
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în toate comunele, în toate unitățile agricole, 

cu inițiativă, răspundere și bună organizare

Imediat după seceris 
insămlntarea culturilor duble,

Anul XLV Nr. 10 544 Prima ediție Joi 15 iulie 1976 4 PAGINI - 30 BANI pe suprafețe cit mai mari
Ședința Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R.
In ziua de 14 iulie 1976 a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
desfășurarea campaniei agricole de vară, 
pregătirea și organizarea lucrărilor agri
cole de toamnă. Pe baza analizei 
rezultatelor obținute pînă în prezent, 
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, consiliile 
populare județene și comunale, toate or
ganele agricole să ia măsuri energice 
pentru intensificarea lucrărilor agricole de 
sezon, folosirea fiecărei ore bune de lu
cru în cîmp în vederea strîngerii rapide a 
întregii recolte de cereale, transportării și 
înmagazinării acesteia în cel mai scurt 
timp, pentru a se evita orice pierderi. Tre
buie să se treacă neîntîrziat la realizarea 
culturii a doua pe terenurile de pe care 
a fost strînsă recolta, în vederea asigură
rii bunei aprovizionări a populației cu le
gume^ precum și pentru obținerea unor 
cantități suplimentare de furaje. De ase
menea, să se ia măsuri pentru realizarea 
integrală a planului de livrări la fondul 
centralizat de stat în vederea asigurării 
aprovizionării corespunzătoare a popu
lației cu produse agroalimentare. Tot
odată, a fost subliniată necesitatea exe
cutării în condiții agrotehnice superioare 
a tuturor lucrărilor de întreținere a cultu
rilor de toamnă, pentru obținerea unor re
colte sporite. Ținînd seama de umiditatea 
redusă din unele zone ale țării, trebuie să 
se ia măsuri hotărîte pentru folosirea la 
maximum a irigațiilor, pentru realizarea 
udărilor prin toate mijloacele de care dis
pun unitățile agricole de stat și coopera
tiste, precum și populația de la sate.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să acționeze cu toată fermitatea 
pentru buna organizare a întregii activi

tăți din agricultură, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor materiale și umane în ve
derea realizării la timp și în cele mai bune 
condiții a sarcinilor importante ce se pun, 
în această perioadă, în fața oamenilor 
muncii de la sate.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că organele și organizațiile 
de partid, lucrătorii din unitățile agricole, 
cooperatiste și de stat, mecanizatorii, toți 
oamenii muncii din agricultură vor munci 
fără preget pentru a asigura desfășurarea 
în mod exemplar a campaniei agricole de 
vară și de toamnă, aducîndu-și astfel con
tribuția la dezvoltarea economiei națio
nale, la ridicarea, pe această bază, a bu
năstării întregului popor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a discutat unele probleme legate de în
făptuirea hotărîrilor și sarcinilor stabilite 
de Congresul educației politice și al cul
turii socialiste.

Ținînd seama de importanța deosebită 
a activității ideologice și cultural-educa
tive a partidului, a întregii noastre socie
tăți, de complexitatea sarcinilor care de
curg din Programul partidului și din hotă- 
rîrile Congresului educației politice și al 
culturii socialiste privind ridicarea con
științei socialiste și formarea omului nou, 
de necesitatea conducerii și coordonării 
unitare a acestei activități, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit ca secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să conducă nemijlocit Comi
sia ideologică a Comitetului Central al 
P.C.R. Totodată, s-a stabilit să se treacă 
la elaborarea măsurilor concrete pentru 
traducerea în viață a indicațiilor cu
prinse în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, precum și a propu
nerilor și sugestiilor prezentate de parti- 
cipanții la congres, în scopul îmbunătăți
rii organizării activității instituțiilor cen
trale cu caracter ideologic și cultural-edu- 
cativ, al organizării unitare a acestor acti

vități la nivelul județelor, municipiilor, 
orașelor, comunelor, al întreprinderilor și 
instituțiilor.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a examinat raportul delega
ției române la cea de-a XXX-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. 
Aprobînd activitatea delegației țării noas
tre, Comitetul Politic Executiv relevă că 
prevederile documentelor sesiunii sînt de 
natură să favorizeze extinderea în conti
nuare, pe multiple planuri, a colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase, pe baza 
coordonării planurilor naționale unice 
dintre România și celelalte state membre 
ale C.A.E.R., asigură înfăptuirea în conti
nuare a procesului de apropiere și egali
zare a nivelului dezvoltării economico- 
sociale, creșterea și modernizarea forțelor 
de producție, progresul și propășirea fie
căreia din aceste țări, ridicarea nivelului 
de trai al popoarelor lor.

Constatînd cu satisfacție că documen
tele și hotărîrile sesiunii C.A.E.R. se înte
meiază pe principiile și normele conve
nite de țările membre în cadrul statutului 
organizației și al „Programului complex", 
Comitetul Politic Executiv subliniază că 
promovarea consecventă și în viitor a 
acestor principii creează cadrul unei tot 
mai largi cooperări reciproc avantajoase 
între țările membre.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru înfăptuirea prevederilor în
scrise în documentele sșșiunii, relevînd, 
totodată, hotărîrea țării noastre de a ac
ționa în continuare pentru adîncirea și 
perfecționarea colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări so
cialiste, cu toate statele lumii, în interesul 
cauzei socialismului, al progresului social, 
păcii și colaborării mondiale.

în cadrul ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a soluționat, de asemenea, unele 
probleme curente ale activității de partid 
și de stat.
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Cifrele înscrise în cadrul fiecârui Județ aratâ suprafața însâmînțatâ cu culturi dubie, în procente fațâ 
cifra de sus în cooperativele agricole, iar cifra de jos — in întreprinderile agricole de stat (Io

Pentru completarea bazei furajelor 
și obținerea unor cantități suplimen
tare de legume este absolut necesar 
ca, după recoltarea orzului și griu
lui, să se insămințeze culturi succe
sive pe 1,2 milioane hectare. Obți
nerea producțiilor prevăzute presu
pune ca semănatul acestor culturi să 
se facă intr-un timp cit mai scurt 
după recoltarea plantelor premergă
toare, pregătindu-se cu cea mai 
mare grijă terenul.

Datorită măsurilor luate de or
ganele și organizațiile de partid, 
de conducerile unităților agrico
le și comandamentele locale, ritmul 
insămintării culturilor succesive a 
fost intensificat. Din datele centrali
zate la ministerul de Tesort reiese 
că, pînă la 14 iulie, au fost însă- 
mînțate 355 000 hectare cu culturi 
succesive, din care 17 000 hectare cu 
legume. Așa cum rezultă și din harta 
alăturată. în întreprinderile agricole 
de stat din județele Ialomița, Brăila, 
Buzău, Arad, Bihor, Dîmbovița, Ar
geș, Galați și Satu-Mare au fost în- 
sămînțate cu culturi succesive supra
fețe mai mari decît cele prevăzute 
inițial. De asemenea, în cooperative
le agricole din județele Ialomița, Bu
zău, Brăila, Arad au fost însămința- 
te cele mai mari suprafețe cu po
rumb pentru boabe, plante furajere 
și legume comparativ cu prevederile 
cuprinse în plan. Așa cum s-a arătat

la ultima ședință a comandamentului 
central, există decalaje mari intre 
suprafețele de pe care s-a strins re
colta de orz și grîu și cele însămin- 
țate efectiv. Astfel, în cooperativele 
agricole din județul Teleorman, unde 
s-a strîns recolta de pe 60 000 hecta
re, au fost însămînțate numai 16 000 
hectare, față de 68 000 hectare.cit s-a 
prevăzut în plan, și doar 17 la sută 
din terenurile destinate legumelor în 
cultura a doua. O situație asemănă
toare se constată în județul Con
stanța, unde planul de însămînțare a 
culturilor succesive a fost realizat in 
proporție de numai 25 la sută pe to
tal și 21 la sută la legume. Expe
riența a demonstrat că esențial 
pentru obținerea de recolte mari 
la culturile succesive este , respecta
rea perioadei optime de însămințări. 
De altfel, ministerul de resort a in
dicat ca pregătirea solului și semă
natul să se facă în cel mult 48 de 
ore de la recoltarea cerealelor păioa- 
se. în multe unități agricole acest

de plan ; 
14 iulie a.c.).

termen nu a fost respectat, deoarece 
nu au fost întreprinse măsuri orga
nizatorice și tehnice ferme pentru a 
se elibera terenul de paie. Iată de 
ce, organele și organizațiile de par
tid, comandamentele locale și condu
cerile unităților agricole au datoria 
șă organizeze acțiuni de masă pen
tru eliberarea de paie a terenurilor 
destinate culturilor duble, să asigure 
mijloacele mecanice necesare pentru 
a se face fără întîrziere pregătirea 
solului și semănatul. întrucît supra
fețe mari cu culturi succesive sînt 
amplasate în sistemele de irigații, se 
impune ca, imediat după semănat, să 
se aplice udările necesare, adminis- 
trîndu-se cantitățile de apă indicate 
de specialiști.

j Este în. interesul economiei națio-, 
nale ca de la editurile succesi'tM'f să' 
fie obținute producții cit mai mari. 
Pentru aceasta se cere ca însămin- 
țările să fie bine organizate. Pretu
tindeni să se muncească cu răspun
dere. cu hotărîre 1

Relatări de la corespondenții șl reporterii 
noștri privind secerișul griului în județele 

Buzău și Teleorman 
-------------------------------------- --------- IN PAGINA A 1I1-A -----

ÎN VALEA JIULUI 

100000 tone de 
cărbune peste plan
Eforturile perseverente ale mineri

lor Văii Jiului pentru creșterea ran
damentelor în abataje sînt evidențiate 
de realizările deosebite obținute pînă 
în prezent : o producție suplimen
tară de peste 103 000 tone de 
cărbune energetic și cocsificabil. 
Minerii de la Vulcan — care în anul 
trecut au cucerit titlul de fruntași pe 
țară — se află și în prezent în 
fruntea colectivelor din Valea Jiului, 
cu aproape 15 000 tone de cărbune 
extras peste plan. Ei sînt urmați în
deaproape de minerii de la Uricani, 
cu 13 000 tone de cărbune cocsifica
bil, de cei de la Petrila — cu 11 000 
tone. (Sabin Ionescu).

ALEȘD 

Angajamentul anual 
a fost îndeplinit

Tînărul colectiv de cimentiști de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Aleșd, județul Bihor, este ferm 
hotărît să realizeze în condiții exem
plare sarcinile de plan. Amintind 
faptul că angajamentele asumate 
pentru întregul an au fost realizate 
in numai 6 luni, subliniem că aceste 
succese s-au obținut în exclusivitate 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Astfel s-au realizat supli
mentar 19 500 tone ciment care a 
fost livrat șantierelor țării. Față de 
perioada corespunzătoare a Anului 
trecut, producția globală industrială 
este superioară cu 33 milioane lei, 
concretizată în- 58 000 tone ciment și 
440 000 mp plăci din azbociment. 
Menționăm și faiptul că planul de 
export a fost nu numai îndeplinit, 
ci și depășit, combinatul din Aleșd 
livrînd partenerilor străini o pro
ducție suplimentară, față de sarci
nile contractuale, în valoare de 9 mi
lioane lei valută. (Dumitru Gâță).

ARAD
O nouă turnătorie 

de fontă
Recent, la Arad a fost dată în 

folosință o nouă capacitate de pro
ducție. Este vorba despre noua și 
moderna turnătorie de fontă de la 
întreprinderea de strunguri, realiza
tă de constructorii șantierului 5 Arad 
al I.C.I.M. Brașov. Turnătoria este 
dotată în întregime cu linii de pro
ducție complet mecanizate și auto
matizate, printre care cubilourile — 
cu capacitate dublă față de cele exis
tente în secția inițială — tunelul de 
solidificare, lung de aproape 100 
metri și servit de o bandă rulantă, 
sistemul de ventilație și de ab
sorbție a gazelor. (Constantin, Si- 
mlon).

Vedere panoramicâ a zonei industriale din Miercurea Ciuc Foto ; E. Dichiseanu

înalta răspundere a creației artistice
Primul Congres al 

educației politice și al 
culturii socialiste — 
înalt for de dezbatere 
și de elaborare, pe baza 
Programului partidu
lui, a direcțiilor între
gii activități spirituale 
a societății românești 
contemporane — ră- 
mîne trainic gravat în 
conștiințele noastre și 
datorită faptului că, 
prin adine înțeleaptă 
și înalt însuflețitoarea 
expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
ne-a adus încă o dată 
lingă inimi și cugete 
tabloul măreț al isto1 
riei patriei, zbuciuma
ta ei desfășurare, ne- 
sfîrșirea de lupte și 
|ertfe ale oamenilor 
acestor pămînturi — 
strămoșii, bunicii și 
părinții noștri — pen
tru libertate și drep
tate, pentru indepen
dență, pentru tihna 
făuririi unui trai mai 
bun, pe potriva felu
lui nostru de a simți 
și a gindi, de a fi, ca 
popor și ca națiune. 
Dezvoltînd și deta
liind înaltele idei și 
principii cuprinse în 
Programul partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a arătat 
limpede că întreg

acest tezaur de expe
riențe și împliniri is
torice reprezintă pen
tru comuniștii aces
tei țări, pentru milioa
nele de oameni ai 
muncii — români, ma
ghiari, germani și de 
alte naționalități —, 
făuritori ai societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate, o zestre 
care trebuie apărată și

fel, Partidul Comunist 
Român ne confruntă 
conștiințele cu supre
ma răspundere: aceea 
de a fi patriot, de a 
face totul pentru înflo
rirea liberă a propriei 
țări, neuitînd nici o 
clipă că aceasta repre
zintă o îndatorire față 
de propria țară și față 
dc umanitate.

însuflețind eforturi-

pulsul esențial al stră
daniilor și izbînzilor 
noastre artistice — și 
tot de aici izvorăște și 
îndatorirea de a rea
liza opere dc artă care 
să reflecte cit mai fi
del și eu o cit mai 
înaltă măiestrie speci
ficul țării și societății 
noastre, al epocii eroi
ce pe care o trăim, 
minunatele trăsături

mersul înainte al ome
nirii. De la înălțimea 
unei asemenea exi
gențe — contribuție'de 
preț a partidului nos
tru la definirea rostu
lui și rolului artei și 
al culturii în lumea 
contemporană — ne 
definim ca fii ai pa
triei socialiste, ca oa
meni și comuniști 
care-și gindesc și își

Cultura socialistă și educația politică — 
într-o unitate inseparabilă

dezvoltată necontenit, 
în spiritul creator al 
învățăturii marxist- 
leniniste, aplicată la 
condițiile noastre spe
cifice.

Medităm la toate 
acestea și înțelegem 
mai limpede că, în lu
mina politicii partidu
lui nostru, a fi patriot, 
a-ți iubi țara și po
porul și a-ți dovedi 
prin fapte această iu
bire înseamnă, de fapt, 
răspunderea nu nu
mai in fața propriei 
patrii, ci în fața ome
nirii și a epocii. Ast-

le constructive ale în
tregii noastre socie
tăți, această nobilă 
răspundere dă o spo
rită greutate și un mai 
amplu conținut misiu
nii noastre, a creato
rilor de artă, a celor 
chemați să contribuim 
la dezvoltarea spiri
tualității românești, la 
educarea maselor de 
oameni ai muncii, la 
făurirea conștiinței re
voluționare, a unei noi 
civilizații și a omului 
nou.

în aceasta constă, 
după părerea mea, im-

morale ale poporului 
român. Cu cit vom da 
o temperatură mai 
înaltă eforturilor noas
tre creatoare, cu cit ne 
vom investi, în fiecare 
act de creație, întrea
ga putere de muncă, 
întreaga pricepere, în
tregul talent — dar, 
mai cu seamă, întrea
ga putere de dăruire, 
întreaga pasiune re
voluționară —, cu atit 
vom avea conștiința că 
ne-am îndeplinit mi
siunea atit față de 
partid și România so
cialistă, cit gi fată da

trăiesc misiunea crea
toare însuflețiți de ma
rile comandamente ale 
epocii. în felul acesta, 
un plenitudinar senti
ment civic, cu valoa
re eternă, se potențea
ză și se dezvoltă, de
vine mult mai com
plex în lumina unui 
înțelept principiu po
litic. Eforturile noas
tre de educare și de 
autoeducare în aceas
tă direcție trebuie În
dreptate fără precu- 
pețire.

Ca actor, am prile
jul să mă întilnesc și 
să mă întrețin cu oa

meni de artă și cul
tură de pe multe me
ridiane, din țări cu 
culturi variate, cu 
orientări politico-so- 
ciale dintre cele mai 
diferitb. Este deosebit / 
de însuflețitor să con
stat că bunele apre
cieri ale unor oameni 
de cultură de peste ho
tare față de realizări
le artei și culturii ro
mânești se referă tot
deauna la acele opere 
în care specificul nos
tru național, suflul ca
racteristic ritmurilor 
noastre istorice, uni
versul sufletesc al oa
menilor acestor pămin- 
turi au fost redate cu 
fidelitate și pasiune, 
cu simț de răspundere.

Faptul este însufle- 
țitor și, în același 
timp, instructiv; el va
lidează justețea gene
roasei noastre con
cepții despre menirea 
educativă, umanistă a 
artei și, totodată, ne 
obligă să nu precupe
țim nimic pentru ane 
îndeplini cu cinste su
prema răspundere, în 
calitate de fii ai țării, 
de cetățeni, de oameni 
ai acestui timp, de co
muniști: patriotismul.

Amza PELLEA

Reperele tinere 
ale tînărului Sălaj

Străvechi pămînt ro
mânesc, îmbrățișat de 
alte păminturi legen
dare, precum cele ale 
Maramureșului și Lă- 
pușului, ale Oașului. 
Sătmarului și Bihoru
lui, pămîntul tînărului 
județ Sălaj poartă in 
sine Oseminte inexora
bile — ale spirituali
tății care s-a născut si 
a dăinuit cu veacuri 
înaintea legiunilor ro
mane și veacuri în șir 
după retragerea aces
tora — înflorind, sub 
coamele pleșuve ale 
Meseșului. un climat 
de ospitalitate și ri
goare, un climat în 
care se înscriu azi or
ganic reperele civili
zației socialiste.

Urmînd anticul li
mes, Însoțeam cu ini
ma un. drum de glorii 
rememorat de tineretul 
patriei in întîmpinarea 
gloriosului centenar al 
cuceririi independentei 
de stat a României, 
însoțeam cu inima a- 
cest drum, paralel cu 
drumurile prin vechimi 
•și cu drumurile spre 
viitor ale Zalăului, ăle 
Șimleului. ale conste
lației de statornice a- 
șezări sălăjene. Numai 
cîteva ceasuri he des
părțeau de momentul, 
timbrat de emoții abia 
stăpînite. al concursu
lui propriu-zis și ziua 
care începe acolo, in 
gara Jiboului. se des
chidea tot mai adincă 
peste tîmplele noastre, 
pe măsură ce gazdele 
ne evocau relieful ani
lor noștri contopit cu 
fata pămîntului de 
aici. Ziua creștea că
tre punctul ei culmi
nant și nici unul din
tre noi nu bănuiam că 
la despărțirea din ziua 
următoare aveam să 
ducem cu noi satisfac
ția unei descoperiri, 
orgolioase păreri de 
bine că fuseserăm 
martori ai unei revela
ții-

După ce. bilunar, ne 
bucuraserăm ochii și 
inima cu momente de 
evoluție măiastră și 
entuziastă a mai mul
tor echipaje județene 
de tineret, aflate — 
înaintea camerelor 
T.V. — intr-o aprinsă 
competiția- artistică și 
privind cunoștințe po- 
litico-economice si cul
turale, am intilnit la 
Zalău oameni tineri 
care au știut să se 
înalte cu diferența li
nei tîmple peste ceea

Reportaj de
Mihai

NEGULESCU

ce făcuseră colegii lor 
din județe cu mai 
vechi tradiții cultura
le și cu mai însemna
tă pondere economică.

Am plecat, așadar, 
pe ușa -Casei de cul
tură din Zalău îmbo
gățiți cu emoția des
coperirii. cu satisfacția 
de a vedea cum echi
pajul respectiv se de
tașase cu un avans de 
cîteva puncte față 
de următorii clasați. 
Ne-am întrebat atunci 
dacă eram numai. Păr
tașii unui hazard feri
cit sau dacă — prin 
zilnica activitate poli- 
tico-educativă si cul- 
tural-artistică — acest 
tînăr județ trăiește 
constant sub semnul 
unor importante acu
mulări spirituale, civi
ce, sub semnul unei mi
nunate deveniri comu
niste. în constelația de 
ieri și de azi a Săla
jului ne-au strălucit 
puternic înaintea ochi
lor repere precum o- 
rașul Zalău, precum Po- 
rolissum-Moigrad. pre
cum Gurăslău. precum 
vatra de naștere a u- 
nui Bărnuțiu. a unui

Papiu-Ilarian. Ne-au 
strălucit puternic in 
față privirile unor co
lective de muncitori ce 
nu depășesc media de 
virstă de 22 de ani și 
unde meșterii, „vete
ranii", precum mai
strul Seichea Gheor- 
ghe de la întreprinde
rea de conductori elec
trici emailați, nu au 
încă peste 35 de ani... 
Oameni tineri ai Să
lajului...

Zalăul produce, la 
unison cu țara. ele
mente ale progresului 
tehnic neîntrerupt. 
Produce armături de 
fontă și oțel, conduc
tori electrici emailați, 
elemente ceramice 
pentru construcții, iar 
in cincinalul acesta va 
produce țevi fără su
dură. anvelope. încăl
țăminte de cauciuc, va 
produce o largă gamă 
de sortimente ale in
dustriei ușoare. înscri- 
indu-se treptat printre 
județele cu cea' mai 
pronunțată creștere e- 
corjomică in vederea 
atingerii unei produc
ții anuale de minimum 
10 miliarde lei... Lin
gă tezaurul neolitic de 
la Moigrad, lingă pan
dantivul de 650 g aur. 
lingă idolii miniatu
rali. tot din aur. sau 
reliefurile în piatră 
mustind de neuitare — 
repere arheologice de 
primă importantă — și 
produsele de azi ale o- 
rașelor și satelor sălă
jene — există o infini
tă asemănare și aces
ta este sentimentul pe 
care ți-1 dau locurile 
acestea : un pronun
țat sentiment de con
tinuitate. de efort și 
iscusință a meșteșugu
rilor, de bogăție a ar
telor populare și a et
nografiei, de neum
brită statornicie și de
venire.
(Continuare 
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FAPTUL
DIVERS
Mesaje 
din larg

în curînd, oaspeții din țară și 
de peste hotare ai litoralului 
nostru, precum și 
marinarii vor găsi 
valurile mării sau 
acesteia mai multe 
în interiorul cărora 
peri cite o carte poștală scrisă 
în patru limbi de circulație in
ternațională.

Ținem să-i prevenim, și pe a- 
ceastă cale, că nu este vorba de 
mesajul disperat al vreunui 
naufragiat care cere să fie sal
vat. Este o rugăminte a Institu
tului român de cercetări marine, 
care a lansat acești recipienți in 
largul mării pentru ca mesajele 
respective să fie apoi expediate... 
expeditorului. Nu înainte de a 
fi completate cu data și locul 
găsirii acestora. Scopul: studie
rea zonelor și direcției curenților 
marini.

■pescarii și 
plutind pe 
pe țărmul 

sticle. Sticle 
vor desco-

Le-am
vorbit si

9

copiilor mei...
Cînd l-au văzut venind de la 

gară pe tăticul lor (Vasile Ciu
botarii din Preutești, județul 
Suceava), copiii i-au ieșit în în- 
tîmpinare, ca de obicei. Dar s-au 
oprit locului, văzîndu-1 foc de 
cătrănit. în trenul de pe ruta 
Fălticeni—Dolhasca își pierduse 
portmoneul cu toate actele și cu 
1 140 lei. Și-a dat seama abia 
după ce coborîse în gară și 
trenul dispăruse la orizont. 
„Unde să-i mai caut? Prinde 
orbu, scoate-i ochii! S-au dus pe 
apa Sîmbetei" — și-a spus el cu 
năduf. Toată seara nimeni n-a 
mai scos o vorbă-n casă.

Iată însă că omul este anunțat 
să se prezinte de urgență în 
gara Dolhasca „pentru identifi
care". S-a dus și nu i-a venit 
să-și creadă ochilor cind șeful 
gării i-a inminat toate actele și 
toți banii. Le găsise și le pre
dase ta gară șeful trenului din 
ziua respectivă, loan Silișteanu. 
Și, în seara aceea, mare bucurie 
a fost în casa omului, care le-a 
spus copiilor o dată, de două 
ori, de nouă ori să fie și ei în 
viață ca șeful trenului: „Ați în
țeles, feciorii mei? Totul e să 
fii om! A fi om e lucru mare".

— O expoziție ?
— Da, dar pînă mîine e secretă... 
Liviu Bera, locțiitor al secretarului 

comitetului de partid de la între
prinderea „Independența" — Sibiu, 
și-a dezvăluit „secretul" a doua zi, 
cind expoziția itinerantă a celor mai 
bune desene și caricaturi apărute la 
gazetele de perete și satirice a fă
cut primul popas în secțiile uzinei. 
Inițiativa s-a bucurat de un meritat 
succes datorită faptului că izvorul ei 
de inspirație l-au constituit atitudi
nile demne de laudă sau cele repro
babile ale unor membri ai colecti
vului uzinei.

Numeroase alte acțiuni politico- 
educative urmărise mobilizarea ener
giilor colectivului 
biectivelor majo
re ale actualului 
cincinal. La sec
ția sculărie, bu
năoară, te întîm- 
pină tacă de la 
intrare o mică, 
dar îngrijită ga
zetă de perete în 
care poți citi un 
interviu cu un 
fruntaș al secției 
care lucrează de 
20 de ani în în
treprindere și n-a 
avut nici o ab
sență nemotivată, 
un 
un 
în 
re, 
de 
anunță un succes 
înregistrat de colectivul secției. La 
locul cel mai vizibil din hală este 
plasat panoul întrecerii socialiste, 
care prezintă stadiul realizării pla
nului și angajamentelor, criteriile de 
evidențiere, evidențiații pe primul 
semestru al anului : Alexandru Vass, 
Virgil Cotoară, Ladislau Pheipper, 
Nicolae Badiu, Ion Fusoi. Panourile 
„Presa ne informează", „Realizări și 
perspective în județul Sibiu", pre
cum și chemările la întărirea respon
sabilității in muncă și a disciplinei 
fac parte din același ansamblu de 
preocupări ale organizației de par
tid pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste, inrădăcinarea tot mai pu
ternică a normelor de muncă și viață 
comunistă. Spațiul nu ne permite, 
dar am . putea cita multe alte date șl 
fapte care reflectă grija comitetului 
de partid, a birourilor organizațiilor 
de bază de a asigura — în spiritul 
ideilor călăuzitoare ale documentelor 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste — îmbinarea tot 
mai armonioasă a activității educa
tive cu cerințele producției.

Aceeași orientare consecventă 
transformarea întreprinderilor 
instituțiilor în puternice centre 
formare a omului nou, 
conștiință socialistă, 
și ta alte unități economice, institu
ții și școli din Sibiu. La întreprinde
rea . poligrafică, bunăoară, mai multe 
adunări generale ale organizațiilor 
dte partid și U.T.C. au înscris pe or
dinea de zi dezbateri pline de miez, 
care au relevat că dragostea și de
votamentul față de patria socialistă 
se onorează de către flecara cetă
țean prin munca pliină de însuflețire 
consacrată dezvoltării economiei și

articol despre 
tînăr muncitor 
plină afirma- 
o „telegramă 

felicitare" care

la îndeplinirea o-

culturii. Au avut loc, de asemenea, 
expuneri și discuții în cadrul învă- 
țămîntului de partid despre trecutul 
de luptă comun al poporului român, 
al sașilor și al altoi- naționalități 
conlocuitoare împotriva exploatării 
și asupririi, despre munca lor înfră
țită pentru înflorirea economico-so- 
ciială a țării în anii socialismului. 
Gazetele de perete, stația de ra
dioamplificare sînt judicios folosite, 
un’ loc de seamă ocupînd în preocu
pările organizației de partid publi
carea sau transmiterea de materiale 
vii, interesante, ilustrînd patriotismul 
în acțiune, concretizat în faptele 
muncii cotidiene a oamenilor de pe 
aceste meleaguri, fără deosebire de 
naționalitate. în activitatea po-

pins de colectivul său, ci, dimpotri
vă, a putut simți dip plin sprijinul 
și sfatul tovarășilor săi. A mai cân
tărit încă o dată lucrurile, s-a gind.it 
mai adine la trăinicia legăturilor cu 
pămintul natal și... de curînd s-a a- 
dresat organelor în drept, retrăgin- 
du-și cererea.

După cum am fost informați, ai
doma au procedat Wilhelm Lorch 
de la întreprinderea cinematografi
că locală, împreună cu soția sa Hil- 
de, profesoară la școala generală 
nr. 8 din Sibiu, Gerhard Muller de 
la întreprinderea „7 Noiembrie". îm
preună cu soția sa, Edeltraut, și fiica 
lor, precum și alții.

Desigur, în Sibiu — ca și pretu
tindeni ta țară — organizațiile de

Activitatea politico-educativa
dezvoltă atitudinea înaintată în muncă,

dragostea față de pămintul natal
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ală 
in 

di-

Recursul
a fost
respins

Au mai fost semnalate 
nu 
pe 
lațiile improvizate de 
zit, de iluminat, de făcut țuică... 
Un caz similar ne relatează pre
ședintele Tribunalului județean 
Vaslui, Nicolae Flavian. Este 
vorba de pățania lui Constantin 
Vidraru, de profesie mecanic, 
auto, din Birlad, care și-a mește
rit singur o ciudată butelie de 
aragaz. In timp ce se afla plecat 
cu treburi prin oraș, improviza
ta butelie a explodat, s-a pro
dus un incendiu. Patru persoane 
și-au pierdut viața, iar el — li
bertatea pentru cinci ani. 
cursul fiind respins, sentința 
rămas definitivă.

spre 
și 

de 
cu o înaltă 

am întilnit-o

litico-educativă un loc iot mai im
portant îl ocupă munca de la om la 
om, discuțiile tovărășești ale comu
niștilor cu cei din preajma lor, dis
cuții care abordează probleme de 
muncă și viață, aspecte de larg in
teres ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Care sînt roadele concrete 
unei asemenea activități bogate 
conținut, realizate cu mijloace
verse ? Rezultatele dobîndite în pro
ducție de colectivele întreprinderilor 
sibiene ta primele șase luni ale a- 
nuluii vorbesc elocvent despre dez
voltarea atitudinii înaintate față de 
muncă, întărirea ordinii și discipli
nei, aplicarea consecventă a Codu
lui etic. Evidente sînt și unele mu
tații în modul de a gîndi al unor 
oameni. Iată un exemplu dintre 
multe altele care ar putea fi amin
tite.

Erwin Schuster, un bărbat în floa
rea vîrstei, unul din cei mai apreciați 
muncitori de. la Întreprinderea poli
grafică, are acum din nou o înfăți
șare destinsă și o privire senină. O 
seninătate pe 
ce ai lepădat 
frămîntări 
este 
nele 
tea 
unor 
cerere de plecare definitivă din țară. 
Dar intr-un asemenea moment de 
cumpănă el nu a fost izolat sau res-

Și
vorba ?
vorbe, 

certitudinilor
iluzii amăgitoare,

care o capeți după 
povara unor adinei 
îndoieli. Despre ce 
Luîndu-se după u- 

depreciind realita- 
in favoarea 

ei făcuse

partid acționează prin, numeroase 
Căi și mijloace pentru dezvoltarea 
atitudinii Înaintate față de muncă, 
a spiritului de responsabilitate pen
tru îndeplinirea sarciniilor de pro
ducție. pentru întărirea conștiinței 
socialiste. In unitățile economice, 

. la așezămintele de 
organizat — pe baza
me lunare întocmite in urma unor 
sondaje de opinie — tatîlniri ale 
membrilor birourilor și secretaria
telor comitetelor județean și mu
nicipal de partid, ale altor acti
viști de partid și de stat cu dife
rite colective de muncă, tatîlniri 
în cadrul cărora s-au prezentat ex
puneri, s-a răspuns la întrebări, 
s-au făcut informări privind proble
mele fundamentale ale politicii in
terne și externe a partidului nos
tru. Binevenită s-a dovedit și pre
ocuparea pentru organizarea unor 
cursuri ale universității populare în 
sectoarele de producție din între
prinderile „7 Noiembrie", „Liberta
tea", „13 Decembrie". Teatrul de 
stat și Teatrul de păpuși din Sibiu, 
ambele avind secții de limba ger
mană, precum și numeroasele clu
buri ale întreprinderilor, contribuie 
cu spectacole și programe bogate în 
conținut și atractive, cu recitaluri 
ale poeților români și germani, 
la modelarea conștiinței înain
tate, la cultivarea puternicului 
atașament față de realitățile

cultură s-au 
unor progra-

cialiste ale țării noastre. Șco
lile din județ, între care se nu
mără un liceu de limba germană 
și 7 secții la alte licee real-umanis- 
te și de specialitate, desfășoară o 
intensă activitate educativă menită 
să formeze tineretul pentru muncă 
și viață, să-1 dezvolte dragostea față 
de patria socialistă.

în aceeași ordine de idei, tovară
șul Vasile Bărbuieț, secretar al co
mitetului județean de partid, spu
nea : „Activitatea noastră politico- 
educativă se bizuie pe 
solide. Oamenii muncii 
îndeplinesc cu succes 
sarcini ce le revin pentru a asigura 
creșterile importante ale producției 
prevăzute în actualul cincinal. A- 

ceastă muncă en
tuziastă consa
crată amplificării 
valorilor mate
riale și spirituale 
ale patriei, se des
fășoară în condi
țiile unei continue 
sporiri a respon
sabilității tuturdr 
celor ce muncesc, 
indiferent de na
ționalitate, pen
tru bunul mers al 
treburilor obștii. 
Expunerea de ex
cepțională însem
nătate pe care to
varășul Nicolae 
Ceausescu a 
rostit-o la Con
gresul educației 
politice și al cul- 
avut un deosebit

argumente 
din județ 

importantele

turti socialiste a 
ecou. Secretarul general al partidu
lui ne-a dat un înalt model al felu
lui răspicat șl deschis cum avem da
toria să combatem propaganda înșe
lătoare făcută ta scopul incitării 
la dezrădăcinare a unor cetățeni 
ai țării noastre — propagandă 
care nu numai că nu are nimic 
comun cu umanismul, dar încearcă 
să smulgă de pe pămîntuil natal, 
pentru interesul rapace de a obține 
mină de lucru ieftină, oameni care 
trăiesc în România din moși-stră- 
moși. Cazuri ca acelea Ia care v-ați 
referit s-ar mai putea cita și de la 
Sibiu sau Mediaș, cît și de Ia 
Cisnădie, Agnita. Dumbrăveni, Cop- 
șa și alte localități. Aceasta este încă 
o dovadă că sașii se simt acasă la 
ei aici, în România, pe pămintul 
unde s-au născut ei și părinții lor".

Punem punct aici însemnărilor de 
față, deși ar putea fi amintite și 
alte fapte care învederează crește
rea eficientei activității politice și 
cuRural-educative a organizațiilor 
de partid și, sub conducerea lor, a 
activității U.T.C., sindicatelor, consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate germană și a altor organisme 
obștești din Sibiu. Un lucru apa
re limpede : dezvoltarea conștiinței 
socialiste stimulează voința șl hotă- 
rîrea oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani sau de alte na
ționalități — de a contribui prin 
munca lor unită la prosperitatea și 
fericirea patriei — izvorul bunăstă
rii oricărui cetățean al republicii 
noastre.

o dată — urmările 
care le pot avea

Al. POPESCU

Re-
a

grave 
insta- 
încăl-

Comuna Smulți (județul Galați) se înscrie cu pași repezi în procesul 
sistematizării, oi dezvoltârll economico-sociale

Foto : Agerpres

A apărut
„îndreptarul la Operele 
complete ale lui Lenin“

Este binecunoscută preocuparea 
stăruitoare a partidului nostru pen
tru înarmarea teoretică a membri
lor de partid, a maselor largi de oa
meni ai muncii, pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor politico-ideo
logic. Este semnificativ în acest sens 
faptul că stat editate ta tiraje de sute 
de mii și milioane de exemplare do
cumentele partidului nostru, precum 
și operele clasicilor marxism-leninis- 
mului, ale lui Marx, Engels, Lenta.

După cum se știe, încă din anul 
1970, cînd a apărut, ta Editura po
litică, ultimul volum din seria celor 
55 de volume de „Opere complete" 
ale lui V. I. Lenin, publicul româ
nesc ane la indemină, ta limba ro
mână, întreaga operă a marelui teo
retician și conducător revoluționar 
comunist. In continuarea seriei ; ce
lor 55 de volume, zilele acestea a 
văzut lumina tiparului „îndreptarul 
la Operele complete ale Iui Lenin", 
în două volume ce însumează peste 
1 400 de pagini. întocmit de un co
lectiv al Editurii politice, după ver
siunea corespunzătoare în limba 
rusă, „îndreptarul" reprezintă, prin 
întregul său conținut, un instrument 
de mare utilitate în studiul operelor 
lui Lenin.

In volumul I, cititorii pot găsi — 
pe baza indicilor tematici, grupați în 
ordine alfabetică — trimiteri la te
zele și aprecierile Iul Lenin cu pri
vire la cele mai diverse problema 
ale teoriei și practicii revoluționare, 
la țări și popoare, instituții, eveni
mente istorice, politice, culturale etc. 
Astfel. între problemele la care se 
fac ample trimiteri amintim : esența 
și caracteristicile imperialismului, 
misiunea istorică a proletariatului,

rolul conducător al partidului co
munist în revoluția și construcția 
socialistă, căile de construire a so
cialismului și comunismului, dicta
tura proletariatului, industrializarea 
socialistă, cooperativizarea, dezvol
tarea conștiinței socialiste, educația 
politică a maselor, principiile și me
todele construcției de partid, națiu
nea și lupta de eliberare națională, 
patrie și patriotism, internaționa
lism, mișcarea comunistă și munci
torească internațională etc.

în volumul II sînt consemnate. In 
ordine alfabetică, studiile, articolele, 
recenziile, precum și însemnările și 
scrisorile publicate în cele 55 de vo
lume. De asemenea, volumul cuprin
de un indice al lucrărilor lui Marx, 
Engels și Lenin, citate și amintite de 
Lenin în diferite scrieri ale sale, un 
indice de nume, de publicații perio
dice, de denumiri geografice, de o- 
pere literare, lucrări de critică lite
rară. proverbe, zicale și expresii 
plastice folosite și menționate de Le
nin.

întregind ta mod fericit seria celor 
55 de volume de Opere complete, 
„îndreptarul" recent publicat este 
deosebit de folositor tuturor celor 
ce studiază și aprofundează opera 
teoretică a lui Vladimir Ulei Le
nin. In editarea „îndreptarului" 
își găsește o nouă și puternică 
expresie atenția deosebită acor
dată de Partidul Comunist Ro
mân, în cadrul amplului program de 
educație comunistă. înarmării mem
brilor de partid, a maselor largi ale 
poporului cu principiile socialismului 
științific, în vederea aplicării lor 
creatoare, potrivit condițiilor speci
fice României.

ALBA IULIA

„Specialist" 
în chioșcuri

Tinărul loan Alungulesei din 
Turda se afla, într-una din se
rile trecute, în incinta cetății 
medievale din Alba Iulia. Tîrîn- 
du-și pașii ca un turist negrăbit 
— mai sînt și dintre aceștia! — 
pe tinerelul nostru a început 
să-1 atragă, tot mai mult, ca un 
magnet, un banal chioșc alimen
tar de pe strada Mihai Viteazul. 
Forțînd ușa chioșcului, a pă
truns înăuntru. A luat banii din 
sertar, a înșfăcat o pungă cu loz 
în plic, apoi un cartuș cu țigări. 
Cind să iasă, hop ! că-i sar in 
circă vreo doi trecători, care-1 
Iau de guler și-l duc drept la 
miliție. Aici s-a stabilit că „tu
ristul" era mare „specialist" în... 
chioșcuri. Alte trei chioșcuri 
fuseseră vizitate de el numai in 
Alba Iulia prin același proce
deu. 11 atrăgeau, pesemne, ușile 
cu zăbrele.

S-a spart... ghinionul

In cartierul Platoul Romanilor din 
municipiul Alba Iulia, pe strada Con
structorilor, alături de noile blocuri 
de locuințe și edificiile social-cultura- 
le înălțate în ultimii ani, a fost creată 
o adevărată zonă a tinereții. Aici lo
cuiesc, în cămine moderne, peste o 
mie de tineri și tinere care lucrează 
în noile unități industriale ale mu
nicipiului. Cum trăiesc ? Cum se gos
podăresc ? In ce măsură îngrijesc și 
păstrează locuințele de care benefi
ciază ?

...Le facem o vizită. Pe unii Ii gă
sim acasă, alții sînt la lucru, în 
schimb. Căminul întreprinderii „Por
țelanul" — model de bună gospodă
rire. Aici locuiesc 96 de fete. Peste 
tot — ordine și curățenie. O foarte 
bună carte de vizită pentru viitoarele 
mame, gospodine. Pe culoare și în 
casa scărilor — flori și tablouri.

— Locuiesc aici de doi ani — ne 
spune Susana Uldican. Mă simt ca 
aoasă. La fiecare etaj există bucătărie 
cu dulapuri pentru alimente, spălăto
rie. Avem și club.

Vizităm citeva camere. Tinerele 
muncitoare de la „Porțelanul" sînt 
harnice nu numai la locul de muncă, 
ci și la casa lor.

La cîțiva metri, F,ușă-n ușă", un că
min de băieți al întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb. Dar cită 
deosebire față de căminul fetelor de 
la „Porțelanul" ! Tinăirul strungar 
S.K., unul din cei patru locatari ai 
unei camere de la etajul IV, se je
nează vizibil să ne prezinte locuința.

— Am fost în concediu pînă astăzi. 
Colegii mei nu au pus mina pe mă
tură. Apoi, camera a fost și inundată 
de la chiuveta uitată deschisă...

Camera 26. Mucuri de țigări pe jos, 
ghemotoace de hîrtie... Intr-o vreme, 
un locatar (certat și el cu respectul 
pe care îl datorează condițiilor bune 
de locuit create de stat) a transfor-

IV)

Cînd
îți pierzi 
rostul...

Gheorghe Oancea lucra Ia în
treprinderea de construcții meta
lice din Bocșa, județul Caraș- 
Severin. Lucra bine și ciștiga 
bine. Pînă într-o zi, cînd n-a 
mai venit la lucru. „M-am sătu
rat de muncă" — i-a spus el unui 
coleg, la care acesta i-a răs
puns : „Dacă te lași de muncă, 
ai să-ți pierzi rostul". Așa s-a 
și întîmplat. S-a împrietenit „la 
cataramă" cu Marin Crăciunescu, 
de la combinatul avicol. Vrînd 
să-1 „ajute" pe prietenul său, 
Crăciunescu a început să fure 
din combinat cam tot ce putea. 
Deunăzi, în timp ce făceau „îm
părțeala" banilor proveniți din 
vinzarea lucrurilor sustrase de 
Crăciunescu, cei doi prieteni „la 
cataramă" s-au certat, apoi au 
ajuns la bătaie. La un moment 
dat, Oancea și-a scos un pan
tof din picior și l-a lovit pe 
Crăciunescu drept în moalele 
capului. Acum e arestat de mi
liție sub învinuire de crimă.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scînteir

Ne îmbarcaserăm sea
ra pe la 9 și, din prici
na întunericului, nimeni 
sau aproape nimeni nu 
o observase. Reflectoa
rele punții erau stinse. 
Mai toți eram preocupați 
de găsirea cabinelor 
unde urma să ne petre
cem in următoarele 
patru zile și patru 
nopți eventualele ceasuri 
de răgaz. Spun even
tuale pentru că am 
mai fost in probe și știu 
că principala, dificultate 
pe care o au de traver
sat oamenii sint neodih- 
na, nesomnul. In patru 
zile și patru nopți de 
lucru pe mare sint con
centrate atitea teste incit 
nu există altă soluție de- 
cit să te odihnești pe fu
rate. Oricum, atunci, 
seara, prea puțini știau 
că sub hanoracul cu 
gluga ridicată și cu șnu
rul strins energic sub 
bărbie se afla o femeie. 
Dealtminteri, pe lista e- 
chipajului, în dreptul 
numelui ei era trecută 
o funcție... bărbătească : 
șef de proiect. Pentru că 
acesta este adevărul : 
primul cargou de 7 509 
tdw construit la Brăila, 
motonava „Simeria", nu 
a avut un șef de proiect, 
ci o șefă — inginera Ce
cilia Teodoru. Pentru 
cei ce nu știu, trebuie 
s-o spunem că în tre
cut, printr-o tradiție a 
cărei sorginte se pierde 
in negura timpurilor, fe
meilor le era interzis cu 
desăvirșire domeniul 
marinăriei. Necum să se 
mai și ocupe de conce
perea și construcția va
poarelor. Cecilia Teodo
ru este șefa de proiect 
pentru un vapor lung de 
130,6 m și lat de 17,7 
m ; un motor principal 
de 6 000 C.P. și alte trei 
auxiliare, insumind alți 
550 C.P. ; o adevărată u- 
zină dimpreună cu un o- 
raș, concentrate într-un 
volum minim pentru a-i 
conferi justificarea func
ționalității — aceea de 
cărăuș al mărilor. Ni
meni nu a avut curiozi
tatea să adiționeze toate 
reperele navei. In 
schimb, ți se spune că, 
pentru a le face inven-

tarierea, un grup de 30 
de oameni au nevoie de 
o săptămînă de lucru 
încheiată. Un șef de 
proiect nu le inventa
riază. Le gîndește. Apoi 
are grijă ca fiecare în 
parte să fie calculat, de- 
senaj și construit.

Cecilia Teodoru lu
crează in șantier de 11 
ani, iar semnătura ei 
poate fi întilnită pe alte 
zeci de proiecte de na
ve. Acesta insă era cel 
mai mare vas construit 
vreodată la Brăila. Cine 
altul trebuia să urmă-

însemnări despre 
o prejudecată 

spulberată și des
pre o femeie care 

și-a dovedit... 
bărbăția

rească cum funcționează 
zecile de mii de repere? 
Și nu cu vasul legat la 
mal, ci cu el in marș, 
pe mare, 
lurlle și 
dar ce e 
tradiția ?

Pentru 
de pe vapor, nu puțini 
erau dintre aceia care, 
fără a fi misogini pe 
uscat, ba chiar dimpo
trivă, nu ar fi acceptat 
în nici un caz prezența 
unei femei la bord. Nu 
se știe cum și cind, cert 
este că în capul multo
ra s-a înșurubat atît de 
adine ideea că femeile 
n-au ce căuta pe mare 
incit, ca să-și justifice 
mentalitatea, au inven
tat chiar o motivare cu 
iz de butadă : „fustă 
pe navă ghinion în
seamnă".

... Au trecut trei zile 
și trei nopți de muncă 
încordată, zile și nopți 
în care inginera șefă de 
proiect, alături de cei
lalți aproape 100 de 
bărbați de pe navă, au 
făcut ceea ce trebuia 
făcut. Cu fiecare probă 
trecută, nava își etala 
din plin calitățile de si
guranță în navigație și 
manevrabilitate. In •

infruntînd va- 
furtuna. 
de făcut
că, între

Da, 
cu...

cei

4-a zi, dimineața, ne 
aflam undeva, la vreo 
50 de mile de coastă, în 
largul golfului Caliacra. 
Conform unui mai vechi 
obicei al navaliștilor 
brăileni, cei care ies 
pentru prima dată la 
larg, în probe, sint bo
tezați. Dar nu toți, ci 
numai aceia care și-au 
dovedit bărbăția. Eveni
mentul are în el o în
cărcătură morală, incit 
este aproape o rușine să 
fi fost in larg iar bă- 
trinii lupi de mare ai 
șantierului să te fi oco
lit, neturnîndu-ți in cap, 
cînd te aștepți mai pu
țin, binecunoscuta gă
leată cu apă de mare. 
Cu cine credeți că a în
ceput în această dimi
neață tradiționala ope
rație ? Cu inginera Teo
doru. De ce ? — l-am 
întrebat pe omul care, 
cu trei zile in urmă, tu
nase și fulgerase împo
triva prezenței la bord a 
unei... fuste.

— „Pentru că și-a do
vedit bărbăția".

Stăteam, priveam ma
rea, mă uscam clănță
nind din dinți pe puntea 
etalon a „Simeriei" și 
mă gindeam că un om a 
mai făcut un pas pe ca
lea înțelegerii unor rea
lități noi. Fiindcă, in
tr-adevăr, „acceptul" lui 
ca inginera Cecilia Teo
doru să-și merite partea 
de apă de mare înseam
nă un pas către recu
noaștere. Un pas, unul 
sigur. Pentru că. in 
fapt, Cecilia Teodoru 
nu-și dovedise bărbăția 
chiar muncind cot la cot 
cu bărbații. Dimpotrivă, 
își dovedise . propria ei 
condiție, condiția de fe
meie. O femeie care, 
simplu, s-a dus în ca
bină, și-a stors pulove
rul și pantalonul și a re
venit pe punte, la lucru, 
la fel ca in 
rioare. Iar 
tăia marea 
du-se către
pe lista echipajului ci
neva trecuse ca funcție 
nu o șefă de proiect, ci 
un șef...

zilele ante- 
„Simeria" 
îndreptin- 

Brăila, deși

Mircea BUNEA

16,00

tv
populare franceze 
pentru spinetă. 

17,30 Enciclopedie pentru 
17,55 '

și miniaturi

tineret, 
de actualitate

PROGRAMUL 1
Matineu de vacanță: Păpușa 
Noddy (II).
Curs de limba germană.
Telex.
Din țările socialiste.
Bijuterii muzicale. Vechi melodii

18.20
18,45
19,20
19.30
20,00

Muzica — emisiune 
muzicală.
Atenție la... neatenție! 
Univers științific.
1001 de seri.
Telejurnal.
închiderea stagiunii de concerte 
1975—1976 a formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii.
Cadran mondial.

Ecran TV '76. 
Meridiane culturale. 
24 de ore.

PROGRAMUL 2
închiderea stagiunii de concerte 
1975—1976 a formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii. Concert ex
traordinar susținut de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii.

»2,00 Spectacolul lumii: Pe Congo, 
mal. Producție a studioului 
film TV.

20,00

la 
de

mat camera 53 (situată la etajul 
în atelier de reparat motociclete.

Nu intimplător, căminul de 
„Porțelanul" nu este, considerat 
locatarii săi un cadou. încă din 
rioada construirii acestuia, tinerii și 
tinerele au lucrat la fundații, au efec
tuat diverse munci, ajutind construc
torul. Acum știu să-1 păstreze. Pe 
administratoarea căminului, Ana U- 
laru, am găsit-o nivelînd grămezi de 
pămînt proaspăt aduse.

— Extindem zona de verdeață. 
Acum sint singură, dar cînd vțn fe
tele de la lucru...

Și la căminul turnătoriei de piese 
din fontă pentru mașini-unelte, situat 
pe aceeași stradă, fusese adus pămînt 
pentru amenajarea, zonelor verzi. Dar 
a stat multă vreme în grămezi, acope
rit de cutii de conserve, hîrtil și cutii 
de carton, aruncate de tineri din bloc.

— De ce nu puneți mina pe lopeți 
și greble 7 — l-am întrebat pe Vaier 
Boldor, de la camera 102.

— Păi dacă nu ne-a zis nimeni 
pină acum...

Nicolae Popa, administratorul celor 
trei cămine ale I.J.C.M. Alba, are 
mult de lucru. Căminul nr. 1 a fost 
pus la punct, transformat în etalon 
pentru celelalte. Camerele au fost 
dotate suplimentar : paturile au fost 
înlocuite cu dormeze, s-au adus mese 
și noptiere, s-a înnoit . mobilierul. 
Confort sporit. Locatarii acestor trei 
cămine sînt constructori. Cum își păs
trează și își respectă ei, constructorii, 
propria muncă ? Iată-ne în căminul 
nr. 2, cu 344 locuri. La numai doi ani 
de la darea sa în folosință a intrat 
în reparații. Se repară ușile, in
stalațiile tehnico-sanitare, se zugră
vesc pereții. Clubul căminului a fost 
transformat în sală de antrenament 
pentru... box și haltere. De la un 
timp a devenit depozit pentru mo
bilier. Unde să-i atragi pe tineri la 
acțiuni instructiv-educative ?

Iată cum posibilitățile create pen
tru îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale tinerilor muncitori rămîn nefolo
site din cauza proastei gospodăriri, 
a lipsei de grijă pentru educarea și 
atragerea lor la acțiuni de autogos- 
podărire. Este o problemă care me
rită o mult mai mare atenție din 
partea conducerilor întreprinderilor 
respective, ca și din partea organi
zațiilor de partid și U.T.C.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

la 
de 

pe-

deFilatura românească 
bumbac din Capitală. Ma
șinile funcționează 
plin, aerul este curat, să
nătos, deși se lucrează in 
condiții mai puțin, obiș- 
puite : se
vechiul sistem de condițio
nare a aerului cu altul 
modern, mai eficient. Lu
crarea, a cărei valoare se 
ridică la zeci de milioane 
de lei, se execută fără ca 
producția filaturii să se o- 
prească.

— Este una dintre cele 
mai importante investiții 
făcute în ultimii ani pen
tru modernizarea între
prinderii noastre. Noua 
instalație se adaugă utila
jelor automate introduse 
in ultimul timp. care au 
ușurat munca filatoarelor. 
Instalația are o mare în
semnătate pentru crearea 
unui climat de muncă plă
cut, sănătos. Intenționăm 
să mecanizăm și transpor
tul intern — ne spune Paul 
Balaity, inginerul-șef 
întreprinderii.

Termenul de dare 
funcțiune a instalației 
condiționare a aerului este 
31 decembrie a.c., dar în u- 
nele secții ea va intra In 
folosință mai curînd. Cu 
toate că porțiuni din unele 
hale de fabricație sînt trans
formate în șantier, curățe
nia și ordinea nu suferă. 
Dimpotrivă. „Sîntem fila
toare, dar și gospodine — 
ne spuneau Marcela Stoi- 
cescu și Vasilica Boșneagu. 
E normal să menținem ordi
nea le locul de muncă, ba 
chiar să mai dăm și cite o 
mină de ajutor la monta
rea și demontarea utilaje
lor care sînt mutate din 
pricina lucrărilor", Angela 
Dinu, muncitoare la pre- 
parație, a ținut să adauge

din

înlocuiește

al

în 
de

că interesul față de termi
narea grabnică a instala
ției este justificat. „Pînă 
acum, în unele secții era 
foarte cald. Incepînd din 
vara aceasta vom benefi
cia de aer condiționat și 
nu mă îndoiesc că vom lu
cra mal spornic".

Preocupări similare pen
tru îmbunătățirea condiții
lor de muncă, pentru crea-

noi. Prin eforturi proprii 
am rezolvat și problema 
vestiarelor. Așa cum au 
fost prevăzute ta proiect, 
s-au dovedit nelncăpătoa- 
re. In spații existente, ocu
pate de birouri, colegii 
noștri, transformați ad-hoc 
în zidari si instalatori, au 
amenajat cabine pentru 
duș, spălător, garderobe. In 
prezent, fiecare secție are

e-Rezultatele muncii de 
ducație în rtadul munci
toarelor s-au reflectat și 
pe plan economic. Tovară
șa Ioana Ene, secretara 
comitetului de partid, ne 
informa că, dacă în 
cu cîțiva ani, cînd 
prinderea a intrat în 
țiune, nu mai puțin 
de oameni se ocupau 
curățenie (și tot nu era cu-

urmă 
între- 
func- 
de 89 

de

Aer bun, liniște și ordine
Preocupări pentru îmbunătățirea ambianței 

de muncă în întreprinderi textile

rea unei ambianțe cît mai 
plăcute. sănătoase există 
și in alte întreprinderi din 
industria bumbacului. Ast
fel, tatr-o 
nouă, cum 
„Dunăreană" din 
unde aerul condiționat și 
ventilația au existat din 
prima zi de lucru, spiritul 
gospodăresc al muncitoa
relor mai găsește cite ceva 
de adăugat in ambianța 
locului de muncă, pentru 
ca acesta să fie cit mai cu
rat, mai confortabil.

— Curățenia și ordinea 
sint criteriile de bază ale 
concursului „pentru locul 
de muncă cel mai bine 
gospodărit" — ne spune 
președinta comitetului sin
dical, Georgeta Căpățînă. 
Anul acesta am plantat 
foarte multe flori în incin
ta întreprinderii, alături de 
plopii și teii puși tot de

întreprindere 
este țesătoria 

Giurgiu,

cite un vestiar pe măsura 
cerințelor.

Am vizitat secția cîștigă- 
toare a concursului amin
tit — țesătorie 1. Intr-ade
văr. își merită titlul. Pină 
și echipamentul țesătoare
lor exprimă aceeași grijă 
pentru estetică : salopetă, 
bluză bleu și băsmăluțe 
roșii cu picățele albe. „La 
început n-a prea fost ușor 
— ne spunea șeful secției, 
ing. Mircea Chintoiu. Tot 
ce făceam pentru înfrumu
sețarea secției și confort, 
în scurtă vreme, din ne
glijență, se deteriora. Dar 
am stăruit în eforturile 
noastre gospodărești. Pină 
la urmă oamenii au înțe
les că e spre binele 
păstreze în. perfectă 
locul de muncă, să 
nă curățenia, să-și 
țină echipamentul 
cru".

lor să 
ordine 
menți- 
între- 

de lu-

rat), astăzi numărul aces
tora a scăzut la jumătate, 
iar in secții domnește or
dinea.

La filatura 
din Baia Mare, 
s-a adăugat, 
sătorie, 
absorbant 
boaielor 
sub

de bumbac 
căreia i 

, recent, o țe- 
plafonul fono- 

din hala răz- 
reduce Zgomotul 

limita 
„Bumbacul" 
s-au efectuat lucrări pri
vind cromatica locului de 
muncă și s-au dotat sec
țiile cu mobilier ergono
mie; la întreprinderea tex
tilă Arad, în vederea re
ducerii zgomotului, au fost 
înlocuite războaiele vechi, 
iar plafonul a fost placat 
cu plăci fonoabsorbante ; 
la „Oltul" — Sf, Gheorghe 
s-au montat ventilatoare 
noi, iar transportul intern 
a fost mecanizat prin do
tarea cu electrocare și e-

admisă ; la 
— Timișoara

lectrostivuitoare. Stat nu A 

m.ai citeva exemple culese 
din intreprinderi ale in
dustriei bumbacului, unde 
există preocupări susținute 
pentru crearea unui climat 
de lucru cît mai propice.

Și ta actualul cincinal — 
după cum ne încredințează 
tovarășa Magdalena Fili- 
paș, directorul general al 
Centralei industriei bumba
cului — se continuă efor
turile 
rea 
din 
mai 
țile 
cesc mai mult femei. Intre 
alte prevederi, menționăm 
faptul că pentru reducerea 
zgomotului țesătoridle „Du
năreană", „Crișana", pre
cum și cele de la întreprin
derile textile din Pitești,
Orșova, Timișoara și Arad 
vor fi înzestrate cu pla
foane fonoabsorbante. a
căror valoare se ridică, la 
peste 30 milioane lei. Su
me importante sînt desti
nate asigurării unor condi
ții de muncă bune în toate 
întreprinderile textile din' 
tară.

Consecință^ firească a tu
turor măsurilor de protec
ție a mediului în care mun
cesc textilistele din indus
tria bumbacului, numărul 
zilelor de incapacitate de 
muncă a scăzut în ultimii 
doi ani cu 3.5 Ia sută, iar 
accidentele de muncă ș-au 
redus cu peste 20 la sută. 
Lucrările în curs de desfă
șurare. la care se adaugă 
spiritul gospodăresc al 
muncitoarelor, vor contri
bui la crearea unui climat 
de muncă sănătos, a unei 
ambiante plăcute, recon
fortante.

pentru îmbunătăți- 
condițiilor de muncă 

întreprinderi, cu atît 
mult cu cît în uni.tă- 
acestei centrale mun-

Rodica ȘERBAN

gind.it
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Cu prilejul Zilei 
nationale a Franței

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

SECERIȘUL GRÎULUI

Combinele înainteazâ din plin în lanurile de griu. Douâ agricolă Smeeni, județul Buzău, șl la cea din

'«i

aspecte curente de muncă surprinse la cooperativa 
comuna Gherghița, județul Prahova

MMI

BUZĂU TELEORMAN

Se muncește intens pentru 
depășirea zilnică a vitezei

de lucru planificate
în cooperativele agricole și în între

prinderile agricole de stat din județul 
Buzău s-au înregistrat, în ultimul 
timp, viteze de lucru ce au depășit 
5 000 ha zilnic. Ploile de scurtă du
rată căzute la sfîrșitul sâptămînii 
trecute au frînat lucrările. în aceste 
condiții, comandamentul județean a 
adus corectivele necesare planului 
operativ de desfășurare a lucrului, 
între altele, s-a stabilit ca directorii 
S.M.A. să dispună mutarea mașinilor 
agricole în funcție de starea culturi
lor în fiecare tarla, astfel ca pe în
treaga durată a zilei combinele să fie 
încărcate la capacitatea maximă, asi- 
gurîndu-se prin aceasta realizarea 
vitezei planificate de seceris.

Parcurgînd tarlalele cîtorva coope
rative agricole, am reținut o seamă 
de secvențe. Ultimele sondaje efec
tuate de specialiști in tarlalele coo
perativelor agricole Valea Muscelului, 
Nehoiu, Padina și Mărunțișu — aflate 

în aria geografică a comunei Padina 
— indicau încă o umiditate ridicată, 
zone cu spice necoapte. Ordinea de 
bătaie de a doua zi a și făcut obiec
tul unei scurte discuții. Specialiștii și 
directorul S.M.A. au hotărît ca, în 
cursul nopții, 12 combine „Gloria*.să 
fie deplasate spre lanurile apropiate 
ale cooperativelor agricole Pătîrla- 
gele, Cislău și Pogoanele, unde soiu
rile de grîu mai timpurii ajunseseră 
la coacere. Toate combinele grupate 
în unitățile amintite recoltaseră în 
cursul zilei de luni cite 12 ha fiecare, 
depășindu-se substanțial prevederile. 
Asemenea viteze de lucru au fost în
registrate în multe imitați. De exem
plu, la cooperativa agricolă Sălci- 
oara, mecanizatorii D. Tache, T. Opri- 
șan și I. State au în „palmares" mai 
multe zile cu cîte 40 tone de grîu re
coltate, situîndu-se în fruntea pre- 
miaților.

în tarlalele cooperativei agricole 
Smîrdan, la primele ore ale dimineții 
de marți, 13 iulie, am găsit la recol-

tat 4 combine C-12, urmate de 4 prese 
de balotat paie cu sănii, 7 pluguri, 
2 polidiscuri, o semănătoare și un 
tractor cu tăvăluguri. Combinerii de
pășiseră de citeva zile graficele, atin- 
gînd un ritm de 13 ha pe zi. ceea ce 
dădea de furcă celor care lucrau cu 
presele de balotat paie. Pentru ca vi
teza de lucru la însămînțarea cultu
rilor succesive să se mențină ridicată, 
50 de țărani cooperatori au fost orga
nizați pe echipe pentru strînsul paie
lor cu furcile. Consultînd situația 
operativă a unității, am notat că aici 
pină marți seara se recoltaseră 315 ha 
din cele 500 ha aflate în cultură, iar 
porumbul, cultură succesivă, era însă- 
mînțat pe 270 ha din suprafața de 
350 ha planificată.

Asemenea acțiuni responsabile am 
întîlnit în multe alte cooperative 
agricole de producție. De aceea și 
stadiul recoltării în unele unități ca 
Amara, Băile, Bentu, Costești, Gher- 
gheasa, Caragele și altele este avan
sat, cifrindu-se între 70 și 90 la sută 
din totalul suprafeței cultivate.

— Organizarea temeinică a lucru
lui, mișcarea combinelor în cursul 
nopții spre lanurile coapte', fluența 
transportului boabelor spre magazii 
și bazele de recepție sînt condiții care 
în următoarele 2—3 zile vor permite 
atingerea unei viteze zilnice la se
ceriș de peste 6 000 ha ne spune 
ing. Cosma Zaharia, director general 
al direcției agricole — depășindu-se 
astfel graficele inițiale întocmite pen
tru desfășurarea recoltării. Specialiș
tii organelor județene, sprijiniți de 
activiștii de partid și de stat mobili
zați în campanie, se află în aceste 
zile în unități pentru a soluționa pe 
loc diferitele probleme ce se ivesc, 
astfel ca ritmul de lucru să nu fie 
nicidecum încetinit.

Mihai BĂZU
corespondentul „Scînteii1
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Exemplul mecanizatorilor 
fruntași demonstrează

că se poate recolta mai repede
Practic, la ora actuală. în toate 

cooperativele agricole din județul 
Teleorman se poate lucra din plin 
la recoltarea griului. Există deci posi
bilitatea ca cele 1200 combine „Glo
ria" și 300 combine C-3 să fie folosite 
la întreaga capacitate și să se recol
teze zilnic circa 11 800 hectare cu 
grîu, adică să se realizeze viteza de 
lucru planificată. Totuși, în prima zi 
a acestei săptămîni, în cooperativele 
agricole s-au recoltat numai 9100 
hectare cu grîu, utilizindu-se doar 77 
la sută din capacitatea combinelor. 
Evident, există diferențe între unități 
în ce privește ritmul de lucru. în 
cooperativele agricole din consiliile 
intercooperatiste Orbească. “ill____
Peretu și altele, printr-o bună organi
zare a muncii, viteza zilnică planifi
cată a fost depășită. Cum s-a reușit ? 
Iată cîteva exemple.

Pe una din parcelele cooperativei 
agricole Olteni se lucra grupat cu 7 
combine „Gloria" și 4 combine C-3. 
Terenul era imediat eliberat de paie, 
arat și pregătit pentru a fi insămîn- 
țat a doua zi. Era intr-adevăr o mare 
concentrare de forțe. Fiecare om își 
cunoștea precis sarcinile ce-i reve- 

'neau și ca atare se muncea în ordine, 
cu spor. în mijlocul oamenilor il in- 
tîlnim și pe tov. Ancu Avram, secre
tarul comitetului comunal de partid. 
„Lucrul a început de dimineață, ime
diat ce s-a putut intra in lanuri și 
nu se va opri decit seara, cînd nu se 
va mai putea recolta, ne-a spus inter
locutorul. Aici avem și un atelier 
mobil pentru înlăturarea eventualelor 
defecțiuni, astfel încît timpul este fo
losit din plin". Dovada bunei organi
zări a muncii este faptul că viteza 
zilnică planificată este depășită cu 
regularitate.

O deosebită importanță în mobili
zarea și stimularea spiritului de în
trecere il au mijloacele muncii poli
tice de educare a mecanizatorilor și 
cooperatorilor : „Gazeta ariei", afi
șele. stațiile de radioficare. La coope
rativa agricolă „Lumina" din comuna 
Talpa, de pildă, „Gazeta ariei" —

Siliștea,

aflată, așa cum este și firesc, în mij
locul cîmpului — evidenția operativ, 
de la o zi la alta, mersul lucrărilor, 
pe cei mai buni mecanizatori și 
cooperatori, fără să neglijeze insă și 
unele aspecte negative. Astfel, se men
ționa : „în ziua de 12 iulie, mecani
zatorul Ilie Roșu a depășit norma de 
lucru cu 3 tone la recoltat. Dacă toți 
mecanizatorii care lucrează pe com
bine ar fi avut aceleași realizări se 
recoltau în plus 50 tone de grîu. Dar 
aci, șeful secției de mecanizare nu se 
ocupă suficient de aprovizionarea cu 
carburanți și lubrifianți".

Timpul de lucru și mijloacele me
canice nu sînt folosite peste tot cu 
intensitatea impusă de urgența recol
tării griului. Astfel, în unitățile din 

. consiliile intercooperatiste Putineiu, 
Conțești, Fîntinele și altele nu se 
respectă programele și vitezele zilnice 
de lucru. La cooperativa agricolă 
Necșești, de exemplu, deși în dotarea 
secției de mecanizare există 10 com
bine „Gloria" și 5 combine C-3, pînă 
acum nu s-au recoltât decît 300 hec
tare cu griu din cele 1 100 cultivate. 
Cauza ? Aci, 3 combine „Gloria" erau 
defecte, iar combinele c ’ au fost 
aduse pe cîmp abia luni. 12 iulie. Cit 
s-a recoltat cu ele ? „Pînă acum ni
mic, ne-a spus mecanizatorul Gheor
ghe Burcea. Abia facem primele în
cercări". Dacă adăugăm că nici o com
bină „Gloria" nu descarcă buncărele 
din mers, avem imaginea reală a 
cauzelor care determină ritmul lent 
de lucru.

în toate unitățile, grîul este copt și 
orice întîrziere la recoltat înseamnă 
pierderi de producție. Iată de ce 
organizațiile de partid, comandamen
tele comunale au datoria să intervină 
operativ și să ia măsuri ferme pen
tru respectarea programelor zilnice 
de lucru, pentru mobilizarea tuturor 
forțelor și grăbirea secerișului.

Ion TEODOR
I. TOADER
corespondentul „Scînteii''
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în toate fazele, pînă la produsul finit
Intr-o corespondență 

„Economiile de metal — 
tive și cele din rapoarte", publicată 
de ziarul nostru în 18 octombrie a- 
nul trecut, ne refeream printre al
tele și la întreprinderea construc
toare de mașini „Unirea" din Cluj- 
Napoca, unde consumul de metal pe 
produs finit era încă ridicat, cu toate 
eforturile depuse, mai ales în sec
toarele de concepție, pentru dimi
nuarea acestuia. Era vorba de făptui 
că in timp ce se proiectau și reali
zau mașini mai suple din punctul 
de vedere al cantității 
corporate in ele, în 
producție, în ateliere, 
la turnătorie, exista o 
de metal, ceea ce a făcut ca unitatea 
să figureze mereu pe „lista" celor cu 
cheltuielile materiale de producție 
planificate depășite. La turnătorie, 
din cauza rebuturilor și a consumu
rilor ridicate de combustibil și ener
gie. se înregistrau pagube serioase.

După numai 8 luni de zile, colec
tivul de aici, în frunte cu comu
niștii, a reușit să dea lucrurilor un 
alt curs, situînd acum 
darea printre unitățile 
încadrează în costurile 
planificate. în primul trimestru din 
acest an s-a realizat o economie de 
peste 100 tone de metal, în valoare 
de aproape un milion lei. Se conti
nuă eforturile în sectoarele de con
cepție, pentru a se fabrica mașini 
și utilaje cu un consum mai scăzut 
de metal și cu performante tehnico- 
funcționale mai ridicate. în același 
timp, printr-o seamă de măsuri e- 
nergice de organizare, s-a pus ordi
ne în sectoarele productive, în ate
liere, la fiecare loc de muncă, în 
așa fel incit la metal și la alte ma
teriale consumul să fie urmărit pas 
cu pas, pină la produsul finit.

Cu numai un an în urmă exista 
la „Unirea" un depozit de deșeuri, 
rebuturi și șpan, care nu făcea cin
ste nimănui : aci, toate erau arun
cate claie peste grămadă. încărca
rea în vagoane se făcea cu mare 
greutate, materialele fiind ameste
cate. Acum am văzut un depozit de 
deșeuri arătînd ca o „farmacie". Pe un 
spațiu restrîns a fost construită pe 
verticală o stație concepută și realiza
tă cu forțe proprii, cu moară pentru 
sfărâmarea șpanului. utilaje pen
tru depozitare, jgheaburi pentru în
cărcare în vagoane sau în alte mij-

intitulată 
cele efec-

de metal în- 
sectoarele de 
în principal 
mare risipă

întreprin- 
cgre se 
materiale

loace de transport. Metalul. înainte 
de a fi introdus în moară, este se
lectat pe sorturi, astfel că a crescut 
și prețul de valorificare a deșeurilor. 
In primul, rînd, se recuperează pen
tru producția proprie anual cel pu
țin 500 tone de metal față de 100 
tone inainte, iar întreprinderilor si
derurgice, prin I.C.M., li se expediază 
peste 3 000 tone. Un vagon se încar
că acum într-o singură oră, de că
tre doi oameni, față de 10 ore și 8 
oameni cum era anul trecut. în 
condițiile cînd nu exista această 
stație se folosea doar 25 la sută din 
capacitatea mijloacelor de transport;

pieselor în conteiriere de la o ope
rație la alta. întrecerea se desfășoară 
sub lozinca : „La mașina Ia care lu
crez, nici o piesă rebutată !“ Marea 
majoritate a formațiilor de lucru au 
și înfăptuit ce și-au propus, ceea ce 
se desprinde și din „Vitrina risipi
torilor", care oferă din ce în ce mai 
puține cazuri de greșeli în prelu
crare, generatoare de rebuturi. De 
altfel, rebutul la prelucrări este a- 
cum sensibil mai scăzut — la aproa
pe jumătate ! — față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, deși producția 
este mai mare cu aproape 17 la sută. 
Și la turnătorie s-au făcut pași in-

acum însă proporția este de sută la, 
sută. După cum ne relata tehnicia
nul Francisc Fagaroși, din compar
timentul de organizare a producției, 
în numai trei luni, cheltuielile cu 
construcția stației au fost recupera
te, iar pentru acest an se prevede 
realizarea unui beneficiu de 2,7 mi
lioane lei. Stația dovedindu-se utilă, 
a stîrnit interesul conducerilor unor 
unități industriale din Cluj-Napoca, 
Sibiu și București.

în Continuarea depozitului de de
șeuri „farmacie" intilnim altul, cel 
de laminate și piese turnate, care 
față de anul trecut este complet 
schimbat. Preocuparea pentru utili
zarea economică a spațiului i-a făcut 
pe specialiștii întreprinderii să gă
sească un sistem de rafturi supra
etajate pe care sînt așezate cite 10 
sorturi de laminate. Evidența și ma
nipularea se efectuează ingenios, în
cît operația de manipulare este exe
cutată de numai trei oameni, în loc 
de 8 cit lucrau înainte. Ceea ce tre
buie remarcat in principal este faptul 
că pentru fiecare reper se distribuie 
materialul prescris, evitîndu-se pe cit 
posibil supradimensionările, care 
constituiau sursa principală a pier
derilor de metal la prelucrări.

Se știe. în componența mașinilor 
textile intră mii și mii de repere, 
de aici și unele greutăți în gospodă
rirea cu chibzuință a metalului. In 
atelierul de prelucrări mecanice, 
unde spațiul de producție este utili
zat la maximum, există de astă dată 
ordine, bună organizare in circulația

semnați pe calea reducerii procentu
lui de rebuturi — care, față de acum 
doi-trei ani, se situează la mai pu
țin de jumătate. Rezerve de dimi
nuare a pierderilor mai există insă — 
și aceasta este dovedit de oscilațiile 
de la o lună la alta. De pildă, in 
timp ce în lunile martie și aprilie 
procentul de rebut a scăzut, in luna 
mai a crescut din nou. Organizația 
de partid a analizat această situație 
și ă luat măsuri pentru evitarea 
unor atari pierderi.

— Rezultatele de pînă acum, ne 
spunea ingi.nerul-șef al întreprinde
rii, tovarășul Mircea Tăuțan, consti
tuie începutul unei largi acțiuni de 
gospodărire a metalului, a altor ma
teriale. Colective de specialiști și 
muncitori cu înaltă calificare între
prind o largă investigație in toate 
sectoarele pentru a găsi noi surse 
de reducere a consumului de metal 
pe unitatea de produs. Soluțiile de 
pină acum vizează obținerea, în a- 
cest an. a unui indice de utilizare 
a metalului de peste 70 la sută, față 
de 66,8 la sută anul trecut. Este, desi
gur, un progres, deși se poate și mai 
mult.

Ne-am notat cîteva din prevede
rile noului plan de măsuri întocmit : 
trecerea de la laminate pline la țevi, 
la fabricația unor repere ale ma
șinilor de filat bumbac, de unde va 
rezulta o economie de 18 tone de 
metal ; introducerea de grinzi tubu- ■ 
lare în locul celor turnate la ansam
blul batiului de la mașinile de filat,

cu o eficiență anuală de cel puțin 
60 tone de metal ; extinderea teh
nologiei de extruziune pentru o sea
mă de piese de la mașina automată 
de țesut mătase, organizarea croirii 
și debitării centralizate a tablei, uti
lizarea calculatorului electronic in 
gestionarea materialelor ș.a.

— Acesta este un plan minimal, 
aprecia ing. loan Giurgea, directo
rul întreprinderii. El este îmbogățit 
continuu, pe măsură ce colectivele 
organizate în acest scop descoperă 
noi rezerve. Cu toată complexitatea 
și diversitatea mașinilor și utilajelor 
pe care le fabricăm, dorim să ne 
înscriem, în cer mai scurt timp po
sibil, în parametrii cei mai buni din 
punctul de vedere al consumului de 
metal, așa cum ne-a indicat cu toată 
claritatea secretarul general al parti
dului.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Franceze, ambasadorul acestei 
țări la București, Raoul Delaye, a 
oferit, miercuri seara, o recepție.

Au luat parte Paul Niculescu, vice- 
prlm-ministru al guvernului, Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Bujor Almășan 
și Vasile Bumbăcea, miniștri, Nico- 
lae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, reprezentanți ai altor ministe
re, acad. Ana Aslan, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie România— 
Franța, funcționari superiori din 
M.A.E. și instituții centrale, oameni 
de știință, artă și cultură, generali.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
tră, alți membri ai corpului 
matic.

Președintele Republicii Portugheze
Cu ocazia alegerii dumneavoastră in înalta funcție 

Republicii Portugheze, vă transmit, în numele poporului
de președinte al 
român și al meu 

personal, calde felicitări și cele mai bune urări de succes in îndeplinirea 
misiunii de mare importanță ce v-a fost încredințată, prosperitate și progres 
poporului portughez prieten, angajat pe calea propășirii sale economice și 

Nutresc Convingerea că, în spiritul prevederilor Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre statele noastre, va continua să se dezvolte cooperarea 
dintre cele două țări in toate domeniile, se va întări conlucrarea dintre 
România și Portugalia pe plan internațional, în interesul ambelor popoare, 
în beneficiul, cauzei păcii și securității în Europa și m întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

noas- 
diplo-

★

Cu prilejul Zilei naționale 
publicii Franceze, ambasadorul aces
tei țări la București, Raoul Delaye, 
a rostit miercuri o cuvintare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune. (Agerpres)

a Re-

Cronica zilei
între 10 și 14 iulie au avut loc con

sultări între ministerele de externe 
român și canadian privind evoluția 
relațiilor bilaterale și unele proble
me internaționale de interes comun.

Convorbirile au fost purtate din 
partea română de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea canadiană de 
Klaus Goldschlag, asistent al subse
cretarului de stat 
externe.

Klaus Goldschlag 
ministrul afacerilor 
Macovescu.

pentru afacerile

primit dea fost .
externe, George

■Ar

părăsit definitiv țara 
Abaglev, ambasador

Miercuri a 
noastră Ivan 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Plecarea viceprim-ministrului, ministrul resurselor naționale

părăsit 
Douglas Anthony, 

, ministrul resur- 
naționale și ministrul comer- 
exterior al Australiei, care a 
o vizită in țara noastră, 
aeroport, oaspetele a fost sa
de Bujor Almășan, ministrul

Miercuri după-amiază
Capitala John F 
viceprim-ministru, 
selor 
țului 
făcut

La 
lutat -- --------- . ...
minelor, petrolului și geologiei, .Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice intemăționale, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Aus
traliei acreditat în țara noastră, Mal
colm Richard

exterior al Australiei
preș, în care a relevat cu satisfacție 
rezultatele acestei prime vizite in- 
treprinse in România. Am avut pri
lejul — a subliniat domnia sa — să 
port convorbiri extrem de impor
tante pentru stringerea relațiilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Australia. în acest sene, înțelegerea 
privind colaborarea economică româ- 
no-australlană pe care am semnat-o 
aici .este edificatoare.

Referindu-se la primirea de către 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vicepremierul australian a spus : 
în timpul întrevederii pe care 
mi-a acordat-o președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice contemporane, a fost 
subliniat interesul comun pentru in
tensificarea schimburilor comerciale 
și a cooperării reciproc avantajoase 
dintre România și Australia. Am 
purtat, de asemenea, discuții despre 
modalitățile lichidării subdezvoltării 
și a decalajelor economice care exis
tă în lume, despre necesitatea fău
ririi unei noi ordini economice in
ternaționale.

Deși vizita mea a fost scurtă, im
presiile cu care mă despart de 
România sînt deosebit de favorabile. 

(Agerpres)

Booker.
*

vizitei 
australian a

în România, 
__ _________________  _ avut în
tâlniri de lucru cu Gheorghe Oprea 
și Ion Pățan, vieeprim-miniștri ai 
guvernului, în cadrul cărora au fost 
analizate posibilitățile de extindere 
și diversificare a relațiilor econo
mice româno-australiene.

Viceprim-ministrul australian a 
vizitat, totodată, obiective economice 
și industriale din județele Brașov fl 
Constanta.

în timpul 
vicepremierul

★

înainte de a părăsi țara noastră, 
vicepremierul australian a făcut o 
declarație unui redactor al Ager-
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AGENDĂ OLIMPICĂ
• Selecționatele de polo pe apă ale 

României și R. F. Germania, două 
dintre participantele la turneul olim
pie, au susținut 
de antrenament 
reprize. Partida 
litate : 9—9.

la Montreal un joc 
de-a lungul 
s-a încheiat

a cinci 
la ega-

fost stabilit progra-• Miercuri a , _
mul grupelor preliminare din cadrul 
turneului de polo pe apă al J.O. de 
la Montreal. Echipa României va 
susține primul meci duminică 18 iu- 
lieîn compania selecționatei U.R.S.S. 
Luni 19 iulie, formația română va 
întilni echipa Mexicului, iar marți 
pe cea a Olandei.

• La actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice, Marocul va fi reprezentat

în cîteva rînduri
ATLETISM

In cadrul concursului internațional 
desfășurat la Varșovia, atletul român 
Nicolae Voicu a cîștigat proba de 
3 000 m obstacole, cu timpul de 
8’40”2/10. Cunoscuta sprinteră polo
neză Irena Szewinska a fost crono
metrată în cursa de 100 m cu 
ll”22/100. iar compatrioata sa Bronis- 
lawa Ludwikowska a terminat învin
gătoare în proba de 3 000 m. cu tim
pul de 9’09”6/10.

TENIS
In turul doi al concursului inter

național de tenis de la Kitzbuehel 
(Austria), jucătoerea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—0, 6—3 
pe Veronika Baldovinos (Spania). 
Alte rezultate : Turnbull (Austra
lia)-Tomanova (Cehoslovacia) 4—6, 
7—5. 6—4, Ebinghaus (R.F. Germa
nia)-Szabo (Ungaria) 2—6, 6—2, 6—1, 
Eisterlehner (R. F. G.)-Nagelsen 
(S.U.A.) 6—2, 4—6. 6—2. In turul doi 
al probei de simplu bărbați, spanio
lul Manuel Orantes l-a eliminat cu 
6—4, 6—2 pe francezul G. Govern

RUGBI
Echipa bucureșteană de rugbi Spor

tul studențesc și-a început turneul 
în U.R.S.S.. jucînd la Moscova cu 
formația locală „Slava", aflată pe 
locul doi în campionatul unional. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 8—6 (0—0). în continuarea 
turneului, Sportul studențesc va e- 
volua la Kiev în compania echipei 
Institutului de aviație civilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 IULIE 1976
EXTRAGEREA I : 20 19 37 44 1 12
EXTRAGEREA a II-a : 18 31 13 

16 32
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

1 428 746 lei, din care 750 498 lei 
report.

Reperele tinere ale tânărului Sălaj
(Urmare din pag. I)

în galeria de chipuri 
tinere se interpun la 
tot pasul reliefuri an
tice, minuțios adunate 
și cu fidelitate păstra
te in muzeul județean 
de istorie și artă prin 
străduința unor pasio
nați precum profeso
rul Vasile Lucăcel. Un 
profesor, un om care 
a înțeles de minune 
că, pentru a face edu
cație tineretului, mu
zeul nu trebuie să ră- 
mină un perimetru în
chis. Că istoria trebuie 
să coboare din relic
vele secolelor către 
inima tinerei generații 
și că vechiul limes se 
suprapune cu o coor
donată a permanentei 
Daciei romane la zona 
de interferență cu

dacii liberi, sub sem
nul romanității și con
tinuității.

I-am urmărit pe ti
nerii 
zînd 
vind 
de 
României, privind tre
cutul și dezvoltarea 
social-economică a ju
dețului lor, privind a- 
mintirile literare ale 
acestor păminturi din- 
tr-un capăt de tară... 
I-am văzut, de aseme
nea. evocînd prin cin- 
tec. recitativ și dans o 
minunată, străveche le
gendă populară : le
genda uriașilor 
trăiesc în unire și 
merg să-și afle 
rese la Dunărea 
mare. I-am ascultat 
intonînd cu însuflețire 
cîntece patriotice și,

sălăjeni răspun- 
la întrebări pri- 
istoria unei „țări 
viteji", istoria

seamă, i-am 
evoluind pe 
tineri sălă- 

pionierii aces-

de un lot de 18 sportivi. Din lot fac 
parte șase boxeri și cite patru luptă
tori, judoka și atleți.

Actualitatea 
la ciclism

de gimnas-• Campionul mondial _ 
tică Shigeru Kasamatsu a devenit 
indisponibil pentru concursul olim
pic. în urma unei crize puternice de 
apendicită, gimnastul japonez a fost 
internat de urgență în spitalul din 
satul olimpic, unde a fost operat.

• în sălile de box afectate antre
namentelor celor 355 de pugiliști 
olimpici există zilnic o mare, .ani
mație. Cu deosebit interes silit' Ur
mărite de ziariști și fotoreporteri 
antrenamentele boxerilor din U.R.S.S., 
Cuba, Polonia, România, R. D. Ger
mană, S.U.A. și alte țări.

• In cadrul unui interviu televi
zat, „veteranul" echipei S.U.A., a- 
runcătorul de greutate Al Feuerbach, 
a declarat următoarele : „Sînt în 
mare formă. Am 117 kg, cu 4 kg 
mai puțin decît greutatea mea obiș
nuită. și sînt convins că voi obține 
un rezultat superior fostului record 
mondial (21,82 m) stabilit de mine 
în anul 1973 *.

• Una dintre cele mai tinere par
ticipante la actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice este sportiva tailandeză 
Rachaniwan Bulakul. în vîrstă de 13 
ani, Rachaniwan Bulakul va lua 
startul în competiția de înot.

• Celebrul înotător Roland Mat
thes (R. D. Germană) va participa 
la Montreal la două probe : 100 m 
și 200 m spate. Campion olimpic la 
Jocurile de la Ciudad de Mexico și 
Miinchen. Roland Matthes are acum 
25 de ani. virstă la care, după pă
rerea sa. nu mai are șanse reale de 
a cuceri un nou titlu olimpic.

Proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, din cadrul campionatelor na
ționale de ciclism, disputată ieri pe 
velodromul Dinamo din Capitală, a 
revenit dinamovistului Ștefan Leib- 
ner, cu timpul de 1’10’7/10. Pe locu
rile următoare : A. Telegdi (Steaua) 
1’11’7/10 ' ~
l’ll”9/10.

șl P. Dolofan (Steaua

★

fracțiune a celei de-a 18-a 
Turului ciclist al Frahț’et

Prima 
I etape a 
s-a,disputat pe traseul Auch-Langon 

<(86 km) și a revenit belgianului-*
Maertens in 2h34’37”. A doua semi- 
etapă — Lacanau-Bordeaux-Le Lac 
(70,500 km) — a fost cîștigată de olan
dezul Karstens, cronometrat cu tim
pul de lh42’13”. în clasamentul ge
neral continuă să conducă belgianul 
Lucien van Impe.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1«, 

17 și 18 iulie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor, mai ales 
in primele zile. Cerul va fi variabil, cu 
înnorărl mai accentuate după-amlaza, 
cînd vor mai cădea ploi izolate, sub 
formă de averse, Însoțite de descărcări 
electrice, îndeosebi în zona de deal și 
de munte, precum și în nord-vestul ță
rii. Vînt moderat, predominînd din sec
torul nord-vestlc. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 12 șl 20 de 
grade, mal coborlte In depresiunile din 
Transilvania, iar maximele între 24 și 
32 de grade, mai ridicate in sudul și 
vestul țării. In București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Vint slab, pînă la mo
derat.

IRAL

care 
care 
mi
cea

mai cu 
urmărit 
cei mai 
jeni, pe 
tor păminturi, într-un 
exuberant spectacol, 
in jurul focului de ta
bără ale cărui flăcări 
„artistice" erau înte
țite de instalații inge
nioase meșterite de 
minitehnicienii unui i- 
nimos dascăl de teh- • 
nică și omenie — Iu- 
liu Bartha.

Și ne-am gîndit 
încă o dată, și am 
simțit cu deplină bu
curie că fiecare inimă 
de tînăr de aici este 
un reper al optimis
mului. al patriotismu
lui înflăcărat pe dru
mul de glorie al stră
moșilor. pe drumul de 
glorie al tinereții lor 
comuniste.

• LA B1RLAD a fost vernisată 
cea de-a patra expoziție a grafi
cianului amator Laurențiu Gheor
ghiu, tehnician-proiectant, membru 
al cenaclului plastic „Nicolae To- 
nitza" de la întreprinderea de rul
menți din localitate. • AGENDA 
SATMAREANĂ. La întreprinderile 
„23 August", „Solidaritatea", „Tri- 
cotex" și altele au fost prezentate, 
în aceste zile, dezbateri, expuneri, 
simpozioane pe temele : „Patriotis
mul socialist, în lumina documente
lor Congresului educației politice și 
al culturii socialiste", „Faptele noas
tre de muncă — dovada conștiinței 
revoluționare", „Apariția și evolu
ția vieții pe Pămînt", „Monumen
tele epocii lui Ștefan cel Mare". 
La casa de cultură a avut loc „Gala 
filmului documentar de educație 
materialist-științifică. Întreprinde
rea județeană cinematografică a 
organizat un punct de documen
tare și informare, dotat cu o sală 
de vizionare. Aici se desfășoară 
dezbateri pe teme de educație, ac
țiuni metodice model și este ve
rificată minuțios calitatea tehnică a 
peliculelor. • „SARBATOAREA 
NUFĂRULUI" (Mihăești — Vîlcea) 
a reunit, la cea de-a șasea ediție, 
numeroase formații artistice din 
județ. • AGENDĂ GALATEANA. 
Faza interjudețeană a Concursului 
brigăzilor artistice de agitație ale 
sindicatelor din întreprinderi de 
construcții a reunit echipe din Ga
lați și din alte nouă județe. 
Pe primul loc, brigăzile de la: 
Grupul de șantiere pentru con
strucții 
tehnice Galați, 
tiere nr. 2 Săvinești și 
tul de construcții locale 
stanța. Procesul cinematografic inti
tulat „Rolul opiniei publice în for
marea omului nou" a avut loc la 
căminul cultural din Vîrlezi și la 
cinematograful gălățean „Dunărea", 
pe baza vizionării a trei filme docu
mentare, cu participarea unor ju
riști din Galați și a cîtorva realiza
tori de la studioul „Al. Sahia". „Ar- 
tls-clubul din Tecuci a susținut în 
sala „Gh. Petrașcu" din localitate 
recitalul „Poeți' ai libertății" și me
dalionul „Ciprian Porumbescu". 
• „CINSTIRE MUNCII COMU
NISTE" este titlul spectacolului

industriale * și
nr.

agrozoo-
Grupul de șan- 

Trus- 
Con-

prezentat de brigada Sindicatu
lui C.F.R. Ploiești în cinstea 
muncitorilor evidențiați în întrece
rea socialistă. Programul a cuprins 
cîntece și poezii dedicate celor săr
bătoriți. • AGENDA BISTRIȚEA- 
NA. La Livezile s-a desfășurat 
simpozionul „Desăvîrșirea persona
lității umane — un obiectiv cen
tral al politicii partidului și statului 
român". La Năsăud a avut loc cea 
dc-a cincea sesiune națională de 
referate și comunicări ale elevilor 
din liceele real-umane, în dome
niul istoriei literare și al criticii 
literare. Ansamblul de cîntece și 
dansuri populare „Păunită" din 
Sîngeorz-Băi a efectuat un turneu 
în județul Tulcea. La Dorolea a 
fost dat în folosință localul noului 
cămin cultural. Filiala din Bistrița 
a Arhivelor statului a intrat în po
sesia unei colecții de documente 
privitoare la viața economică și so- 
cial-culturală de pe teritoriul ju
dețului în secolul al XVI-lea. In
stitutul de arte plastice „Ion An- 
dreescu" din Cluj-Napoca a donat 
acestui județ peste 50 de lucrări 
de pictură. • TINERII DIN CO
MUNELE ---------- ------
PERETU,
DIN ȘI IZVOARELE '(Teleorman) 
s-au întîlniț cu o brigadă științifi
că alcătuită din studenți ai Uni
versității din București. • AGEN
DA HARGHITEANA. La Odorhe- 
iu Secuiesc s-a deschis expoziția 
județeană de fotografie artistică 
„Omul creator". La Gheorgheni 
expune lucrări de ceramică din 
Corund artistul popular Jozsa Ja
nos. In satul Șiclod, tradiționalul 
„Tîrg al cireșelor" a prilejuit bo
gate manifestări cultural-artistice. 
în intreg județul, sub emblema 
„Săptămina întreprinderii", se des
fășoară ample manifestări cultu
ral-educative cu programe artistice 
complexe. • LA SFINTU-GHEOR- 
GHE (Covasna) s-au deschis expo
ziția de artă plastică a profesorilor 
de desen din județ (la casa corpu
lui didactic) și expoziția „Cartea 
tehnico-științifică în sprijinul ridi
cării pregătirii profesionale" (la 
casa de cultură a sindicatelor).

Corespondenții „Scînteii"

PLOSCA, BUZESCU, 
BRÎNCENI, MAVRO-
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MOSCOVA Dezbaterile din Consiliul de Securitate
Intervenția reprezentantului țării noastre

Convorbire
MOSCOVA — Corespondentul nos

tru transmite : La 14 iulie, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții române în 
Comisia interguvernamentală româ- 
no-sovietică de colaborare economi
că, s-a întîlnit cu tovarășul A. P. Ki
rilenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La întrevedere au participat K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și M. A. Leseciko, vicepreședinte al

Tntîlniri
In zilele de 13 și 14 iulie, membrii de

legației țării noastre la sesiunea spe
cială a Comisiei interguvernamenta- 
le româno-sovietice de colaborare e- 
conomică — ministrul industriei me
talurgice, Neculai Agachi, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
loan Avram, ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu, ministrul 
industriei energetice, Nicolae Mă- 
nescu — au avut întîlniri de lucru cu 
ministrul industriei electrotehnice, 
A. K. Antonov, ministrul industriei 
prelucrării țițeiului și petrochimice, 
V. S. Fiodorov, ministrul industriei 
chimice, L. A. Kostandov, ministrul 
construcțiilor de mașini grele și de 
transport, V. F. Jigalin, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte A. I. Kostousov, ministrul 
industriei de automobile, V. N. Po
liakov, cu conducători ai Comitetu
lui de Stat al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. pentru relații econo
mice cu străinătatea, ai Ministeru-

PARIS

Sărbătorirea Zilei naționale
PARIS 14 — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri dimineața 
a avut loc la Paris, între Arcul de 
triumf și Place de la Concorde, tra
diționala paradă militară care mar
chează în fiecare an sărbătorirea 
Zilei naționale, 14 iulie.

In tribuna oficială au fost prezenți 
președintele republicii, Valery Gis- 
card d’Estaing, membrii guvernului, 
alte oficialități, precum și ambasa
dorii acreditați la Paris.

In cursul după-amiezii, pînă seara 
tîrziu, au avut loc, în capitală și în 
localitățile din provincie, numeroase 
serbări populare.

Convenție de colaborare 
în domeniul cosmic
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Re

prezentanții guvernelor din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. Cuba, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, R.P. 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia. R. P. Ungară și U.R.S.S. au 
semnat la Moscova Convenția cu 
privire la colaborarea în domeniul 
cercetării și folosirii spațiului cosmic 
în scopuri pașnice.

Convenția relevă dorința părților 
semnatare de a contribui la dezvol
tarea continuă a colaborării în acest 
domeniu, mai ales la studierea pro
prietăților fizice ale spațiului cosmic, 
a meteorologiei, biologiei, medicinii, 
telecomunicațiilor cosmice, la cer
cetarea mediului natural eu ajuto
rul mijloacelor cosmice. Colaborarea 
în aceste direcții fundamentale are 
in vedere lansarea de obiecte cos
mice cu destinație științifică și apli
cativă. crearea de aparataj pentru 
cercetări cosmice, efectuarea de ex
periențe cu rachete geofizice și me
teorologice, acordarea de ajutor mu
tual tehnico-științific, schimb de do
cumentații și informări tehnico-știin- 
țifice. Cercetările și experiențele 
cosmice concrete se efectuează de 
către organizațiile interesate ale 
părților semnatare, pe baza progra
melor și planurilor convenite, în 
cadrul grupelor de lucru cu activi
tate permanentă.

LIMA

Reuniunea Consiliului ministerial al S.E.L.A.
Un pas important in dezvoltarea 

cooperării latino-americane
La Lima și în alte 

capitale latino-ameri
cane au fost date pu
blicității. în ultimul 
timp, declarații oficia
le ce dau glas satis
facției pentru rezulta
tele pozitive cu care 
s-a încheiat cea de-a 
doua sesiune, la nivel 
ministerial, a Consiliu
lui S.E.L.A. (Sistemul 
economic latino-ameri- 
can). Sesiunea, care 
s-a desfășurat la Cara
cas la mijlocul lunii 
trecute, a marcat tre
cerea de la etapa de 
cristalizare a obiecti
velor noului organism 
la adoptarea unui pro
gram de măsuri și ac
tivități concrete.

După cum se știe, 
S.E.L.A., prima in
stituție de cooperare, 
consultare și coordo
nare interlatino-ame- 
ricană, a luat naștere 
în 1975, tocmai ca o 
expresie a voinței și 
consensului țărilor de 
la sud de Rio Grande 
de a acționa unitar, în 
sprijinul dezvoltării lor 
economice. Programul 
de acțiune al S.E.L.A.. 
recent stabilit, repre
zintă astfel materiali
zarea nemijlocită a a- 
eestei voințe. Consiliul 
S.E.L.A. a aprobat, în
tre altele, constituirea 

unor comitete de ac
țiune, cu sarcina spe
cifică de a strfdia po
sibilitățile de finalizare 
a proiectelor de cola
borare în domenii de 
larg interes pentru 
accelerarea dezvol
tării economice, cum 
ar fi : sporirea pro
ducției agrozootehnice 
și alimentare, con
strucții de locuințe, 
stimularea producției 
de îngrășăminte ș.a. în 
comentariile observa
torilor se subliniază că 
problematica economi
că pe care o reflectă 
acest prim program 
este 
platforma 
principiilor 
tății plenare și 
nei egalități în 
turi a tuturor 
membre.

în acest sens, 
siunea S.E.L.A. s-a re
afirmat voința țărilor 
latino-americane de a 
fi pe deplin stăpîne a- 
supra tuturor resurse
lor și pîrghiilor dez
voltării naționale, con- 
damnîndu-se clauzele 
discriminatorii din le
gea comerțului exte
rior al S.U.A., care — 
așa cum a declarat 
Francisco Javier Alejo, 
ministrul patrimoniu
lui național al Mexi-

prim
abordată de pe 

fermă a 
suverani- 

depli- 
drep- 

tărilor

la se-

prietenească
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia interguvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică. A 
luat parte ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme ale extinderii și adîncirii 
colaborării economice, ale cooperă
rii în producție și dezvoltării schim
burilor de mărfuri între România și 
Uniunea Sovietică.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, primenească.

de lucru
lui Construcțiilor de Mașini pentru 
Industria Petrolieră și Petrochimică.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme ale colaborării, cooperării 
și specializării în domeniile con
strucției de utilaje pentru industria 
chimică și petrochimică, de mașini- 
unelte, utilaje energetice, metalur
gice și pentru industria electroteh
nică, probleme ale livrărilor recipro
ce în perioada cincinalului 1976— 
1980, ale utilizării într-o mai mare 
măsură a posibilităților de dezvolta
re a ramurilor respective din econo
miile naționale ale celor două țări.

Totodată, adjunctul ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Stoian, a 
examinat cu adjuncții ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
V. S. Alhimov și N. N. Smeliakov, 
posibilități de sporire a livrărilor de 
mărfuri pe anul în curs și pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, potrivit 
capacităților crescînde ale economii
lor naționale ale României și Uniu
nii Sovietice.

„0 NOUĂ ORDINE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 
OBIECTIV DE LUPTĂ PENTRU ȚĂRILE NEALINIATE"

Un interviu al președintelui Senegalului
DAKAR 14 (Agerpres). — „Lupta 

pentru o nouă ordine economică in 
lume a devenit o obligație politică 
a țărilor nealiniate" — a declarat 
Leopold Sedar Senghor, președintele 
Republicii Senegal, intr-un interviu 
acordat agenției iugoslave de știri 
Taniug. Rezumînd conținutul acestei 
noi ordini economice, șeful statului 
senegalez a arătat, între altele, că 
trebuie schimbată structura produc
ției industriale și a comerțului, pen
tru a se asigura o participare sim
țitor sporită a țărilor în curs de dez-

wPREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN ȚĂRILE 

DEZVOLTAREIN CURS DE
• LIMA. Guvernul peruan a ho

tărît să aloce, în următorii cinci ani, 
peste 24 milioane de dolari pentru 
lucrări de hidroameliorații, vizind 
recuperarea a aproximativ 52 000 ha 
teren arabil degradat. Acțiunea, pri
ma de acest fel în Peru, va fi reali
zată de specialiști peruani, cu aju
torul financiar al Băncii Mondiale.

• BOGOTA, Columbia și Brazilia 
au încheiat un acord de cooperare 
în vederea explorării și exploatării 
în comun a zăcămîntului carbonifer 
situat în provincia columbiană Cun- 
dinamarca. Rezervele noului zăcâ- 
mînt sînt estimate între 10 și 14 mi
liarde tone cărbuni. Pe baza acor
dului, Brazilia va primi cărbuni 
cocsificabili și va livra în schimb mi
nereu de fier pentru satisfacerea ne
cesarului de import al Columbiei.

• DELHI. Printr-o hotărîre a gu
vernului, în India a fost creat un 
„Fond de dezvoltare tehnică", avînd 
ca obiectiv principal susținerea pro
cesului de modernizare a unor ra
muri industriale și promovarea ex
porturilor. O comisie la nivel cen
tral va studia cerințele de înzestrare 

cului — contravin co
mandamentelor coope
rării internaționale. 
Iezind interesele unor 
țări latino-americane. 
Numeroși participant! 
au propus noi forme 
de acțiuni comune în 
vederea contracarării 
efectelor negative ale 
activității societăților 
transnaționale. In a- 
cest scop, s-a hotărît 
înființarea „Serviciului 
de informații latino-a- 
merican" (S.I.L.A.), 
care să centralizeze si 
să prelucreze date cu 
caracter economic, so- • 
cial și tehnologic, ne
cesare țărilor de pe 
continent în negocieri
le lor cu întreprinderi
le transnaționale.

Debutul activității 
practice a S.E.L.A. este 
salutat ca un pas im
portant de numeroase 
personalități politice 
latino-americane. In 
comunicatul comun 
semnat la Lima de 
ministrul relațiilor ex
terne al Republicii 
Peru. Miguel Angel de 
la Fior, și de minis
trul de externe al 
Hondurasului. Roberto 
Perdomo Paredes, se 
relevau semnificațiile 
politice ale programu
lui elaborat, expri- 
mindu-se convingerea
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principiul potrivit căruia 
obligația față de orice alt 
abțină de la recurgerea la 
la amenințarea cu forța.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate dezbate, în 
prezent, plîngerea Organizației Uni
tății Africane cu privire la raidul is- 
raelian asupra aeroportului din En
tebbe (Uganda). Un grup de trei țări 
membre ale consiliului — Benin, Li
bia și Tanzania — au prezentat un 
proiect de rezoluție care condamnă 
violarea flagrantă de către Israel a 
suveranității și integrității teritoriale 
a Ugandei. La rîndul lor, Marea Bri- 
tanie și S.U.A. au prezentat un pro
iect de rezoluție în care este con
damnată deturnarea de aeronave și 
se cere adoptarea de măsuri pentru 
prevenirea și reprimarea tuturor ac
telor de terorism de acest fel.

In cadrul dezbaterilor a luat cuvîn- 
tul reprezentantul României, ambasa
dorul Ion Datcu, care a arătat între 
altele : Examinînd problema cu care 
este sesizat. Consiliul de Securitate 
trebuie să țină seama de prevederi
le dreptului internațional, așa cum 
sînt enunțate în Carta O.N.U. și în 
alte documente adoptate de organiza
ția mondială. în această privință este 
de reținut că în Carta O.N.U. a fost 
consacrat 
statele au 
stat să se 
forță sau
Aceasta este o normă imperativă de 
drept internațional și are o aplicabi
litate universală.

România — a continuat vorbitorul
— dezaprobă și condamnă actele de 
folosire a forței sau de amenințare 
cu forța in relațiile internaționale, 
precum și atacurile armate. asupra 
teritoriului altor state și orice încer
care de încălcare a integrității teri
toriale, a suveranității și indepen
denței statelor. oricare ar fi cir
cumstanțele și pretextele invocate. 
Experiența a arătat că astfel de a- 
tacuri armate sau acte asemănătoa
re de folosire a forței nu pot să 
ducă la rezolvarea problemelor in
ternaționale, ci, dimpotrivă, ele nu 
fac decît să le complice. De aceea, 
acțiuni de acest fel nu pot în nici 
un fel să fie admise sau trecute cu 
vedenea, tocmai pentru că ele re
prezintă o încălcare a dreptului in
ternațional și o violare flagrantă a 
suveranității și integrității teritoria-

voltare la exportul de produse finite 
și semifinite. Este necesar — a spus 
președintele Senegalului — să se 
asigure transferul de tehnologie că
tre țările în curs de dezvoltare. în- 
tr-un cuvint — a conchis Leopold 
Sedar Senghor — popoarele lumii a 
treia trebuie să participe, incepînd 
din acest moment, la conducerea 
treburilor internaționale, să nu se 
mai mulțumească să suporte conse
cințele hotărîrilor Ia elaborarea 
rora nici nu au participat.

că-

tehnică, achiziționarea și introduce
rea de noi procese tehnologice, dez
voltarea și diversificarea bazei de 
materii prime disponibile în tară.

• BUENOS AIRES. Ministrul ar- 
gentinean al agriculturii a făcut cu
noscut că producția de soia boabe a 
Argentinei în sezonul 1975—1976 se 
ridică la circa 695 000 tone, cu 43 la 
sută mai mult decît cea înregistrată 
în sezonul anterior (485 000 tone).

• KINSHASA. Sectorul industrial 
al economiei Zairului este axat pe 
prelucrarea zăcămintelor de cupru, 
cobalt, zinc, cadmiu, staniu, reparti
zate in regiunea industrială dintre 
Kinshasa și Lubumbashi. Principalele 
linii ale politicii de industrializare 
se bazează pe valorificarea sistema
tică a resurselor minerale existente, 
instalarea unei industrii pentru echi
pament și utilaje, diversificarea ra
murilor industriale, tn acest context, 
un rol de primă importantă îl are 
complexul hidroenergetic de la Inga. 
Printre obiectivele existente în in
dustria grea se află uzina siderur
gică de la Maluku, cu o capacitate 
de 250 000 tone anual.

că aceasta va aduce o 
contribuție prețioasă 
la întărirea unității și 
cooperării latino-ame
ricane. la afirmarea 
principiilor coexisten
ței pașnice în raportu
rile internaționale. Mi
nistrul industriei chi
mice al Cubei. Anto-

TOKIO

Opinia publică împotriva
poluării morale

Necesitatea apărării 
tinerei generații împo
triva poluării morale, 
prin combaterea pu
blicațiilor și filmelor 
care fac apologia vio
lenței și imoralității, 
este resimțită acut în 
Japonia. Numai în 
cursul unei singure 
zile, poliția a confiscat 
la Tokio peste 8 890 
de publicații cu conți
nut pornografic, vîn- 
dute la automate pla
sate în locurile cu o 
afluență deosebită, 
cum sînt marile gări, 
locurile de agrement 
frecventate de tineret, 
cartierele 
inclusiv cele 
ne. în orașul 
ma au fost 
recent, 12 
implicate în 
și difuzarea unei pla
chete cu ilustrații ob
scene, editată în 20 000 
exemplare.

Provoacă deosebită 
îngrijorare faptul că. 
datorită acestei invazii 
de scrieri și filme no- 

nio Esquivel, declara, 
la rîndul său, că re
zultatele fructuoase ale 
sesiunii S.E.L.A. au o 
deosebită însemnătate 
pe linia unei abordări 
de sine stătătoare de 
către tarile latino-a- 
mericane a probleme
lor care le privesc. Ca

cive, delincventa în 
rîndurile tineretului a 
crescut, totalizînd a- 
proape 106 000 cazuri, 
în perioada ianuarie- 
noiembrie 1975, cu 
1 640 mai multe decît 
în aceeași perioadă a 
anului precedent. Unii 
dintre delincvenți au 
mărturisit că au acțio
nat sub impulsul unor 
publicații și filme de 
genul arătat. ~ 
aceștia 
meroși 
care au comis acte de 
violență și chiar crime, 
precum și tinere atra
se pe panta decăderii 
morale.

Asemenea fapte au 
stîrnit indignarea opi
niei publice. Numeroși 
părinți și-au exprimat 
protestul față de spec
tacolele de televiziune 
ale unor stații comer
ciale, care abundă în 
programe semiporno- 
grafice, precum și față 
de difuzarea unor pu
blicații care exercită 
influențe dintre cele

Printre 
se află nu- 

adolescenți,

comerciale, 
subtera- 
Yokoha- 
arestate, 
persoane 
tipărirea

«

le a statelor, o încercare de a sub
stitui dreptului — forța.

Violarea suveranității Ugandei de 
către avioane militare ale Israelului 
este un act ilegal și. în consecință, 
inadmisibil și periculos pentru pa
cea și securitatea popoarelor — a 
spus ambasadorul țării noastre. A- 
semenea acțiuni armate, întreprinse 
de state în mod premeditat împotri
va suveranității altor state, nu pot 
în nici un caz să fie puse pe același 
plan, pentru a le justifica, cu actele 
iresponsabile ale unor persoane izo
late.

România dezaprobă și condamnă 
actele de terorism internațional, in
clusiv deturnarea de aeronave și 
luarea de ostatici. Terorismul inter
național este un fenomen profund 
negativ, care dăunează relațiilor de 
cooperare între state și încrederii în
tre popoare. Actele de terorism în
dreptate împotriva unor ființe nevi
novate nu pot fi considerate drept 
mijloace de luptă revoluționară, chiar 
dacă sînt întreprinse în numele unei 
cauze nobile. Asemenea acte n-au 
avut niciodată și nu pot avea rezul
tatele scontate. Dimpotrivă, ele aduc 
prejudicii intereselor reale ale luptei 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, pentru libertate și independență 
națională.

De aceea, terorismul nu poate fi 
confundat sau identificat cu lupta de 
eliberare națională, care este o luptă 
legitimă, legală și conformă cu aspi
rațiile profunde ale popoarelor. Ea 
este, de asemenea, conformă cu 
Carta O.N.U. și normele dreptului in
ternațional și a fost recunoscută ca 
atare de către O.N.U.

România — a încheiat vorbitorul — 
a acordat întregul său sprijin po
poarelor care luptă pentru eliberarea 
lor națională, fiind hotărită să con
tinue a acorda acest sprijin și in 
viitor.

Declarația unui reprezentant al
ROMA 14 (Agerpres). — Repre

zentantul pentru Europa occidentală 
al Congresului Național African, or
ganizație a populației de culoare din 
Africa de Sud, Reginald September, 
a declarat, la Roma, că în prezent 
în închisorile sud-africane se află 
peste 500 000 de persoane, în majo
ritate negri, care au încălcat legile 
privind apartheidul.

Reprezentantul sud-african a a- 
firmat, de asemenea, că singura po
sibilitate de a se pune capăt regi-

agențiile de presă transmit
Sesiunea extraordinară 

a Consiliului Ministerial al 
Ligii Arabe, reunită>la Cairo- m 
prezența miniștrilor de externe din 
țările membre, a adoptat o serie de 
rezoluții privind situația din Liban — 
informează agenția M.E.N. Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii Ara
be, a fost însărcinat să urmărească 
aplicarea tuturor documentelor adop
tate de sesiunea extraordinară și să 
colaboreze cu oricare ministru arab 
de externe în acest scop.

Declarație.Purtatorul de c“vîn* 
al Ministerului Apărării al S.U.A., 
William Greener, a declarat că o 
forță navală de șoc, alcătuită din șase 
nave', se află. în prezent. în portul 
kenyan Mombasa. De asemenea, au 
fost aduse, temporar, în Kenya avi
oane de patrulare „Orion" — rela
tează agenția U.P.I. întrebat, în ca- . 
drul unei conferințe de presă, dacă 
există vreo legătură între transfera
rea în Kenya a navelor si avioane
lor americane și creșterea tensiunii 
dintre această țară și Uganda, William 
Greener a declarat că nu are „ni
mic de comunicat în legătură cu a- 
cest lucru".

La Geneva a 
miercuri, o nouă rundă 
birilor sovieto-americane 
la limitarea înarmărilor 
ofensive.

avut loc,
a convor- 
cu privire 
strategice

o notă comună, decla
rațiile și comentariile 
subliniază că prin ho- 
tărîrile adoptate. Sis
temul economic latino- 
american își dovedește 
deplina viabilitate.

Eugen POP

mai dăunătoare în rîn- 
dul tinerilor. Eviden-' 
țiind imperativul apă
rării tinerei generații 
de asemenea influen
țe. personalități ale 
vieții politice și cultu
rale nipone, precum și 
cadre didactice de la 
instituțiile de învăță- 
mînt de toate gradele 
au lansat apeluri pen
tru combaterea fermă 
a acelor publicații, fil
me și emisiuni TV 
care reprezintă surse 
de poluare morală.

In același timp, au
toritățile nipone au 
elaborat planuri deta
liate pentru controlul 
rețelei de publicații, 
societăți de televiziu
ne și cinematografe. 
S-a hotărît să se con
stituie comisii specia
le pentru verificarea 
conținutului diferite
lor publicații, precum 
și al unui mare număr 
de emisiuni destinate 
micului ecran.

Paul DIACONU

CEREMONIA
PREȘEDINTELUI

LISABONA 14 (Agerpres). — La 
Palatul Sao Bento din Lisabona a 
avut loc, miercuri, ceremonia înves
titurii noului președinte al Portuga
liei, generalul Antonio Dos Santos

*
Președintele Republicii Portugalia, 

generalul Antonio Dos Santos Ra,- 
malho Eanes, s-a născut la 25 ianua
rie 1935, in localitatea Alcains, de
partamentul Castelo Branco.

A absolvit Școala militară tn 1956, 
consacrindu-se carierei militare.

In 1973, Ramalho Eanes și-a ma
nifestat public opoziția față de re
gimul dictatorial fascist portughez, 
răsturnat la 25 aprilie 1974.

După victoria revoluției îndepli
nește diferite misiuni, fiind apoi 
membru al Consiliului Revoluției, 
din care fac parte cele mai repre
zentative elemente ale Mișcării For-

Contacte politice în vederea formării 
guvernului italian

Reuniunea Direcțiunii P.C.I.
ROMA 14 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Premierul desem
nat Giulio Andreotti a avut miercuri 
primele contacte politice în vederea 
formării noului guvern italian. El 
s-a întîlnit cu președintele și secre
tarul național al Partidului Socialist 
Democratic, Giuseppe Saragat, cu 
președintele Partidului Republican, 
Ugo la Malfa, cu premierul demisio- 
nar, Aldo Moro, și cu președintele 
senatului, Amintore Fanfani.

în cursul zilei de miercuri, s-a 
reunit la Roma Direcțiunea Partidu
lui Comunist Italian. La încheierea 
reuniunii a fost dat publicității un 
comunicat, în care se reînnoiesc po-

Congresului Național African
mului rasist de la Pretoria este 
lupta armată, apreciind că aceasta 
va fi dură, dar că se va solda cu re
zultate favorabile mai devreme de
cât se crede în general.

Pe de altă parte, Reginald Sep
tember a declarat că organizația sa 
are ca obiectiv stabilirea in Africa 
de Sud a unui stat democratic, care 
să asigure egalitatea în drepturi, in
diferent de rasă, limbă și religie, și 
care să ducă o politică independentă 
și nealiniată.

guvernamentală etiopiană, 
dă Moges Wolde Michael, 

Comitetului economic

La Sofia, PrimuI secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, To
dor Jivkov, a primit, miercuri, de
legația 
condusă 
președintele 
al Consiliului militar administrativ 
provizoriu al Etiopiei, care a efec
tuat o vizită de lucru în Bulgaria.

Convorbiri. La Berlin au în* 
ceput convorbirile dintre Oskar Fi
scher, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, și Lodonghiin Rin- 
cin, ministrul afacerilor externe a< 
R. P. Mongole, care se află intr-o 
vizită oficială în R.D.G.

Republica Bangladesh și 
Pakistanul au hotărît sa Stabi
lească un comitet comun destinat 
promovării relațiilor comerciale din
tre cele două țări, anunță un comu
nicat de presă difuzat la Dacca, la 
încheierea convorbirilor dintre dele
gațiile acestor state. Convorbirile 
destinate restabilirii legăturilor co
merciale dintre cele două țări s-au 
desfășurat la Dacca, în conformitate 
cu acordul bilateral încheiat în apri
lie acest an.

Un acord a fost semnat într* 
companiile de navigație aeriană ci
vilă „Indian Airlines" și „Pakistan 
International Airlines", prin care se 
restabilesc legăturile aeriene directe 
pentru transportul de pasageri și 
mărfuri dintre India și Pakistan.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, l-a primit 
pe observatorul Republicii Socialiste 
Vietnam la O.N.U., ambasadorul Dinh 
Ba Thi. Ambasadorul Dinh Ba Thi, 
care a deținut anul trecut funcția de 
observator pe lingă O.N.U. al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud. a pre
zentat secretarului general al O.N.U. 
scrisorile sale de acreditare în cali
tate de reprezentant al R.S. Vietnam.

ACOrd. Compania belgiană „Fai- 
rey S.A." și firma americană „Gene
ral Dynamics Corp." au semnat, la 
Bruxelles, un acord privind coope
rarea în construirea aparatelor mili
tare „F-16" pe care Statele Unite ur
mează să le livreze Olandei. Belgiei, 
Danemarcei și Norvegiei.

Experții N.A.S.A. au confir- 
mat ca definitivă decizia amartizării 
sondei spațiale „Viking 1“ în ziua de 
20 iulie, în zona denumită conven
țional „vest-nord-vest".

Evoluția stației 
orbitale „Saliut-5“
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Ziua 

de, miercuri a fost consacrată de 
echipajul laboratorului spațial „Sa- 
liut-5“ cercetărilor medicale. Cosmo- 
nauții Boris Volinov și Vitali Jolo- 
bov au făcut cercetări privind pa
rametrii funcționării sistemelor car
diovascular și respirator. Datele 
obținute in Cosmos au fost compa
rate cu cele obținute anterior pe 
Pământ, astfel incit echipajul a pu
tut face aprecieri referitoare la evo
luția stării sănătății sale.

La bordul stației „Saliut" se află 
și un microanalizator pentru deter
minarea elementelor componente ale 
singelui. Cei doi cosmonauți și-au 
luat reciproc . probe de sîn.ge care 
vor fi analizate apoi și pe Pămînt.

Sistemele de bord ale stației func
ționează normal. Zborul în spațiu 
continuă.

Învestiturii 
PORTUGALIEI »[ PRETUTINDENI

Ramalho Eanes, ales în această func
ție în cadrul scrutinului prezidențial 
de la 27 iunie. La ceremonie au par
ticipat membrii Adunării Republicii, 
ai Consiliului Revoluției și ai gu
vernului provizoriu.

♦
țelor Armate. La 6 decembrie 1975 a 
fost avansat la gradul de general ți 
numit șeful Statului Major al arma
tei de uscat.

Cu prilejul alegerii sale ca pre
ședinte, în iunie 1976, generalul Ra
malho Eanes s-a angajat să apere 
cu fermitate idealurile democratice 
și patriotice care stau la baza revo
luției din 25 aprilie 1974, instituțio- 
nalizarea democrației, garantarea in
dependenței naționale și coeziunea 
forțelor armate in îndeplinirea mi
siunii lor — toate acestea in condi
țiile respectării riguroase a Consti
tuției țării.

zițiile deja exprimate de delegația 
P.C.I. la întîlnirea cu președintele 
republicii, subliniindu-se necesitatea 
de a se da țării un guvern care să 
se fondeze pe un larg consens 
popular și să poată conta pe anga
jarea și colaborarea tuturor forțelor 
democratice.

Referindu-se la tratativele pentru 
formarea guvernului, comunicatul 
relevă că „o confruntare programati
că ce s-ar iniția pornindu-se de Ia 
stabilirea în mod aprioric a majori
tății și a opoziției ar fi viciată chiar 
de la început. în orice caz. comu
niștii își rezervă dreptul de a apre
cia propunerile politice și programa
tice care vor fi avansate de către 
democrația creștină și de premierul 
desemnat și de a vedea dacă ele co
respund intereselor maselor populare 
și țării".

★
Unul dintre liderii mișcării clan

destine neofasciste „Avangarda na
țională", Giancarlo Cartocci, a fost 
arestat marți seara, la Roma, în ca
drul anchetei întreprinse pentru des
coperirea autorilor crimei comise 
împotriva magistratului Vittorio Oc- 
corsio, substitutul procurorului re
publicii. Cartocci este autorul unei 
comunicări telefonice făcute presei 
prin care se revendica. în numele 
grupului neofascist „Noua ordine", 
crima menționată.

1

întrevedere. Kim Ir Sen> ’*• 
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a avut convorbiri cu 
Mathieu Kerekou, președintele C.C. al 
Partidului Revoluționar Popular din 
Benin, președintele R.P. Benin, aflat 
într-o vizită oficială la Phenian, in
formează agenția A.C.T.C.

Consiliul de conducere 
al F.A.0. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură) a aprobat admiterea unor ob
servatori din partea Republicii Popu
lare Angola și Republicii Populare 
Mozambic. Primirea celor două țări 
ca membre cu drepturi depline ur
mează a fi examinată la conferința 
F.A.O. din luna noiembrie, consiliul 
neavînd un asemenea prerogativ.

Reuniune. La Panmunjon a 
avut loc cea de-a 444-a ■ reuniune a 
secretarilor Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea, convocată la 
propunerea părții nord-coreene, a- 
nunță agenția A.C.T.C. Reprezentan
tul R.P.D. Coreene a acuzat partea 
sud-coreeană de introducerea ilegală 
de armament și militari în sectorul 
unde se află sediul Comisiei militare 
de armistițiu și în partea de sud a 
zonei demilitarizate.

Un purtător de cuvint al 
comunității turce din Cipru 
a anunțat, marți, că a fost ridicată 
starea de urgență care fusese insti
tuită în partea de nord-est a insulei, 
la 18 august 1974. In același timp, au 
fost ridicate restricțiile speciale pri
vind circulația în timpul nopții.

Cortesurile spaniole (Parla- 
mentul țării) au aprobat proiectul 
de lege guvernamental privind re
vizuirea codului penal. Principala 
prevedere a documentului constă în 
menținerea, în ciuda protestelor unor 
largi pături gle poporului spaniol, a 
interdicției asupra legalizării Parti
dului Comunist.

Banca Centrala a Aus
triei a anunțat, marți, că a hotărit 
să renunțe la fluctuarea corelată a 
șilingului, instituind. în schimb, o 
fluctuare liberă. în funcție de situa
ția diferitelor monede occidentale pe 
piețele de devize. Ieșirea monedei 
austriece din așa-numitul „șarpe mo
netar" va avea drept efect depășirea 
marjei de 4,5 la sută — stabilită 
pentru fluctuarea corelată a unor de
vize occidentale.

Noul guvern al Iordaniei
AMMAN 14 (Agerpres). — Noul 

guvern al Iordaniei, format de pri
mul ministru Moudar Badrane, după 
demisia cabinetului premierului 
Zeid El Rifai, a depus jurămîhtul 
in fata regelui Hussein. Premierul 
Badrane deține și funcțiile de mi
nistru al afacerilor externe și al 
apărării.

Regele Hussein al Iordaniei a ros
tit o alocuțiune în care a cerut nou
lui guvern ca, in domeniul politicii 
interne, să continue eforturile în 
vederea realizării prevederilor actua
lului plan de dezvoltare pe cinci ani 
a Iordaniei, menit să faciliteze pro
pășirea social-economică a tării. Pe 
plan extern, el a cerut guvernului 
să acționeze în direcția extinderii 
solidarității cu țările arabe.

La Amman s-a anunțat că, în baza 
unui decret emis de suveranul ha- 
șemit, Abdel Hamid Sharah a fost 
numit șef al Cabinetului regal, după 
desemnarea lui Moudar Badrane, 
care a deținut această funcție, în 
calitate de prim-ministru.

• ZGOMOTUL Șl A- 
MABILITATEA. Un test d€ 
verificare a amabilității oame
nilor în medii și condiții de 
zgomot diferite a fost efectuat 
de psihologi de la Universita
tea New Hampshire. Experi
mentatorul a lăsat să-i cadă un 
vraf de cărți în prezența unor 
persoane necunoscute, aflate 
într-o încăpere. S-a constatat 
că, în condițiile unui zgomot de 
48 de decibeli, 72% din cei pre- 
zenți s-au grăbit să ajute la 
stringerea cărților ; la un zgo
mot de 85 decibeli, procentul a 
scăzut însă pînă La 37%. Apoi 
experimentul s-a repetat în 
zgomotul obișnuit al străzii. 
20% dintre trecători au ridicat 
cărțile (procentul fiind de 
80% atunci cînd experimenta
torul avea o mînă bandajată). 
Intr-o situație analoagă, dar la 
un nivel al zgomotului străzii 
de 87 decibeli. Și-au oferit aju
torul doar 10% din pietoni 
(respectiv 15% în cazul... mîinil 
bandajate). Pe baza acestor 
date, s-a tras concluzia, că zgo
motul produce o stare de iri
tare, ceea ce duce la scăderea 
atenției și, în consecință, a 
amabilității șl dispoziției de • 
veni în ajutorul semenilor.

care se întind 
reprezintă

• SEISME DIRIJATE
Minele adinei și 
pe distanțe mari 
adevărate „sisteme seismice cu 
activitate ridicată" — au rele
vat unii participanți la primul 
simpozion internațional consa
crat influentei activității uma
ne asupra subsolului, organizat 
sub egida UNESCO. Aparate 
amplasate în apropierea unor 
astfel de mine confirmă că ex
ploatările respective influen
țează seismicitatea din adîncuri, 
provocând creșteri ale activită
ții ei in zile de lucru și. res
pectiv, scăderi în zilele când 
minele sînt închise. Aceeași in
fluentă o exercită și unele re
zervoare de apă amenajate în 
spatele barajelor cu înălțimi 
de peste o sută de metri. Spe
cialiștii întrevăd însă 
care să evite, în astfel 
zuri. declanșarea unor 
seismice. între altele, 
pun declanșarea dirijată de om 
a unor cutremure de foarte 
mică intensitate, care să per
mită „descărcarea" treptată a 
energiei acumulate in adincu- 
rile pămîntului.

soluții 
de ca- 
mișcărî 
ei pro-

• DACTILOGRAME 
ELECTRONICĂ. Firm* 
poneză „Mitsubisi" a pus la 
punct un aparat pentru învă
țarea rapidă a dactilografiei. 
La acest aparat (mașină de 
scris) este racordat un ecran pe 
care se proiectează un manus
cris ce urmează a fi copiat. 
Clapele, care in procesul dacti
lografierii sînt apăsate corect, 
șterg de pe ecran semnele care 
le corespund. în caz de dacti
lografiere greșită, litera respec
tivă rămine pe ecran. Un sis
tem special calculează numărul 
greșelilor săvîrșite și viteza de 
lucru la mașina de scris. Spe
cialiștii arată că noul aparat 
permite asimilarea tehnicii 
dactilografierii într-o perioadă 
de timp de aproape trei ori mai 
scurtă decît prin utilizarea me
todelor obișnuite.

• ORAȘUL 
BUSTIBILULUI 
Distrus în bună 
puternic uragan, în decembrie 
1974, orașul australian Darwin 
traversează în prezent o in
tensă perioadă de reconstrucție 
și resistematizare : se ridică 
noi locuințe, se trasează noi 
străzi, se reface rețeaua de co
municații. Modernizările își fac 
drum și în casele oamenilor. 
Modalitățile obișnuite de în
călzire sînt înlocuite cu altele, 
care utilizează drept combusti
bil enrgia solară. Extinderea pe 
scară largă a acestui sistem de 
încălzire plasează Darwinul pe 
primul loc din lume în privința 
utilizării energiei, ieftine, _nepo- 
luanite și inepuizabile a 
lui.
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• TELEFOANE 
MEMORIE. La.wzina 
parat ură telefonică din 
șui Belogradcik (Bulgaria) a 
început producția de serie a 
aparatelor telefonice „AH-10" 
și „TA-410“; cu claviatură, cre
ate pe baza schemelor integrale. 
Acest sistem permite abonați- 
lor să .obțină legături mai ra
pide. în plus, aparatul „AH-10" 
este dotat cu un dispozitiv pen
tru formarea automată a anu
mitor numere, în „memoria" sa 
fiind înregistrate 30 de numere 
dih , cele mai des folosite.

agreează 
sau, mai 
acesteia.

• ÎMPOTRIVA exa
gerărilor ARHITEC
TONICE. Se pare că majo
ritatea francezilor nu 
arhitectura modernă 
bine zis, exagerările 
70 La sută dintre ei ar dori ca 
armonia tradițională a orașelor 
Frântei să nu mai fie „tulbu
rată" de noi edificii cu prea 
multe etaje, iar 36 . la sută se 
pronunță pentru interzicerea 
totală a construirii de blocuri- 
turn, care, in ultimul deceniu, 
au început „să întunece" cerul 
Parisului și al altor orașe. 
Acestea sînt principalele con
cluzii ale unui sondaj efectuat 
de Secretariatul de Stat pentru 
Cultură dip. Franța, în preajma 
prezentării unui nou proiect de 
sistematizare a spațiului ocupat 
odinioară de faimoasele hale 
ale Parisului. Se știe că, din 
1963, soarta , celor opt hectare 
din inima capitalei a provocat 
vii controverse. Decizii și con- 
tradecizii au fost luate succe
siv. In cele din urmă s-a ho
tărit ca gigantica „groapă" a 
fostelor hale să devină un parc 
public.


