită de arme atomice.

România militează cu toată fer
mitatea pentru abolirea definitivă 
a politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, care a generat 
mari decalaje economice între po
poare, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Sînt convins că întîlnirile și con
vorbirile noastre, care se desfășoară 
într-o atmosferă de cooperare, stimă 
și prețuire reciprocă, întreaga vizită 
a delegației române în R.D. Germană 
vor contribui la adîncirea prieteniei 
și solidarității frățești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, vor 
marca noi pași înainte în dezvolta
rea continuă a colaborării multilate
rale dintre România și R.D. Germană,

în încheiere, primul ministru ro
mân a toastat în sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. a tovarășului Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, și a primu
lui ministru Horst Sindermann, pen
tru dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării frățești dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Președintele
R. S. F. Iugoslavia 

în Turcia
ANKARA 9 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, aflat într-o vizită oficială 
de prietenie în Turcia, a avut 
miercuri convorbiri cu președintele 
țării-gazdă, Fahri Koriitiirk. Cei doi 
șefi de stat au procedat Ia un schimb 
de opinii privind aspecte ale situației 
internaționale. și ale relațiilor bilate
rale .— relevă agenția Taniug.

BELGRAD

Vizita delegației 
parlamentare române

BELGRAD 9 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația Comi
siei pentru politică externă și coo
perare economică internațională a 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de .Cor- 
neliu Mănescu, președintele comisiei, 
a sosit, miercuri, la Belgrad, într-o 
vizită de prietenie.

La aeroport, delegația a fost întîm- 
pinată de Bogdan Osolnik, vicepre
ședinte al Consiliului federal al A- 
dunării R.S.F. Iugoslavia, și de alte 
persoane oficiale. A fost prezent 
ambasadorul țării noastre în Iugosla
via, Virgil Cazacu.

în aceeași zi, delegația a fost pri
mită de Kiro Gligorov, președintele 
Adunării R.S.F. Iugoslavia. în cursul 
convorbirii care a avut loc cu acest 
prilej a fost evocată colaborarea 
multilaterală dintre cele două țări so
cialiste, vecine și prietene, la care 
o contribuție deosebită și-o aduc 
parlamentarii români și iugoslavi. Au 
fost, totodată, abordate aspecte ale 
colaborării celor două parlamente pe 
plan internațional.

Tot miercuri au început convor
birile dintre delegațiile comisiilor de 
politică externă ale celor două 
parlamente.

ROMA

Declarație comuna P.C.I. - U.C.I.
ROMA 9 (Agerpres). — Luigi Lon

go, președintele P.C. Italian, l-a pri
mit pe Stane Dolanț, secretarul Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., cu care a avut o convorbire 
cordială — informează agenția Tan
iug.

★
în declarația comună a P.C.I.— 

U.C.I. — publicată în urma convorbi
rilor de la Roma între delegațiile ce
lor două partide, conduse de Enrico 
Berlinguer, secretar general al P.C.I., 
și Stane Dolanț. secretarul Comite
tului Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I. — părțile au relevat opinii co
mune privind semnificația luptei pe 
care o duc, în condiții diferite, pen
tru a promova cauza păcii, socialis
mului și libertății și eforturile între
prinse în scopul găsirii unor căi noi, 
originale de asigurare a progresului 
și dezvoltării societății socialiste, 
precum și pentru promovarea autono
miei pi, independenței fiecărui partid.

Situația din Liban
DAMASC 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez El Assad, a 
primit, miercuri, pe membrii comite
tului reprezentînd Consiliul ministe
rial al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
secretar general al Ligii Arabe, care 
a sosit la Damasc, a declarat că mi
siunea comitetului constă în a „in
forma pe președintele Assad și pe ce
lelalte oficialități siriene asupra lu
crărilor Consiliului ministerial al Li
gii Arabe și pentru a avea consul
tări pe această temă".

★
CAIRO 9 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ligii Arabe a de
clarat, potrivit agenției Reuter, că la 
întîlnirea extraordinară a miniștrilor 
de externe arabi a fost adoptată o 
rezoluție Jstipulînd : încetarea ime
diată a focului în Liban și stabiliza
rea armistițiului ; crearea unei forțe 
arabe simbolice de securitate, sub su
pravegherea secretarului general al 
Ligii Arabe, în scopul menținerii 
securității și stabilității, mandatul ei 
urmind să expire la cererea președin
telui ales, Elias Sarkis ; trimiterea, la 
Damasc și Beirut, a unei delegații 
alcătuite din secretarul general al 
Ligii Arabe, ministrul de externe al 
Bahrainului, un delegat algerian și 
unul libian, care să colaboreze cu 
părțile interesate în menținerea secu
rității și stabilității în Liban.

Conferința cere tuturor părților li
baneze să ajungă la o reconciliere 
națională, sub auspiciile președinte
lui ales, în scopul menținerii unității 
poporului și teritoriului libanez,_ pre
cum și al suveranității, securității și 
stabilității Libanului.

★
DAMASC 9 (Agerpres). — Agen

țiile de presă — citind un purtător 
de cuvînt guvernamental sirian — 
anunță că Siria a ordonat unități
lor sale să respecte o încetare a fo
cului.

★
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a lansat apelul de a se 
depune eforturi pentru realizarea 
unei noi încetări a focului în Liban 
și pentru a permite președintelui 
ales să inițieze „procesul reconci
lierii".

Decretarea stării 
de asediu in Bolivia

LA PAZ 9 (Agerpres). — Guver
nul bolivian a decretat starea de 
asediu pe întregul teritoriu al țării — 
s-a anunțat oficial la La Paz. Decre
tul prevede o serie de măsuri care 
restring libertățile publice. S-a anun
țat că 19 persoane au fost arestate, 
între care principalul conducător al 
Federației minerilor bolivieni, Victor 
Lopez Arias, ceilalți fiind lideri sin
dicali sau conducători ai partidelor de 
stînga. Toate districtele miniere sînt 
supuse stării de urgență, multe dintre 
ele fiind ocupate de trupe.

Hotărîrea a fost adoptată în urma 
unui val de greve muncitorești și de
monstrații ale studenților, organizate 
în semn de protest față de regimul 
președintelui Hugo Banzer. Munci
torii și studenții au cerut acordarea 
unei amnistii generale imediate pen
tru toți bolivienii obligați să trăiască 
în exil din cauza activității și con
vingerilor lor politice.

MADRID

Hotărîrea Cortesurilor privind 
legalizarea unor partide politice

Menținerea P.C. Spaniol în afara legii — in dezacord 
cu interesele fundamentale ale poporului spaniol

MADRID 9 (Agerpres). — Cortes- 
urile spaniole (parlamentul) au adop
tat, miercuri, o hotărîre privind le
galizarea, pentru prima dată după 37 
de ani, a unor partide politice din 
țară, cu excepția partidului comunist 
și a altor formațiuni politice, care 
rămîn interzise. Proiectul de lege a 
fost adoptat cu 338 voturi pentru, 91 
contra și 24 abțineri. După cum re
marcă agențiile de presă, patru cin
cimi dintre deputății din parlamen
tul spaniol au fost numiți încă în pe
rioada lui Franco și se situează, în 
marea lor majoritate, pe poziții con
servatoare, de extremă dreaptă.

Reacțiile la această hotărîre a 
parlamentului spaniol — atît din par
tea unor oameni politici cu vederi 
progresiste, cît și a observatorilor 
politici de la Madrid — relevă faptul 
că autoritățile spaniole, în ciuda

„0.1. M. trebuie să sprijine mai eficient 
țările în curs de dezvoltare"

Intervenția reprezentantului României la Conferința mondială 
asupra utilizării forței de muncă

GENEVA 9 (Agerpres). — în cursul 
dezbaterilor generale din cadrul Confe
rinței mondiale asupra forței de mun
că, repartiției veniturilor, progresului 
social și diviziunii internaționale a 
muncii, care se desfășoară la Geneva, 
a luat cuvîntul Cornelia Filipaș, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a subliniat necesitatea 
ca O.I.M. să se angajeze cu mai 
multă fermitate pe calea rezolvării, 
în interesul celor ce muncesc, a ma
rilor probleme cu care este confrun
tată o bună parte din omenire : sub
dezvoltarea, șomajul, inflația, marile 
decalaje dintre state. Reprezentanta

Părțile au subliniat importanța deo
sebită, pe plan european și interna
țional , general, pe care o au unirea 
și înțelegerea dintre toate forțele — 
comuniste, socialiste, social-democra- 
te și alte forțe democratice — care își 
aduc contribuția la găsirea unor so
luții pozitive pentru problemele vi
tale ce preocupă în prezent ome
nirea.

Cele două partide sînt convinse de 
necesitatea unor eforturi sporite în 
direcția promovării destinderii, co
operării și a unei noi ordini econo
mice, avînd la bază egalitatea in 
drepturi, precum și în vederea asi
gurării recunoașterii dreptului fiecă
rui popor de a-și alege liber calea 
proprie de dezvoltare.

întrevederi ale reprezentantului P. C. R.
din Grecia (interior)la Congresul P.C.

ATENA 9 — Trimisul nostru trans
mite : Miercuri dimineață, tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, care participă la Con
gresul Partidului Comunist din Gre
cia (interior), a avut o întîlnire cu 
Ilias Iliou, președintele partidului 
Uniunea Democratică de Stingă — 
E.D.A.

Cu acest prilej a fost transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, un cald mesaj de priete
nie. au fost adresate urări de succes 
in activitate președintelui E.D.A. și 
întregului partid.

Mulțumind, Ilias Iliou a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expresia sentimentelor sale 
de prietenie și stimă, aprecierea sa 
deosebită față de activitatea pe care 
o desfășoară în slujba dezvoltării re
lațiilor dintre România și Grecia, 
dintre P.C.R. și forțele progresiste 
grecești, în folosul ambelor popoare, 
al păcii și prieteniei în Balcani și in 
Europa. A fost exprimată, totodată, 
dorința reciprocă de a dezvolta și în

Spre întărirea forjelor 
democrației in Grecia

în sala teatrului „Aliki", din cen
trul Atenei, se desfășoară în aceste 
zile lucrările Congresului Partidului 
Comunist din Grecia (interior). Pre
gătirile pentru congres au prilejuit 
ample dezbateri în toate organizații
le partidului asupra proiectului pro
gramului de luptă pentru aprofun
darea democrației și înfăptuirea de 
prefaceri social-economice de natură 
să faciliteze înfăptuirea aspirațiilor 
clasei muncitoare, ale maselor popu
lare, pentru dezvoltarea relațiilor în
tre țările balcanice și un aport sporit 
al țării la consolidarea destinderii, 
asigurarea securității și păcii pe con
tinentul european.

Dezbaterile se axează pe raportul 
politic prezentat în prima zi a con
gresului de Haralambos Dracopoulos, 
secretar al C.C. al partidului. Con
gresul — a spus el — consti
tuie un eveniment de însemnă
tate deosebită, care va marca 
istoria partidului, istoria mișcării 
muncitorești și democratice din 
țară și va exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă asupra vieții poli
tice din Grecia. Vorbitorul s-a 
oprit asupra situației social-economi
ce și politice din Grecia, subliniind 
necesitatea unirii eforturilor în ve
derea întăririi forțelor democrației, 
condiție indispensabilă a asigură
rii progresului țării. Precizind po
ziția partidului față de actualul 
guvern, vorbitorul a formulat cri
tici la adresa unor măsuri ale a- 
cestuia și a arătat, în același timp, 
aspectele pozitive ale activității lui. 
Este în interesul tuturor forțelor so
ciale sănătoase — a arătat el — ca 
acest guvern să reușească în activi
tatea pentru salvarea și consolidarea 
democrației.

în partea consacrată politicii ex
terne, raportorul s-a oprit asupra poli
ticii partidului cu privire la dezvol
tarea colaborării între țările balca
nice, la consolidarea securității în 
Europa. „Lărgirea colaborării în Bal- 

unor declarații oficiale privind „libe
ralizarea" și „democratizarea" regi
mului, continuă să urmeze linia poli
tică a „franchismului fără Franco".

Refuzul autorităților spaniole de a 
legaliza partidul comunist — partid 
puternic ancorat în viața politică 
spaniolă, care și-a adus o contribu
ție de prim ordin la lupta împotriva 
franchismului, pentru democrație și 
progres, pentru libertatea și indepen
dența Spaniei — se află în dezacord 
flagrant cu interesele fundamentale 
ale poporului spaniol, cu cerințele vi
guroase ale forțelor democratice, ale 
opiniei publice spaniole și interna
ționale, de a se adopta măsuri con
crete și hotărîte pentru abolirea le
gislației anacronice din perioada fran
chismului și de a se inaugura un 
curs nou, democratic și progre
sist, în viața politică a Spaniei.

sindicatelor din România a propus 
ca O.I.M., împreună cu celelalte or
ganizații din familia Națiunilor Uni
te, să sprijine mai eficace țările în 
curs de dezvoltare, în special în do
meniul formării cadrelor, ca o con
diție importantă a progresului lor 
economic și social, a eliminării șo
majului și subdezvoltării. S-a subli
niat, totodată, că preocupările în ve
derea asigurării locului de muncă 
pentru fiecare cetățean, pentru re
partiția echitabilă a veniturilor sînt 
o expresie a umanismului și solici
tudinii față de soarta celor care asi
gură progresul material și cultural al 
societății.

Agravarea climatului 
de violență în Italia
ROMA 9 (Agerpres). — Procurorul 

general al orașului italian Genova, 
Francesco Silvio Coco, a fost ucis, la 
8 iunie, de un grup de necunoscuți 
care au deschis focul asupra automo
bilului în care se afla magistratul. în 
același timp, au fost asasinați șoferul 
automobilului și polițistul care-1 es
corta pe procuror.

Acest nou act de violentă, care in
tervine după atentatele și asasinatele 
înregistrate în ultimele săptămini, a 
provocat vii proteste în întreaga țară, 
în cadrul unei declarații radiotele
vizate, președintele republicii, Gio
vanni Leone, și-a exprimat neliniștea 
față de această crimă, subliniind „ne
cesitatea unei asigurări mai ferme a 
ordinii și securității".

Presa italiană acordă, de aseme
nea, spații largi acestui asasinat, a- 
trăgînd atenția asupra agravării cli
matului de violență din țară.

viitor relațiile prietenești dintre cele 
două partide, dintre conducătorii lor.

★
în aceeași zi, tovarășul Mihai Da

lea a avut o întîlnire cu Gheorghios 
Mylonas, secretar general al Uniunii 
Centrului Democratic.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis un salut 
prietenesc președintelui Uniunii Cen
trului Democratic, Gheorghios Ma- 
vros.

Exprimîndu-și satisfacția în legătu
ră cu bunele relații de colaborare 
dintre cele două partide, Gheorghios 
Mylonas a rugat să se transmită, din 
partea președintelui Uniunii Centru
lui Democratic, Gheorghios Mavros, 
un cald mesaj de prietenie și stimă 
secretarului general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și dorința de a conlucra și 
în viitor pentru dezvoltarea prieteniei 
româno-elene, pentru făurirea unui 
climat de pace și colaborare în Bal
cani, ca și pe întregul continent eu
ropean.

La întîlniri a participat ambasado
rul României în Grecia, Ion Brad.

câni constituie o necesitate — se a- 
rată în raport. în acest cadru, con
ferința balcanică, vizitele la Atena 
ale președinților Nicolae Ceaușescu, 
Jivkov și Tito, precum și dezvolta
rea relațiilor cu Albania socialistă, 
constituie evoluții pozitive. Toate a- 
ceștea arată calea pe care trebuie să 
înainteze politica externă a Greciei, 
în scopul apărării intereselor na
ționale, pentru asigurarea păcii în a- 
ceastă zonă".

Arătind că poporul grec depune 
toate eforturile pentru retragerea 
țării din N.A.T.O., vorbitorul a subli
niat că, în condițiile actuale, înfăp
tuirea acestui deziderat este legată de 
lupta pentru abolirea alianțelor mili
tare, pentru întărirea coexistenței 
pașnice, dezarmarea generală și to
tală, înlăturarea bazelor militare 
străine din Europa și, îndeosebi, din 
Balcani și zona Mediteranei.

în partea referitoare la relațiile 
dintre partidele comuniste și munci
torești, vorbitorul a arătat: „Pentru 
noi, criteriul internaționalismului este 
în primul rînd capacitatea fiecărui 
partid de a promova cauza democra
ției și socialismului în țara sa și de 
a contribui la lupta ce se desfășoară 
în Europa și în lume pentru destin
dere, independență națională și pro
gres social. Rămînem fermi în atitu
dinea noastră privind egalitatea în
tre partidele mici și mari, neames
tecul în treburile interne ale altui 
partid".

în continuarea lucrărilor congre
sului, numeroși delegați, reprezen
tînd organizațiile de partid din 
Atena, Volos, Patras, Arcadia și Pi
reu, și-au expus punctele de vedere 
asupra raportului politic. în încheie
rea dezbaterilor la acest punct de pe 
ordinea de zi, H. Dracopoulos a sin
tetizat opiniile exprimate, subliniind 
necesitatea activizării tuturor organi
zațiilor partidului.

Al. CAMPEANU 
Atena.

BONN

Convorbiri 
polono-vest-germane 
BONN 9 (Agerpres). — Edward 

Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care se află într-o vizită 
oficială în Republica Federală Ger
mania, și-a început, miercuri, con
vorbirile cu conducătorii țării-gazdă. 
El a avut, succesiv, întrevederi cu 
președintele Partidului Social-De
mocrat, Willy Brandt, cu președin
tele R.F.G., Walter Scheel, și cu can
celarul federal, Helmut Schmidt.

Manifestul candidatului 
P. C. Portughez 

la alegerile prezidențiale
LISABONA 9 (Agerpres). — Octa

vio Pato, candidatul P.C. Portughez 
la alegerile prezidențiale, și-a pre
zentat la televiziune manifestul elec
toral, subliniind voința partidului său 
de a vedea instaurat în țară un re
gim democratic. El a precizat că vii
torul președinte al republicii nu tre
buie să desfășoare o politică partiza
nă, ci să vegheze la respectarea con
stituției și a libertăților democratice. 
El a insistat asupra importanței na
ționalizărilor, a asigurării controlului 
muncitoresc în întreprinderi și a în
făptuirii reformei agrare. De aseme
nea, el s-a pronunțat pentru plani
ficarea economiei, concomitent cu a- 
sigurarea unei largi posibilități de 
acțiune pentru inițiativa particulară.

în ceea ce privește politica exter
nă, O. Pato a subliniat necesitatea 
asigurării păcii și prieteniei între 
Portugalia și toate popoarele lumii, 
îndeosebi cele din fostele colonii por
tugheze.

AGENȚIILE
DE PRESĂ
TRANSMIT:
Sesiunea Comisiei mixte 

româno-columbiene des- 
fășoară lucrările la Bogota. Delegația 
țării noastre este condusă de Dan 
Rădulescu, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, iar cea 
columbiană — de dr. Abelardo Dua- 
rete Sotelo, viceministrul dezvoltării 
economice. Cele două părți analizea
ză aspecte ale cooperării economice 
bilaterale și ale schimburilor comer
ciale dintre România și Columbia, 
precum și perspectivele de dezvol
tare existente în aceste domenii.

Plenara C.C. al P.C. din 
Ecuador. La Guaya^uil a avut 
loc plenara C.C. al P.C. din Ecuador, 
care a dezbătut planul guvernamen
tal ce prevede reîntoarcerea Ecuado
rului la forma constituțională de gu- 
vernămînt și alegerea unui președin
te civil. Plenara și-a exprimat acor
dul față de planul respectiv.

0 delegație din orașul 
CraiOVa condusă de Adrian Cio- 
boiu, prim-vicepreședinte al consi
liului municipal, care a participat la 
tradiționalele sărbători anuale orga
nizate în orașul francez Nanterre, în
frățit cu Craiova, a avut convorbiri 
cu oficialități locale. A fost abordată 
posibilitatea extinderii schimburilor 
cultural-artistice și sportive între cele 
două orașe.

Televiziunea algeriană a de
dicat o emisiune specială Româ
niei. Au fost transmise imagini 
de la deschiderea, la Oran, a 
Expoziției de cărți și fotografii 
cu aspecte din țara noastră. Co
mentatorul emisiunii a eviden
țiat marile realizări economice 
și sociale obținute de România 
socialistă, cursul ascendent al 
colaborării și cooperării pe mul
tiple planuri, dintre România șl 
Algeria, ca și eforturile celor 
două țări, pe arena internațio
nală, in direcția instaurării unei 
noi ordini politice și economice, 
întăririi păcii și securității ge
nerale în lume.

La Palatul artei populare din 
Morelia, Mexic, au fost inaugu
rate Zilele culturii și prieteniei 
dintre popoarele român și mexi
can. Cu acest prilej a avut loc 
vernisajul expoziției de artă 
naivă românească și au fost 
prezentate un recital de poezie 
românească contemporană, fil
me documentare, programe de 
muzică populară și cultă.

înțelegere de colaborare.
La Lima a avut loc semnarea de că
tre partea peruană a înțelegerii de 
colaborare dintre întreprinderea Na
țională de Radiodifuziune din Peru 
și Consiliul Național al Radiotelevi- 
ziunii Române, prevăzind lărgirea 
schimburilor de emisiuni pentru ra
dio și televiziune.

La Ambasada iugoslava 
din Washington s-a produs. în noap
tea de 8 spre 9 iunie, explozia unei 
bombe plasate la una din ușile clă
dirii de atentatori, rămași, deocam
dată, neidentificați, informează a- 
genția Taniug. Explozia a provocat 
rănirea ușoară a două persoane și 
daune materiale.

Comunicatul dat publicității 
la încheierea sesiunii Consiliului mi
nisterial al Comisiei fluviului Niger 
exprimă hotărîrea participanților de 
a asigura succesul eforturilor lor co
mune în exploatarea resurselor bazi
nului acestui fluviu în interesul ță
rilor membre ale comisiei. La reu
niune au participat reprezentanți din 
Benin, Camerun, Coasta de Fildeș, 
Volta Superioară, Mali, Nigeria ți 
Niger.

în partea de vest aInundații.
Bulgariei au căzut, în ultimele zile, 
ploi abundente, județele Mihailov- 
grad, Vrața, Sofia, Pernik, Kiustendil 
și Blagoevgrad înregistrînd 45—75 
litri pe metrul pătrat, iar zona orașu
lui Vidin, 94—100 litri. Unele rîuri 
au ieșit din matcă, în județele Vidin. 
Pazargik și Pernik, inundînd sate, 
unități industriale și suprafețe agri
cole. Sute de oameni și mașini, exca
vatoare și pomne, cărora li s-au ală
turat și subunități ale apărării civile, 
au acționat continuu împotriva sti
hiei.
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