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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMUNE A COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Șl CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

în ziua de 22 iulie 1975 s-au încheiat lucră
rile Plenarei comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, desfășurate sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului.

Așa cum s-a mai anunțat, la lucrările plena
rei comune au luat parte, ca invitați, membrii 
Comisiei Centrale de Revizie, șefii și adjuncții 
șefilor de secții ale C.C. al P.C.R., miniștri, 
membri ai conducerilor instituțiilor centrale și 
redactori șefi ai presei centrale care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor din ziua de marți au 
luat cuvîntul tovarășii : loan Foriș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R., Ion Catrinescu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., Neculai Aga- 
chi, ministrul industriei metalurgice, Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de mașini 
grele, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, loan Pățan, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice internaționale, 
Ioan Ursu, membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al P.C.R.

în încheierea lucrărilor Plenarei comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Plenara comună a aprobat în unanimitate con
cluziile, aprecierile și sarcinile din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Plenara comună 
adresează comitetelor județene de partid și con
siliilor populare, ministerelor și altor instituții 
centrale, comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii chemarea de a acționa cu fermitate, cu toată 
energia pentru aplicarea neîntîrziată în viață 
a sarcinilor și orientărilor cuprinse în expune
rea secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al partidu
lui se va da publicității.

Plenara comună a dat o apreciere deosebită 
activității desfășurate de secretarul general al 
partidului pentru aplicarea consecventă în viață 
a politicii interne și externe stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului, pentru dezvolta
rea armonioasă a tuturor ramurilor economice 
și pe plan teritorial a tuturor județelor, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nostru popor. 
Plenara a scos în evidență rolul deosebit de în
semnat al secretarului general în adoptarea 
energică și operativă a măsurilor de combatere 
a calamităților naturale, pentru lichidarea 
grabnică a urmărilor inundațiilor, pentru nor
malizarea întregii vieți economice și sociale.

în legătură cu problemele înscrise pe ordinea 
de zi s-au stabilit următoarele :

1. Plenara comună a aprobat Proiectul pla
nului național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România pe pe
rioada 1976—1980.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale au constatat cu sa
tisfacție că sarcinile și obiectivele preconizate 
asigură în continuare un ritm înalt de creștere 
economică, progresul armonios al tuturor ra
murilor și sectoarelor de activitate, accentuarea 
laturilor calitative ale dezvoltării, ridicarea ni
velului de trai al populației, în conformitate cu 
Programul partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, cu hotărîrile Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale au hotărît ca pro
iectul planului pe perioada 1976—1980 să fie 
înaintat spre adoptare Marii Adunări Naționale.

2. Plenara comună a aprobat, de asemenea, 
Proiectele planului național unic de dezvoltare 
economico-socială și bugetului de stat al Repu
blicii Socialiste România, pe anul 1976.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale consideră că pre
vederile planului și bugetului pe 1976 asigură 
condiții pentru atingerea ritmurilor și propor
țiilor prevăzute pentru perioada 1976—1980, 
orientează activitatea de înfăptuire a acestora 
spre valorificarea superioară a resurselor și 
îmbunătățirea structurii producției materiale, 
spre utilizarea mai bună a capacităților de pro
ducție și mai buna gospodărire a tuturor re
surselor materiale, financiare și valutare ale 
țării, spre realizarea de economii în folosirea 
bazei energetice și de combustibili, a lemnului, 
metalului etc.

întreg ansamblul prevederilor pentru anul 
1976 asigură îmbunătățirea activității de comerț 
exterior, gospodărirea judicioasă a tuturor mij
loacelor materiale și bănești, reducerea chel
tuielilor de producție, înlăturarea risipei, întă
rirea disciplinei și responsabilității în întreaga 
economie.

Plenara comună a hotărît ca proiectele pla
nului și bugetului de stat pe anul viitor să fie 
înaintate, spre examinare și legiferare, Marii 
Adunări Naționale.

3. Plenara comună a luat cunoștință de in
formarea Comitetului Politic Executiv cu pri
vire Ia inundațiile care au avut loc în prima 
jumătate a lunii iulie și măsurile ce se impun 
a fi luate în continuare pentru înlăturarea efec
telor acestor calamități și normalizarea întregii 
activități economice și sociale.

Plenara a salutat cu satisfacție faptul că pe 
baza Hotărîrilor Comitetului Politic Executiv, a 
indicațiilor secretarului general al partidului, a 
prevederilor Decretului cu privire la instituirea 
stării de necesitate, clasa muncitoare, țărăni
mea, militarii forțelor armate, tineretul, între
gul nostru popor au acționat energic pentru or
ganizarea apărării împotriva apelor, au adop
tat măsuri de prevenire și combatere a efecte
lor inundațiilor, de normalizare cît mai grab
nică a vieții economice și sociale.

Plenara a stabilit măsuri privind mobilizarea 
eforturilor întregului popor — în industrie, 
agricultură, construcții, transporturi etc. — 
pentru recuperarea integrală, încă în acest an, 
a pagubelor provocate de inundații, pentru în
cheierea în bune condițiuni a recoltării și celor
lalte lucrări agricole, pentru realizarea și de
pășirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării și a angajamentelor 
asumate pe anul 1975.

Informarea și măsurile adoptate se vor da pu
blicității.

4. Plenara comună a examinat și aprobat in
formarea cu privire la activitatea internațio
nală a partidului și statului după Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român.

Plenara și-a exprimat satisfacția pentru fap
tul că evenimentele din prima jumătate a aces
tui an au confirmat justețea aprecierilor for
mulate de Congresul al XI-lea cu privire la 
principalele direcții ale evoluției vieții politice 
internaționale — conținutul și sensul mutațiilor 
ce au avut loc la scară mondială demonstrînd 
pe deplin validitatea orientărilor și a liniilor de 
acțiune pe planul politicii externe stabilite de 
Congres.

în spiritul Hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, în această pe
rioadă s-a acționat consecvent pentru dezvolta
rea raporturilor externe ale României cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, pe planuri multiple, s-a 
asigurat contribuția efectivă a țării noastre la 
soluționarea problemelor majore ale lumii con
temporane. Un rol deosebit în acest sens au 
avut vizitele președintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în diferite țări, convorbi
rile sale cu șefi de state și de guverne, cu dife
riți oameni politici.

Plenara a subliniat contribuția deosebită 
adusă și în această perioadă de către țara noas
tră —alături de alte state — la finalizarea cu 
succes a lucrărilor fazei a doua a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Europa, acțiu

nea sa fermă și statornică pentru realizarea de 
documente clare, precise și angajante, care să 
dea expresie intereselor de pace, securitate, co
operare și progres ale popoarelor continentului. 
Plenara a apreciat rezultatele pozitive înregis
trate pe calea creării unui nou sistem de relații 
in Europa și a salutat hotărîrea de convocare, 
la Helsinki, la 30 iulie a.c., a celei de-a treia 
faze a conferinței, la nivel înalt.

Plenara își însușește întru totul analiza și 
aprecierile cuprinse în expunerea secretarului 
general al partidului cu privire Ia politica ex
ternă a partidului și statului nostru, la fenome
nele și tendințele din viața internațională, apre
ciind că acestea corespund pe deplin orientă
rilor date de Congresul al XI-lea al P.C.R.

Plenara a exprimat hotărîrea partidului și 
statului nostru de a acționa în continuare cu 
consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste, cu toate țările lumii,- de 
a-și aduce contribuția la democratizarea rela
țiilor internaționale, la promovarea unei noi 
ordini politice și economice, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare na
țiune să-și poată făuri viața în mod liber și in
dependent, fără amestec din afară.

5. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat propune
rile privind îmbunătățirea structurii organiza
țiilor de partid de la sate. Noua structură asi
gură unirea eforturilor comuniștilor, a celor- ‘ 
lalți oameni ai muncii de la sate în direcția 
rezolvării mai operative a problemelor pe care 
le ridică creșterea producției agricole, buna gos
podărire și dezvoltarea economico-socială a lo
calităților rurale.

Hotărîrea se va da publicității.
6. Plenara și-a însușit concluziile și propune

rile formulate în informarea cu privire la efec
tivul, compoziția și structura organizatorică a 
partidului la 31 decembrie 1974. C.C. al P.C.R. 
apreciază că organele și organizațiile de partid, 
acționînd pe baza Hotărîrilor Congreselor al 
X-lea și al XI-lea ale partidului, au desfășurat 
o amplă muncă politico-organizatorică pentru 
întăi'irea rîndurilor partidului și creșterea ro
lului său conducător în toate sferele muncii 
sociale.

Plenara a stabilit măsuri pentru aplicarea în 
viață a Hotărîrilor Congresului al XI-lea, refe
ritoare la creșterea rîndurilor partidului, care 
să ducă la întărirea în continuare a organizați
ilor de partid, la exercitarea în mai bune con
diții a rolului lor de forță politică conducătoare 
in unitățile în care își desfășoară activitatea, 
asigurînd realizarea întocmai și la un înalt ni
vel calitativ a sarcinilor ce le revin.

Informarea și măsurile adoptate se vor da 
publicității.

7. Plenara a examinat informarea cu privire 
la activitatea organelor de partid, de stat și a 
organizațiilor de masă pentru înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român apreciază că s-au obținut rezultate bune 
în aplicarea măsurilor stabilite de conducerea 
partidului privind perfecționarea continuă a 
activității de selecționare, pregătire și promo
vare a cadrelor.

Plenara a stabilit, totodată, măsuri pentru 
asigurarea înfăptuirii neabătute a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al partidului în 
domeniul politicii de cadre.

Informarea și măsurile hotărîte se vor da 
publicității.

★
Plenara Comitetului Central al Partidului Co

munist Român își exprimă convingerea că în
tregul nostru popor, strîns unit în jurul partidu
lui, a conducerii sale, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, va acționa cu hotărîre pentru înde
plinirea în cele mai bune condițiuni a sarcini
lor și obiectivelor izvorîte din hotărîrile plena
rei, din expunerea secretarului general al parti
dului, că întreaga noastră națiune va acționa cu 
devotament, energie și avînt pentru transpune
rea în viață a mărețului Program al Partidului 
Comunist Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului.

TINERII ÎNTÎMPINA CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C
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A vint și responsabilitate 
comunistă in Îndeplinirea 

sarcinilor trasate de partid
• IMPERATIVE PER
MANENTE ALE TINE
RILOR ÎN ÎNTRECERE

— Prin autoutilare — 
importante economii

de valută
— Termenele cerute 
de beneficiarul extern, 
respectate cu strictețe

— Valorificarea 
științifică a gîndirii 

creatoare
• ȘTIINȚA SI ARTA, 
REPREZENTATE DE

SUTE Șl SUTE DE 
ELEVI

La Filatura de bumbac din Slobozia se lucrează intens pentru 
obținerea unor rezultate pe măsura cerințelor

UTECIȘTII CAPITALEI 
LA COTA ÎNALTĂ 
A RĂSPUNDERII

PATRIOTICE
Cu cei aproape 340 000 de 

membri ai săi, organizația 
U.T.C. din Capitală este cea mai 
mare din țară, avînd o bogată 
tradiție revoluționară și multă 
experiență în muncă. La 25 iu
nie, Bucureșliul raporta secreta
rului general ai partidului înde
plinirea înainte de termen a 
cincinalului, finalizare a efortu
rilor și abnegației patriotice a 
cetățenilor Capitalei, succes în 
care sînt încorporate firesc și 
eforturile tinerilor, ale uteciști- 
lor. aflați ca întotdeauna în pri
mele rinduri ale bătăliei pentru 
sporuri de producție și calitate.

La scurt timp după raportarea 
acestui succes de prestigiu, 
Bucureștiul a fost confruntat cu 
situația dramatică provocată de 
ploi și inundații, situație în care 
tineretul și-a dovedit din nou 
capacitatea de organizare, 
promptitudinea cu care știe să 
răspundă Ia toate chemările, dă
ruirea și puterea de a rezista la 
posturi zi și noapte. însuflețiți 
de exemplul personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prezent 
permanent pe toate fronturile 
de luptă, uteciștii, alături de cei
lalți cetățeni, au asigurat des
fășurarea unei vieți normale în 
Capitală, lucrul neîntrerupt în

întreprinderi, au stăvilit cu 
bărbăție și tenacitate apele în 
zonele Ciurel, Buftea și pe în
treg traseul Dîmboviței.

In condițiile acestui an deo
sebit, caracterizat în esență prin 
succese multiple, muncă îndîrji- 
tă, eforturi pentru diminuarea 
și recuperarea pagubelor provo-

Interviu cu tovarășul 
MIHAI HÎRJĂU 

prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C.

cate de inundații economiei na
ționale, organizația U.T.C. a 
Capitalei se pregătește in
tens pentru apropiatul Con
gres al U.T.C. și Conferința 
U.A.S.C.R.

— Tovarășe prim secretar, 
cum caracterizați activitatea din 
această perioadă a organizației 
U.T.C. pe care o conduceți 7 Ce 
elemente semnificative desprin
deți din viața și munca uteciști- 
lor 7

— E firesc să mă aflu Încă 
sub impresia ultimelor zile, a

bătăliei cu apele și cu urmările 
viiturii. Această perioadă foarte 
grea a fost un prilej de verifi
care a întregului nostru mod de 
a gîndi-și a trăi. Am avut oca
zia să constat în foarte multe 
puncte și zone ale Capitalei că 
uteciștii au dovedit prin fapte 
că știu să trăiască la cota cea 
mai înaltă a incandescenței pa
triotice, știu să se dăruiască to
tal și să reziste cu orice preț. 
Tinerii din întreprinderi merită 
aprecieri cu totul deosebite. în 
zilele cînd navetiștii n-au putut 
veni la lucru, iar o parte din 
specialiști și muncitori ajutau la 
reluarea activității întreprinde
rilor calamitate din alte locali
tăți, uteciștii au lucrat în schim
buri prelungite de 10 și 12 ore, 
uneori și mai mult, .acoperind go
lurile, asigurînd desfășurarea 
normală a lucrului și dind chiar 
producții suplimentare. îmi este 
greu să dau aici exemple con
crete pentru simplul motiv că 
această situație a fost generală. 
Țin să relev, de asemenea, o 
Atitudine de deplină maturitate

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a Il-a)

SE RECOLTEAZĂ 
ULTIMELE SUPRAFEȚE 
CU GRiU IN GORJ
In județul Gorj seceratul 

griului se apropie de sfirșit. Ac
tuala campanie a ridicat proble
me deosebite datorită gradului 
ridicat de imburuienare a cul
turilor, fapt care a determinat 
o intensă mobilizare la recolta
tul manual, acolo unde combi
nele nu au putut intra in lan, cit 
și la întreținerea culturilor. 
La cooperativa agricolă Țicleni, 
in timp ce un număr de 5 com
bine Cl — C3 și o combină Glo
ria recoltau griul pe tarlaua „la 
Vilsani", circa 55 de cooperatori 
secerau parcelele în pantă, por
țiunile din jurul stilpilor de te
legraf și cele din apropierea 
șanțurilor de scurgere a apei. 
Alți 16 cosași lucrau de zor in 
tarlaua „Schela", unde din cauza 
buruienilor combinele nu efec
tuau un treierat de calitate. 
„Fiecare bob este prețios, ne 
spune ing. Ion Albulescu, și pe 
aceste considerente am organi
zat astfel munca". Dealtfel, 
pentru înlăturarea operativă a 
defecțiunilor care apar la utila
jele mecanice, in ajutorul coo
peratorilor au sărit și muncito
rii de la schela petrolieră din 
localitate. In frunte cu directo
rul unității, ing. Victor Murea, 
10 mecanici și electricieni au 
format o echipă de intervenție 
care a lucrat și 24 de ore in con
tinuu pentru ca utilajele să in
tre cît mai repede in funcțiune. 
Tot in ajutorul cooperatorilor 
din Țicleni — pe 240 dintre aceștia 
i-am intîlnit in lanurile de po
rumb erecutind a treia prașilă 
pe parcelele angajate in acord 
global — au sosit 40 de elevi și 
20 de cadre sanitare de la poli
clinică, fiind dirijați la recolta
tul inului. Activitate intensă 
am remarcat și la baza furaje
ră unde 20 de cooperatori coseau 
la trifoliene, in vreme ce 20 de a- 
telaje transportau finul din cimp. 
Cu toate că recoltatul griului 
s-a desfășurat cu operativitate, 
totuși, aici in Gorj se ridică pro
blema asigurării cu sămintă 
pentru recolta viitoare. In multe 
unități vizitate : Urdari, Moi, Ți
cleni griul pentru sămintă nu a 
fost ales cu grijă, lăsindu-se 
această operație mai spre sfir- 
șitul campaniei. Despre im
portanța ei nu mai are rost să 
amintim, de aceea, pe plan lo
cal, trebuie să se treacă de ur
gență. la rezolvarea acestei pro
bleme

ȘT. DORGOȘAN

iiisciniiiiri

EROICA
de GHEORGHE ISTRATE

Neîndoios, soldatul român 
este un erou. El ne-a dove
dit că eroismul este nu o 
idee în sine și nici o provo
care forțată a destinului — 
ci o condiție aproape fireas
că a omului ; ne-a dovedit că 
nici o ființă, nici un carac
ter nu sînt împlinite fără a- 
ceastă trăsătură morală care 
ne dă fiecăruia dreptul Ia 
demnitate.

Dar mai presus de orice, in 
aceste împrejurări prin care 
a trecut țara, soldatul ne-a 
reașezat in conștiințe acest 
adevăr, această valoare u- 
mană tulburător de reală : 
eroismul.

Noi. indivizi cu o biografie 
identificabilă, purtăm un 
nume oarecare, pe cind sol- 
dații poartă cu toții un sin
gur nume — și aceasta este 
încă o dovadă a forței lor 
care poate să înalțe o idee, 
ca eroismul, pînă la ipostaza 
ei reală, palpabilă.

După ce țara își va șterge 
toate rănile lăsate de puhoa
iele dezlănțuite, după ce vom 
așeza orologiile la ora cursu
lui firesc al existenței noas
tre, cind vom avea timp să 
punem cap Ia cap imaginile 
filmului dramatic derulat în 
aceste zile, vom descoperi, 
impresionați, așezată peste 
toate faptele noastre, ale tu
turor, emblema de noblețe, 
de sacrificiu și dăruire a sol
datului. Luciditatea, promp
titudinea, știința de a ști să 
se dăruiască total. îl așază 
definitiv în legendă.

In ceasurile tragice, în 
haosul violent al năpustirii 
apelor, fiecare am știut că 
nu ne va atinge clipa cea rea 
a disperării fiindcă alături 
de noi am simțit existența 
sigură a unui umăr de os
taș.

Intr-adevăr, pe umerii lor 
au fost mutate riurile in altă 
matcă, de brațele lor se spri
jină. și acum, Dunărea ; cu
rajul lor ne-a salvat copiii 
dintre puhoaie, mîinile lor au 
apărat ființa griului de mîlul 
întunecat, depunînd-o pe va

tra curată a cuptoarelor de 
pline..

în aceste zile, armele os
tașului au fost tenacitatea și 
puterea de sacrificiu. Lor li 
se cuvin lauda și recunoștin
ța noastră.

Prezenți în toate locurile 
unde apa a șubrezit malurile 
țării, încleștați in aceiași 
front cu ceilalți oameni pe 
digurile de veghe continuă, 
militarii au fost armătura 
puternică pe care diluviul 
n-a putut-o infringe.

Și dacă Cineva, așezat în 
fața țării, ar ordona un pas 
înainte cei care întotdeauna 
ați fost prezenți Ia datorie, 
desigur că s-ar auzi bătind 
cu fermitate pe podiumul 
faptei eroice pasul unanim al 
întregii noastre oștiri româ
nești.

D-ta, eroule-militar, porți 
numele Patriei, ai vocația 
Patriei ! De aceea, niciodată 
n-am să te întreb cum ie 
cheamă — pe d-ta, care, la 
fiecare ceas de zi și de noap
te, ți-ai riscat de mai multe 
ori viața, salvîndu-ți semenii 
in această epuizantă bătălie 
despre care acum vorbim cu 
cuvinte abia regăsite. N-am 
să tc intreb, fiindcă numele 
dumitalc poate că seamănă 
cu al meu — dar am să știu 
întotdeauna că d-ta ești cu 
mult mai mult decît mine, că 
exiști in toate orele care a- 
rată chipul Patriei : eu unul 
niciodată nu te-am știut în
vins.

Acolo unde ești d-ta, nesi
guranța și neliniștea dispar 
— prezența d-tale fiind ga
ranția fermă a reușitei. A- 
colo unde ești d-ta. țăranul 
poate să arunce încrezător 
sămînța recoltei viitoare, o- 
rașul poate să-și înalțe, ne
temător, blocurile cu oameni 
mai sus în lumină, copacul 
poate să primească, neclăfi- 
nat. cuibul eu pasăre, iar po
etul poate să cuteze, netul
burat, versul cel mai pro
fund.

Misiunea cea mai urgentă a 
militarilor este Patria.

Misiunea cea mai nobilă a 
militarilor este Patria.
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întreprinderea ■
„1MA1“ PLOIEȘTI

ECONOMII DE VALUTA 
PRIN AUTOUTILARE

Recentul angajament al lucră
torilor de la întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești 
prevede printre altele : supli
mentarea sarcinii anuale de ex
port cu 16 milioane lei valută, 
precum și reducerea importu
lui de mașini și utilaje cu 15 
milioane lei valută. Dacă ținem 
seama de faptul că in marea în
treprindere ploieșteană activea
ză două colective de proiectanți 
(atelierul de proiectare autouti- 
lări și o secție a Institutului de 
proiectări construcții utila) pe
trolier) rezultă că există pre
mise certe de materializare e- 
xemplară a angajamentului a- 
sumat. Mai ales că la îndepli
nirea acestui angajament con
cură și cele două inițiative de 
amploare în care sint cuprinse 
practic toate cadrele tehnice 
din întreprindere : Fiecare spe
cialist — un cadru de concepție 
și Să dezvoltăm capacitățile de 
producție prin autoutilare. Prin 
materializarea acestor inițiative 
se va obține numai anul acesta 
o economie in valoare de 30 mi
lioane lei. în ceea ce privește 
realizările „la zi", valoarea pro
punerilor înregistrate, cu o apli
cabilitate practică imediată, se 
ridică deja la aproape 20 mi
lioane lei.

Nuanțînd însă contribuția fie
cărui colectiv de muncă în a- 
tribuțiunile căruia intră mate
rializarea acestui important an
gajament, apare firească și 
mereu actuală întrebarea : care 
este aportul tinerilor proiectanți 
in acțiunile de reducere a im
porturilor și de mărire a expor
turilor ?

— Colaborez în momentul de 
față la proiectarea unei mașini 
de roluit corpuri de pompă, ne 
declară tinărul tehnician pro
iectant Mihai Bădiceanu. care 
(am această fermă convingere) 
nu va fi cu nimic mai prejos 
față de mașinile similare fa
bricate de firme cu tradiție din 
America și Europa occidentală. 
Cu cîteva săptămini în urmă, am 
colaborat la proiectarea, fabrica
rea și montajul unei mașini de 
strunjit treme pompă făcută 
pentru secția mecanică 5.

Din cei 25 de ingineri, tehni
cieni și desenatori ai atelieru
lui de proiectare autodotări, pes
te două treimi nu au o vechime 
mai mare în producție de 5—6 
ani. Două treimi, deci, din planul 
anual de 20 milioane lei revine 
acestor tineri vizionari și rațio
naliști. creatori de noi metode 
de lucru, de noi mecanisme și 
tehnologii de fabricație, cu ca
racteristici cel puțin egale ma
șinilor și agregatelor importate 
pină acum în acest spirit de ac

Valorificarea științifică a gîndirii creatoare
Rolul cercetării științifice este 

clar menționat in Programul 
partidului : „Trebuie să pre
meargă obiectivelor și necesi
tăților dezvoltării societății, 
să acționeze pentru soluțio
narea din timp a acestora, 
dind o perspectivă largă dez
voltării societății socialiste". 
Proiectarea, activitate de mate
rializare imediată a concluziilor 
și procedeelor de lucru obținute 
pe baza investigațiilor științifice 
trebuie, de asemenea, să se rea
lizeze cu forțe proprii, să se în
scrie pe linia unui răspuns ferm 
și fundamentat la exigențele 
etapei pe care urmează s-o par
curgem.

„Direcțiile pe care trebuie să 
se axeze cercetarea românească 
— ne spune tovarășul Stclian 
Dumitrescu — șeful sectorului 
cercetare din cadrul Consiliului 
național pentru știință și tehno
logie — sînt acelea de cunoaș
tere și valorificare superioară a 
resurselor naturale de care dis
punem, de perfecționare a teh
nologiilor existente și asimilare 
a unor procedee tehnologice noi 
în vederea reducerii consumuri
lor specifice, a creșterii randa
mentului și simplificării proce
selor de producție".

„în proiectare — menționea
ză tovarășul Virgil Verbinschi, 
inginer proiectant la Institu
tul de proiectare construcții de 
mașini — un Decret emis de 
Consiliul de Stat al R.S.R. regle
mentează principalele sarcini de 
perspectivă pe linia utilizării 
eficiente a investițiilor, a unei 
judicioase amplasări a platfor
melor industriale, folosirea cu 
eficiență maximă a suprafețelor 
de teren, simplificarea și rațio
nalizarea rețelelor de utilități și 
a celor de comunicații și trans
port, reducerea la minimum a 
distanțelor intre cartierele de lo
cuit și zonele sau platformele 
industriale".

Toate aceste obiective și sar
cini de perspectivă, în cerceta
re și proiectare vor trebui rea
lizate cu forțe proprii, prin uti
lizarea înțeleaptă a resurselor 
materiale și umane de care dis
punem, prin valorificarea efi
cientă a gîndirii și capacității

IMPORTANTE

țiune pentru reducerea efortu
lui valutar, echipa condusă de 
inginerul Romeo Hanganu a 
proiectat lucrările de mecaniza
re la cele două cuptoare de 
3 tone de la turnătoria de oțel. 
Eficiență imediată : reducerea 
la jumătate a efortului fizic și 
scurtarea cu o treime a timpu
lui de elaborare a șarjelor. Un 
alt colectiv, format în majorita
te din tineri, a proiectat o ma
șină de danturat curb, făcînd 
astfel din întreprinderea plo
ieșteană a doua întreprindere 
din lume care fabrică un ase
menea tip de mașină. Alt colec
tiv de proiectare Și execuție, în 
componența căruia intră și ute
ciștii Speranța Matache, Dan 
Dumitrescu, Mariana Bădulescu 
și Ion Iancu a realizat o nouă 
gamă de standuri de probe.

Subsumate toate acestea, re
zultă că planul anual al ate
lierului a fost realizat în pro
porție de peste 70 la sută și că 
principalul său obiectiv — con
tribuție la reducerea importuri
lor — tinde să devină o constan
tă, o preocupare permanentă a 
tuturor tinerilor proiectanți în 
acțiunea lor de a concepe cu 
forțe proprii noi mașini și agre
gate cu caracteristici tehnice su
perioare mașinilor și agregatelor 
aduse pină nu demult din im
port. PAVEL PERFIL

Coșul de fum de la Turceai începe să prindă contur. Primii 15 metri, din cei 208 cit va număra in 
final, au și fost construiți. Foto : GH. CUCU

creatoare a tuturor lucrătorilor 
din aceste domenii.

Care este calea cea mai sigu
ră de consolidare a încrederii 
cercetătorilor și proiectanților în 
forțele proprii, in puterea de a 
materializa rapid și eficient 
obiectivele de bază înscrise în 
Planul de dezvoltare a Româ
niei? „Sînt de fapt două căi — 
arăta tovarășul Stelian Dumi
trescu — cea legală, care regle
mentează un raport foarte pre
cis între import și export (adu
cerea din străinătate a unor 
utilaje și tehnologii se face nu
mai cu avizul unei Comisii spe
ciale înființate la nivelul 
C.N.S.T. și aceasta filtrează 
foarte sever propunerile care 

Un deziderat major in munca de 
cercetare și proiectare românească

vin din partea institutelor spe
cializate) și, mai e apoi o a 
doua reglementare, aceea mo
rală: obligația specialiștilor de 
a-și concentra puterea de mun
că șl inventivitatea în scopul 
asigurării progresului social și 
tehnic al țării, înscrisă și in Co
dul eticii și echității socialiste".

Cum își înțeleg tinerii specia
liști această menire de a ela
bora, proiecta și aplica soluții 
originale de lucru, pe linia creș
terii eficienței economice, a îm
bunătățirii parametrilor calita
tivi la fiecare din obiectivele pe 
care le realizează? Iată opiniile 
unor tineri care lucrează în pro
iectare: Gheorghe Tomoială, in
giner constructor, Laurențiu Tri- 
povici, termotehnician, Șerban 
Teodor, specialist în protecții 
anticorozive, Stelian Ciulacu, 
inginer electrotehnician.

în vederea economiei de spa
țiu . arată Gheorghe Tomoia
lă, am căutat să evităm 
procedeele obișnuite, proiectind 
pentru uzine nu hale-parter cum 
se făceau pină nu demult, ci 
hale-parter-etaj sau, acolo unde

ÎNTREPRINDEREA
„23 AUGUST" BUCUREȘTI

beneficiarul extern, respectate cu strictețe
• Pe primul semestru planul livrărilor pe plata externi a 

fost depășit cu 5,4 la sută • De la 120 de zile, ciclul de fabrica
ție al unei locomotive s-a redus Ia 45 de zile • In spiritul dis
ciplinei și răspunderii muncitorești, tinerii, întreg colectivul, sint 
hotărîți ca la 15 noiembrie să raporteze îndeplinirea integrală a 
sarcinilor anuale la export.

în fabrica de locomotive a 
întreprinderii „23 August" din 
Capitală bătălia pentru finali
zarea celor 11 locomotive D.H.- 
110 c.p. destinate livrării la ex
port în Republica Costa Rica a 
intrat în faza finală. Printr-o 
exemplară mobilizare, dăruire, 
disciplină și organizare, mun
citorii și specialiștii fabricii, 
între care peste 1 500 de 
tineri. au reușit ceea ce 
cu puțin timp în urmă ar fi 
fost greu de presupus : reduce
rea ciclului normal de fabricație 
a unei locomotive de la 120 de 
zile la numai 45 de zile. Un ade
vărat record de productivitate. 
A fost posibil astfel ca întreaga 
comandă pentru Republica Costa 
Rica, a cărei execuție a început 
la 15 iunie să se apropie acum 
de momentul livrării. Continuă 
în paralel cu aceeași intensita
te eforturile pentru scurtarea 
termenului de livrare a altor 35 
de locomotive pentru R.P. Unga
ră, 4 pentru Cehoslovacia, a

e posibil, hale multietajate. Per
sonal am proiectat pentru 
I.A.M.C. Vaslui o hală-parter 
plus două etaje. De 4 ani lucrez 
în domeniul construcțiilor pen
tru șantierele navale. Faptul că 
soluția pe care o aplic la Giur
giu se deosebește de cea de la 
Brăila sau Galați. îmi stimulea
ză inventivitatea, faptul că din 
mai multe posibilități, eu, pro
iectantul, am dreptul și chiar 
obligația să mă opresc la cea 
mai judicioasă din punct de ve
dere economic, imi consolidea
ză încrederea in forțele proprii.

Nu demult, tovarășul loan 
Avram, ministrul construcțiilor 
de mașini grele, adresa o scri
soare de felicitare proiectanților 

de la I.P.C.M. Inginerul Tomo
ială este unul dintre cei care au 
proiectat hala construcții corp 
de la Șantierul naval Constanța, 
menționată acolo drept o reali
zare de prestigiu, unică deo
camdată în tara noastră.

— Faptul că încă de la veni
rea în institut mi s-a dat de 
lucru — remarcă Laurențiu Tri- 
povici — că n-am fost obligat 
să „fac tușă" cum se mai întîm- 
plă prin unele locuri, a fost de 
natură să mă stimuleze efectiv. 
La I.C.M. Bocșa, unul din pro
iectele de care mă simt mai le
gat, am adoptat o soluție origi
nală: centralele de tehnologie au 
fost plasate pe acoperiș, reali- 
zindu-se în acest fel o econo
mie de spațiu, fără ca parame
trii calitativi ai lucrării să aibă 
de suferit. De asemenea, în pro
iectarea tubulaturii de ventila
ție pentru uzinele „1 Mai" din 
Ploiești am adoptat o soluție 
mai deosebită care să permită 
reducerea consumului de metal.

Inginerului Șerban Teodor îi 
revine obligația de a contribui 
la realizarea unor însemnate

Termenele cerute de

furniturii pentru o fabrică de 
ciment din Iugoslavia etc. Gra
ficul detaliat al comenzilor pen
tru export este urmărit ferm zi 
de zi și îndeplinit cu rigurozita
te. Pe semestrul I planul desfa
cerii Ia export a fost realizat și 
depășit cu 5,4 la sută.

— Pornind de la indicația 
conducerii partidului, a secreta
rului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a face totul pen
tru sporirea continuă a produc
ției la export și reducerea im
porturilor — ne mărturisește to
varășul Carol Dina, secretarul 
comitetului de partid pe între
prindere, comuniștii uzinei au 
elaborat și adoptat un complex 
de măsuri cu eficiență imediată. 
Ele prevăd diversificarea pro
ducției, a tipodimensiunilor pro
duselor noastre, îmbunătățirea 
parametrilor funcționali și creș
terea pe această cale a compe
titivității pe piața externă. A- 
cum, locomotivele, motoarele, 
utilajele realizate de noi sînt tot 

economii valutare prin adopta
rea unor soluții de protecție an- 
ticorozivă care să utilizeze cu 
precădere ' substanțele fabricate 
în țară. „De 4 ani, de cînd lu
crez in acest domeniu, nu am 
apelat decit de două ori la ma
teriale din import. Lucrul cu 
care mă mîndresc cel mai mult 
pină acum este realizarea unor 
pardoseli antiulei la Uzina de 
mecanică fină din Sinaia, care 
au fost apreciate în mod deose
bit de beneficiari".

— Cea mai sigură metodă de 
stimulare a gîndirii originale 
este solicitarea continuă, crea
tivitatea se dezvoltă numai pe 
baza efortului și se materiali
zează tot în planul lui. în mun
ca noastră ești obligat să înveți 
tot timpul, numai pe baza aces
tui proces de acumulare a in
formațiilor se ivesc soluțiile ori
ginale, proiectele cele mai bune.

★
Cîteva exemple care pledea

ză, prin însuși rezultatul lor, 
pentru valorificarea judicioasă a 
potențialului de gîndire crea
toare de care dispun cercetarea 
și proiectarea românească. Re- 
zervînd lucrătorilor din aceste 
domenii misiunea de a deschide 
căile cele mai sigure pentru 
mersul înainte al întregii eco
nomii, Programul partidului 
pornește tocmai de la certitudi
nea că există, la fiecare specia
list, resurse de inventivitate ba
zate pe o temeinică pregătire 
științifică, capabile să soluțione
ze în mod exemplar exigențele 
cu care se confruntă industria 
și agricultura națională. Găsirea 
celor mai bune căi de exploa
tare științifică a rezervelor de 
care dispunem, opțiunea pentru 
ideea de proiectare cea mai a- 
vantajoasă din punct de vedere 
economic, fără a se face rabat 
indicilor calitativi ai lucrării 
sînt sarcini de înaltă responsa
bilitate profesională și morală 
pentru toți cei care activează în 
cercetare și proiectare. Ele în
seamnă cel mai complet răspuns 
la exigențele unui timp care re
zervă lucrătorilor din acest do
meniu un rol hotărîtor.

SOFIA SCORȚARU 

mai apreciate, mai căutate de 
cumpărătorii străini. Jumătate 
din producția uzinei se desface 
la export.

în vederea diminuării impor
turilor se punea problema in
tegrării în proporție hotărîtoare 
a locomotivelor D.H. Muncitorii 
și specialiștii de la „23 August" 
au găsit resursele necesare pen
tru îndeplinirea cu succes și a 
acestei sarcini. Acum, locomoti
vele sînt integrate în proporție 
corespunzătoare, așa dar, toate 
subansamblele ei se fabrică în 
țară, din import aducîndu-se 
doar cîteva piese mărunte care 
n-ar fi rentabil să se realizeze 
în întreprindere.

— Pe lingă economisirea unor 
importante fonduri valutare, reia 
secretarul comitetului de partid, 
prin integrarea fabricației loco
motivelor, am căpătat o totală 
independență în realizarea lor, 
avem posibilitatea unei optime 
promptitudini în executarea și 
livrarea oricărei comenzi. Prin 
tipizarea subansamblurilor. prin 
organizarea mai judicioasă a 
fluxurilor tehnologice, prin în
tărirea controlului tehnic al ca
lității fiecărei piese, s-a ajuns 
la reducerea substanțială, așa 
cum spuneam, a ciclului de fa
bricație pe produs.

Cuvenită atenție acordă co
lectivul Întreprinderii și expor
turilor indirecte, respectiv livra
rea In termen a motoarelor pen
tru instalațiile de foraj de la 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești, 
a pieselor turnate din fontă și 
oțel pentru mașini-unelte, va
goane etc. neînregistrîndu-se 
nici o restanță față de datele 
stabilite prin contracte. Succe
sele înregistrate la export sînt 
grefate de altfel pe succesele 
de ansamblu ale colectivului. 
Avansul obținut în întrecerea 
pentru realizarea Înainte de 
termen a actualului cincinal se 
ridică la peste 1 400 000 000 lei.

Hotărirea fermă a muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor În
treprinderii „23 August" de a 
raporta la 15 noiembrie, fără 
nici o abatere, îndeplinirea in
tegrală a planului la export se 
exprimă în aceste zile prin efor
turi maxime, prin organizarea 
muncii in schimburi prelungite, 
iar acolo unde este nevoie, prin 
continuarea activității inclusiv 
in zilele dâ duminică, prin va
lorificarea cu maximă eficiență 
a timpului de muncă, a mate
rialelor și capacității utilajelor.

ROMULUS LAL

UTECIȘTII CAPITALEI LA COTA ÎNALTĂ 
A RĂSPUNDERII PA TRIOTICE

(Urmare din pag. I) 

cetățenească a celor peste 40 000 
de elevi și studenți care au con
tribuit la stăvilirea apelor în 
București. Deși în prezent se 
află în vacanță, ei au hotărît să 
participe în continuare la recu^ 
perarea pagubelor din diferite 
sectoare de activitate. Astfel, 
numai pe șantierele de construc
ții lucrează circa 30 000 de elevi 
și studenți, fie ea încadrați în 
producție pe tot timpul verii, 
fie ca membri ai formațiunilor 
de muncă patriotică.

Alți tineri au participat la 
salvarea recoltei din 14 coope
rative agricole de producție din 
județul Ilfov. Zilnic, din zori și 
pină noaptea, au fost alături de 
țăranii cooperatori cîte 10 000— 
12 000 de tineri muncitori și 
5 000—6 000 de elevi bucureșteni. 
Menționez că mulți uteciști din 
Capitală se află și în prezent in 
alte județe, pentru a ajuta la 
lupta cu urmările viiturilor. Mai 
precis, în județele Ialomița și 
Ilfov, la digul de pe Dunăre, la 
Galați, pe șantierul național al 
tineretului de la Giurgiu-Răzmi- 
rești, in zona Mureșului, Praho
vei, Oltului și a altor cursuri 
de apă. Promptitudinea în ac
țiune, capacitatea de organizare, 
prezența activiștilor zile și nopți 
acolo Unde este locul lor — in 
mijlocul tinerilor — curajul, 
hărnicia, dăruirea, înțelegerea 
faptului că nevoile colectivității 
trebuie Să primeze în fața nevoi
lor personale — într-un cuvint, 
dovezi de angajare și patriotism 
— acestea sînt elementele sem
nificative pe care le-am consta
tat. mai cu seamă în aceste zile, 
la tovarășii mei din întreprin
deri, instituții, cooperative agri
cole de producție, școli ș.a.

• Litoral 75, amplâ manifestare artistică ce se desfășoară 
timp de o lună, sub genericul „România socialistă, (ara mea 
de glorie" • La Craiova, Sesiunea națională științifică a elevi
lor - ediția a IV-a

Curind, In 28 iulie, mesageri 
ai artei școlare din toate jude
țele țării răspund la „convo
carea" tradiționalului festival 
național „România socialistă, 
țara mea de glorie". Organizatori 
— C.C. al U.T.C. și Consiliul 
elevilor, manifestare cu rezo
nanțe educative, dedicată Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
Locul de întîlnire — Constanța, 
aici aflîndu-se sediul de găzdui
re. Scena festivalului se află la 
Năvodari, spre bucuria celor 
7 000 oaspeți — pionieri și ute
ciști, prezenți în orășelul de 
vară al elevilor — care vor avea, 
timp de o lună, seară de seară, 
invitații la spectacole ce se 
anunță a avea ținută artistică, 
mesaj, diversitate, deci, atracti- 
vitate. Juriul, constituit din per
sonalități ale vieții artistice, va 
avea mult de lucru. Anticipăm 
asta, potrivit informațiilor pe 
care le avem din țară că fie

Felicitări inginerului 
Ion Ivan și tovarășilor săi

Cu cîtăva vreme în urmi 
ziarul nostru consemna, ală
turi de alte inițiative de so
lidaritate muncitorească față 
de oamenii muncii din regi
unile afectate de inundații, și 
pe cea a unui grup de 
specialiști și muncitori de la 
C.P.L. Rimnicu Vilcea care 
s-au deplasat să dea o mini 
prietenească de ajutor tova
rășilor lor de la I.P.L. Mier
curea Ciuc. „Propriu-zis — ne 
spunea loan Boterez. ingine
rul șef al întreprinderii din 
Miercurea Ciuc — era vorba 
despre darea în folosință a 
noii fabrici de mobilă din ca
drul întreprinderii noastre, 
acțiune in care am apelat la 
colegii de la o întreprindere 
cu mai mare vechime și ex
periență. Dar ne-a impresio
nat, alături de priceperea și 
pasiunea cu care colegii noș
tri au muncit și un alt fapt, 
aș spune eu omenesc, 
toți, cei 14 membri ai bri
găzii conduse de inginerul 
Ioan Ivan erau oameni din 
părțile Vîlcel. acolo unde a- 
pele provocaseră sau puteau 
aricind provoca pagube ma
teriale industriei și familiilor 
localnicilor. Și totuși, timp 
de aproape două săptămini 
ei au fost mereu aici. între 
noi, la datorie, executînd 
lucrări de înaltă calitate, în
tr-un ritm extrem de rapid".

Astfel, aveam să mai aflăm 
că cei 14 membri ai echipei, 
dintre care 11 sint uteciști, 
au reușit să execute întreg 
ansamblul lucrărilor cu o 
săptămină înaintea termenu
lui planificat, cronica a- 
cestor zile consemnind nu 
puține exemple de efort in
tens, de dăruire in muncă.

— In acest cincinal, pe care 
Capitala l-a îndeplinit prima din 
țară, organizația U.T.C. muni
cipală a acumulat o experiență 
deosebit de bogată. Uteciștii din 
întreprinderi, de pildă, au lansat 
în acest timp o serie de iniția
tive prețioase in sprijinul pro
ducției.

— Care este efectul lor ?
— Mai Intîi, doresc să mențio

nez „Orele cincinalului", iniția
tivă care s-a generalizat în toa
te întreprinderile Capitalei. Este 
vorba de orele de muncă patrio
tică în sprijinul producției. Ast
fel, în cinstea Congresului al X- 
lea al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile muni
cipiului s-au angajat să efectue
ze, în afara programului de lu
cru, peste 3 milioane de ore 
muncă, realizînd prin aceasta o 
producție industrială suplimen
tară .în valoare de peste 100 mi
lioane lei. Din acest angaja
ment, de la începutul anului și 
pină în prezent s-a realizat cir
ca 60 la sută. Cîteva exemple se 
impun : organizația U.T.C. de la 
întreprinderea „23 August" a 
realizat prin ore de muncă pa
triotică o producție în valoare 
de aproape 3 milioane lei ; ute
ciștii de la întreprinderea de 
mașini grele dau săptămînal o 
producție suplimentară în valoa
re de 500 000 lei ; cei de la între
prinderile „Republica" și „Vul
can" au realizat suplimentar 
producții de peste un milion de 
lei, rezultate la fel de frumoase 
avind organizațiile U.T.C. de 
la „Automatica", „Tricodava", 
„Timpuri Noi", „Dîmbovița", 
I.M.U.C. „Grivița Roșie", 
I.C.T.B., I.M.E.B. ș.a. 

care județ își trimite cîte 50 de 
artiști amatori elevi, cei mai 
buni, selecționați din concursul 
cultural-artistic. Participarea a 
fost concepută pentru ca fiecare 
grup să vină cu un program 
artistic închegat, cuprinzînd 
muzică populară, soliști și ta
rafuri, muzică ușoară și dansuri 
tematice.

Organizatorii au gindit festi
valul sub o formă inedită, el 
fiind, totodată, și tabără pen
tru membrii formațiilor artisti
ce. în ziua consacrată muncii 
patriotice, artiștii amatori se vor 
afla lntr-0 competiție a muncii 
in județul gazdă.

Mai mult de 2 000 de elevi, 
artiști amatori vor urca pe sce
na festivalului In serii de cîte 
7 zile,, iar participarea din ju
dețe a fost astfel programată 
încit spectatorii să facă cunoș
tință cu realizări artistice din 
toate zonele folclorice ale țării.

Desfășurarea festivalului ele-

Să amintim aici pe mais
trul electrician Gheorghe U- 
rican și pe reglorul Con
stantin Popa, care au reușit 
in numai 10 ore să descope
re și să remedieze defecțiu
nile la electromotorul de la 
C.P.C. 25, deși nu era o o- 
perație care ținea de profe
siunea lor, sau pe electricia
nul Victor Enache, cel care 
in numai 3 zile a pus în 
funcțiune o presă hidra
ulică, operație care în mod 
normal ar fi solicitat o săp
tămină. Si, desigur, lista 
fruntașilor poate continua, 
amintindu-i pe sudorul Va- 
sile Petrache sau pe lăcătu 
șii Constantin Popa, Va- 
sile Gogoașe sau Enache Va- 
sile, ca, dealtfel, pe toți cei 
11 uteciști din brigadă.

Aceiași oameni care, după 
cum îmi mărturisea in ziua 
plecării spre casă inimosul 
inginer Ivan Ion, au satisfac
ția că au lăsat In urmă nu 
numai o fabrică pentru oa
menii ei, ci și că au dat im
puls, chiar în acest scurt 
răgaz, unor tineri destoinici, 
ajutindu-i să fie, profesional, 
pe măsura exigențelor de 
producție ale noii fabrici — 
cum ar fi reglorul Kaytas 
Grigore și conducătorul de 
mașină Kristof Grigore. a- 
mindoi uteciști, despre care 
tot inginerul Ivan îmi spunea 
că și-i închipuie, și nu peste 
mult timp, ajutind ei înșiși, 
destoinici muncitori, la pur 
nerea in funcțiune a unor 
asemenea instalații în alte 
și alte colturi ale țării.

ȘERBAN CIONOFF

în același timp, în urma unor 
inițiative asemănătoare, tinerii 
de pe șantierele de construcții 
și edilitar-gospodărești au efec
tuat prin muncă patriotică lu
crări în valoare de peste 500 mi
lioane lei. Nu pot fi uitate nici 
inițiativele pe linie de produc
ție ale elevilor și studenților. 
Astfel, în atelierele-școală, unde 
s-a luat inițiativa de a se lucra 
eșalonat și pe timpul verii, se va 
obține o producție suplimentară 
de peste 10 milioane lei.

Inițiative deosebit de valoroa
se in ce privește aportul lor la 
formarea spiritului muncitoresc, 
a calităților esențiale ale omu
lui nou, la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție 
sint cele ce se referă Ia grija 
pentru avutul obștesc, economi
sirea de materiale și materii 
prime, utilizarea integrală a 
timpului de lucru, reducerea 
absențelor nemotivate ș.a. Do
resc să mai amintesc că, în spi
ritul inițiativei C.C. al U.T.C. 
privind relansarea creației teh
nice în rîndul tineretului, am 
luat măsuri pentru intensifi
carea activității de creație teh- 
nico-științifică a tinerilor spe
cialiști și muncitori. O altă ini
țiativă care tinde să se extindă 
este hotărirea unor colective 
de tineri muncitori, elevi și stu
denți de a munci și a trăi în chip 
comunist, în spiritul principiilor 
și normelor eticii și echității 
socialiste. în București există 92 
de asemenea colective.

— Vă rugăm să ne spuneți 
care sînt comandamentele mun
cii de organizație în perioada 
care urmează ?

— Ne așteaptă o perioadă de 
activitate intensă în toate do

vilor coincide cu „Serbările 
mării", ceea ce face posibil ca 
formații artistice școlare să fie 
incluse în „serbări" ; pe cu
noscute scene ale litoralului vor 
susține spectacole și elevii, așa' 
că, dincolo de aspectul de con
curs, festivalul elevilor devine 
un „bun" al celor care se vor 
afla în perioada 28 iulie—28 au
gust pe litoral. Cele mai bune 
formații vor fi reunite într-un 
festival de gală, urmînd ca, la 
toamnă, la București, alți spec
tatori să cunoască izbutitele ar
tei școlare, asistind la o gală a 
laureaților.

în aceeași perioadă, între 8 și 
16 august, ceit'mai tineri repre
zentanți ai unor ramuri științi
fice, 400 la număr, își măsoară 
cunoștințele, inteligența, inge
niozitatea și puterea de creație 
In cadrul Sesiunii naționale ști
ințifice a elevilor, la Craiova. 
Gazdele se pregătesc demult 
pentru acest eveniment școlar 
inițiat de C.C. al U.T.C. și Con
siliul elevilor, in colaborare cu 
societățile științifice de profil. 
Universitatea craioveană patro
nează întreaga manifestare prin 
membrii catedrelor, care fac 
parte din juriile celor șapte sec
țiuni ale sesiunii : română, ma
tematică, istorie, științe sociale, 
fizică, chimie, biologie.

Liceul energetic nr. 2, gazdă a 
sesiunii, șl-a antrenat lrffceg 
efectivul — în frunte cu direc
torul — profesori și elevi la 
pregătirile pentru primirea oas
peților. Școala și-a schimbat în
fățișarea exterioară, laboratoa
rele și cabinetele au fost pus* 
la punct pentru desfășurarea lu
crărilor secțiilor, clasele au fost 
înfrumusețate, Iar la plecare 
oaspeții vor accepta să munceas
că cîteva ceasuri pentru a-1 lăsa 
pregătit pentru noul an școlar.

Acestea sînt, oarecum, ches
tiuni organizatorice. Partea pro- 
priu-zisă de desfășurare a sesiu
nii, este și ea bine pusă la 
punct. Lucrările, de ordinul ze
cilor, au fost trimise de elevi 
pentru a fi consultate și selec
ționate de către reprezentanții 
catedrelor Universității urmînd 
ca girul final, de valoare, să fie 
acordat în decursul sesiunii, 
după prezentarea și dezbaterea 
lor în plen. Dezbaterile se anun
ță interesante și exigente, lntru- 
cit vor avea loc între cei mai 
buni elevi în domeniile aminti
te, membri ai cercurilor și socie
tăților științifice, ciștigători de 
olimpiade.

Lucrările din secțiuni sînt în
tregite de activități de profil 
adiacente : se vor vizita obiec
tive reprezentative pentru Cele 
șapte ramuri ale științei, vor 
avea loc întîlniri cu specialiști, 
simpozioane etc.

în plus, profitîndu-se de fap
tul că o parte a lucrărilor se
siunii au loc la Liceul „Nicolae 
Bălcescu" din localitate, liceu ale 
cărui trei societăți școlare ani
versează un deceniu de activi
tate, se anticipează o dezbatere, 
cu participarea elevilor gazdă și 
a oaspeților, pe tema organiză
rii optime a activității științifi
ce și tehnice a elevilor, ocazie 
potrivită pentru definitivarea 
regulamentului societăților M' 
cercurilor științifice școlare. '

LUCREȚIA LUSTIG

meniile vieții de organizație. Se 
apropie Congresul nostru, tre
buie să-1 întîmpinăm cum se 
cuvine, în primul rind, este vor
ba de intensificarea muncii 
ideologico-educative și a efortu
rilor legate direct de interesele 
producției, paralel cu activitățile 
specifice perioadei de alegeri, in 
care intrăm. De asemenea, in a- 
ceastă perioadă ne vom strădui 
să ne îmbunătățim stilul de 
muncă. Am și luat toate măsu
rile pentru ca activiștii U.T.C., 
organele alese să se afle cit mai 
mult în mijlocul uteciștilor, să 
le cunoască în profunzime posi
bilitățile și problemele, să acti
veze nemijlocit alături de ei. Din 

• încleștarea cu furia apelor, cînd 
activiștii noștri s-au aflat per
manent în mijlocul colectivelor 
de tineri, am cîștigat și expe
riența necesară în acest sens, am 
tras învățămintele cuvenite, 
ne-am dat seama de posibilită
țile multiple pe care le avem 
pentru a dinamiza întreaga viață 
de organizație, pentru a trans
forma cu succes orice cuvint, 
orice angajament, in acțiune 
concretă, eficientă. Ne pre
ocupăm totodată de generali
zarea mai operativă decit pină 
acum a celor mai frumoase și 
mai eficiente experiențe din 
munca unor organizații U.T.C. 
fruntașe, acordăm o atenție spo
rită contribuției tineretului la 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de export, la îmbunătă
țirea continuă a calității produ
selor, ea și ridicării permanente 
a nivelului de calificare profe
sională. Prin toate acestea, ca și 
prin alte măsuri, ne vom stră
dui în continuare să contribuim 
în și mai înalt grad la responsa- 
bilizarea politică și socială a 
fiecărui utecist. a fiecărui tînăr.

«
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TELEGRAME Au raportat îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socia
liste România,' a trimis președintelui Republicii Arabe Egipt, MO
HAMMED ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Arabe Egipt îmi oferă 
plăcutul prilej de>a vă adresa, in numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și al poporului român, precum și al meu personal, 
călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului egip
tean prieten.

îmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirile și convorbirile 
noastre, care reprezintă o manifestare elocventă a sentimentelor de 
prietenie și stimă reciprocă ale popoarelor noastre, o expresie vie 
a dorinței lor de a dezvolta pe multiple planuri colaborarea bilate
rală, de a conlucra pentru promovarea idealurilor de pace și în
țelegere intre popoare, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

îmi exprim din nou convingerea că relațiile de strinsă colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt., 
d>ntre popoarele român și egiptean, se vor dezvolta continuu, spre 
binele îor reciproc, în interesul cauzei păcii și securității in lume, 
al Înțelegerii și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului IOSIP 
BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federative Iugosla
via. președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, următoarea 
telegramă :

Am aflat cu adîncă tristețe știrea privind gravul accident de 
cale ferată din gara Zemun, soldat cu pierderi irecuperabile de vieți 
omenești și daune materiale.

în numele poporului român și' al meu personal, vă adresez dum
neavoastră cele mai sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate, ex
presia profundei noastre compasiuni.

SECRETARUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST FRANCEZ a trimis COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Violente inundații au afectat încă o dată o mare parte a țării 

dumneavoastră. Consecințele grave ale acestei catastrofe ne emoțio
nează profund.

în aceste momente de încercare, ținem să vă exprimăm sentimen
tele cele mai călduroase de simpatie și de solidaritate ale comu
niștilor, oamenilor muncii francezi și vă rugăm să le transmiteți 
poporului dumneavoastră care face față cu curaj adversității.

Cunoaștem că populația sinistrată a, țării dumneavoastră găsește 
un ajutor constant și un puternic sprijin moral în puterea socialistă 
românească care prin toate mijloacele acționează pentru ușurarea 
suferințelor și restabilirea cit mai grabnică a condițiilor normale de 
viață.

în, ce ne privește, invităm pe oamenii muncii, pe democrații țării 
roWstre. să manifeste solidaritatea lor față de poporul român greu 
încercat de această catastrofă naturală.

Reînnoindu-vă sentimentul nostru de emoție și prietenie, vă adre
săm, dragi tovarăși, salutările noastre cele mal frățești.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO. președintele Republicii Unite 
Camerun, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :

în urma gravelor inundații care au avut loc în țara dumnea
voastră cauzînd victime și importante pagube materiale, am onoarea 
să vă rog a binevoi să acceptați și să transmiteți familiilor încercate 
expresia condoleanțelor mele cele mai emoționate.

Primul ministru al Guvernului Regatului Marocului, AHMED 
OSSMAN, a trimis primului ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, MANEA MANESCU, următoarea telegramă :

Am aflat cu mare emoție știrea despre inundațiile catastrofale 
care au afectat unele regiuni ale țării dv., cauzînd victime și impor
tante distrugeri.

în aceste împrejurări dureroase, vă rog să primiți. în numele 
meu personal și in numele Guvernului Maiestății Sale Regele Has
san al II-lea, sincerele noastre condoleanțe, precum și expresia 
simpatiei noastre active.

Primul ministru al Repblicii Tunisiene. HEDI NOUIRA, a trimis 
primului ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, următoarea telegramă :

Am aflat cu mare tristețe vestea catastrofei naturale care s-a 
abătut asupra unor regiuni ale României, provocînd importante dis
trugeri.

Vă rog să primiți în aceste împrejurări grele expresia viei mele 
simpatii.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 31-a 

aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei, ambasadorul acestei țări 
la București, Wladislaw Wojta- 
sik, a oferit, marți seara, o re
cepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voi tec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte, al Consiliului de 
Stat, Janos Fâzekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Corneliu Mănescu și 
Tamara Dobrin, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Constan
tin Oancea, adjunct al ministru-

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Antologie școla
ră. 9,25 SOS Natura : Rezervații și 
monumente ale naturii ; Pădurea 
scufundată (Lacul Roșu) ; Marele 
zbor. 9,45 Dansul popular. 10,oo 
Matineu de vacanță : „Stiletul" 
(IV). 10,45 Drumuri pe cinci conti
nente. 11,35 Melodii îndrăgite — 
program de muzică ușoară. 11,55 
Telex. 12,00 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba rusă. 17,00 Telex. 17,05 Te 
apăr și te clnt — cîntece patrioti
ce cu ansamblul „Doina" al Ar
matei. 17,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,35 
Din lumea plantelor șl animalelor. 
18,00 Tragerea pronoexpres. 18,10 
Pentru sănătatea dv. 19.00 Cadran 
economic mondial. 19,20 1001 de 
seri : întîmplări cu Balthazar. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Concursul 
național de muzică ușoară „Ma
maia ’75". 20,50 Telecinemateca. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea’ 
programului.

PROGRAMUL H

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea( 21,05 
Telex. 21.10 Studio ’75. 21,30 Ro- 
man-foileton : „Așa s-a călit oțe
lul" — ultimul episod. 22,25 închi
derea programului. 

Teatrul Giuleștl Ga Arenele 
Romane) : STEAUA FĂRĂ NUME 
— ora 20; Teatrul ,,C. Tănase” 
(Grădina Boema) : UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS — ora 19,30; 
(Sala Savoy) : CER CUVINTUL 
LA DIVERSE — ora 10,30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : LADY X — ora 
20; Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 197) : SINZIANA ȘI 
PEPELEA — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română” : ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.

aA

lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere. conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali șl ofițeri supe
riori.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasado

rul R.P. Polone a rostit o cu- 
vîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

SOSIRI
La invitația Ministerului Co

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, marți 
după-amiază a sosit în Capitală 
ministrul comerțului din Peru, 
Luis Arias Grazziani.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, și 
de alte persoane oficiale..

ÎNTREPRINDEREA 
.TIMPURI NOI" 

București 

ÎNCADREAZĂ 
DE URGENȚĂ: 

e Găuritori — filetatori.
• Borverkiști.
• Strungari la strung paralel și 

detalonat.
• Strungari mașini speciale de 

alezat.
• Frezori universali.
• Rectificatori.
• Ajustori — matrițeri — scu

leri SDV — reparații SDV-uri.
• Trasatori.
• Tratamentiști.
• Instalatori sanitari și gaze.
• Curățitori-șablatori.
• Muncitori necalificați pentru 

transport din toată țara.
întreprinderea încadrează per

sonalul anunțat din Municipiul 
București, cit și din toate jude
țele țării, conform Legii nr. 
12/1971 și a normativelor în 
vigoare. Li se oferă masa la 
cantină, contra cost, cit și lo
cuință pentru nefamiliști pentru 
cei din provincie.

Cei interesați se pot adresa 
zilnic la sediul întreprinderii 
„TIMPURI NOI" București, 
Splaiul Unirii nr. 165, Sectorui 4. 
intre orele 9—15 sau la telefon 
nr. 21.61.60 — interior 142—191. 

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
de către Ministerul Industriei 
Ușoare, se raportează realizarea 
prevederilor planului cincinal la 
valoarea producției globale de 
către colectivele de lucrători din 
cadrul acestui minister. Tele
grama subliniază, în același 
timp, că intreprinderile afectate 
de inundații au fost repuse în 
funcțiune. creîndu-se condiții 
de recuperare a pierderilor de 
producție înregistrate. în felul 
acesta, pînă Ia sfîrșitul acestui 
an, Colectivele de lucrători din 

| intreprinderile industriei ușoare 
vor realiza peste prevederile 
planului cincinal o importantă 
producție suplimentară. Tot
odată. prevederile planului cin
cinal la export vor fi realizate 
pînă la sfîrșitul lunii august a.c.

La sfîrșitul anului 1974, lu
crătorii din industria ușoară au 
atins nivelul productivității 
muncii prevăzut în Dlanul cin
cinal pentru anul 1975, iar la 
nivelul de cheltuieli se reali
zează în anul 1975 față de 1970 
o reducere de peste 102 lei la 
fiecare 1 000 lei producție- 
marfă.

Obținerea acestor importante 
succese a fost posibilă, se re
levă în telegramă, în urma 
sprijinului din partea conduce
rii de partid și de stat, concre
tizat în importante fonduri de 
investiții, precum și a indica
țiilor primite atît cu ocazia con
sfătuirii de lucru de la Manga
lia din 1973. cît și a numeroase
lor vizite de lucru efectuate în 
întreprinderi. Noile indicații și 
orientări au permis industriei 
ușoare să înregistreze în ulti
mii doi ani un ritm mediu a- 
nual de creștere a producției de 
15,4 la sută. în cadrul acestui 
spor, Industria de tricotaje-con- 
fecții, care realizează produse 
cu grad superior de prelucrare, 
marchează în ultimii doi ani un 
ritm mediu anual de creștere de 
19.6 la sută, din care în indus
tria confecțiilor de 21,7 la sută, 
adică cel mai ridicat ritm de 
creștere din toate subramurile 
industriei ușoare.

în numele celor peste 520 000 
lucrători din industria ușoară, 
se arată în telegramă, vă adre
săm și cu acest prilej ceîe mai 
calde mulțumiri pentru spriji
nul direct, nemijlocit acordat 
și vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că. sub conducerea 
partidului, vom da un nou și 
puternic avînt muncii noastre, 
astfel ca în următoarele cinci 
luni să contribuim la consoli
darea rezultatelor obținute și la 
crearea condițiilor de trecere 
ta viitorul plan cincinal. în a- 
celași timp, nu vom precupeți 
nici un efort pentru îmbunătă
țirea calității produselor noastre 
la nivelul cerințelor legitime 
ale beneficiarilor interni și ex
terni.

A fost prezent Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

Marți a sosit în Capitală se
cretarul general adjunct al Li
gii Arabe, Sayed Nofal, care va 
face o vizită în țara noastră.

La soșire, oaspetele a fost sa
lutat de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice din țările ara
be acreditați la București, pre
cum și reprezentantul perma
nent în țara noastră al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, a primit din 
partea ministrului irakian al 
afacerilor externe, Saadoun 
Hammadi, o telegramă de mul
țumire pentru felicitările adre
sate cu ocazia aniversării pro
clamării Republicii Irak și a zi
lelor revoluției naționale.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a transmis 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, Ismail 
Fahmi, o telegramă de felicita
re cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

PREZINTĂ
la Sala „Savoy" a Teatrului ,,C. Tănase" simbătă 26 iulie, 1975, 

ora 19,30

CONCERT-SPECTACOL
DE MUZICĂ UȘOARĂ 

susținut de formația „MELODIA” 
și grupul vocal „ROMANTICII" 

U.R.S.S.
Soliști vocali : GORODNICI VLADIMIR KUZMICI, artist e- 

merit al R.S.F.S.R., VASILIEVA TATIANA NIKOLAEVNA, VA- 
SILIEV IGOR ANATOLIEVICI.

Momente coregrafice : SMETANINA TATIANA NICOLAEV- 
NA, SMETANINA SERGHEI PAVLOVICI

Prezentator : BURIAKOV EVGHENI IVANOVICI.
Concertele vor mai avea loc și în următoarele localități : 
Rm. Vilcea — 27 iulie : Călimănești — 28 iulie ; Govora — 29 

iulie ; Olănești — 30 iulie ; Eforie Sud — 1 august ; Stațiunea 
Neptun — 2 august ; Costinești — 3 august ; Constanța — 4 
august ; Tulcea — 5 august.

Biletele se vînd. pentru București, la Casa A.R.I.A., Calea 

Victoriei 68—70. tel. 13 53 75 iar pentru provincie la agențiile 
teatrale din localitățile respective.

Totodată, ținem să vă asigu
răm că sintem hotăriți și vom 
face totul pentru traducerea in 
practică a sarcinilor ce ne re
vin din istoricele documente 
ale Congresului al XI-lea al 
partidului, din planul pe pe
rioada 1976—1980. și respectiv 
din planul pe anul 1976, care 
prevăd pentru industria ușoară 
o nouă etapă de dezvoltare în- 
tr-un ritm și mai susținut.

★
Intr-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean Timiș al P.C.R. 
a raportat că la 22 iulie meca
nizatorii, lucrătorii din între
prinderile agricole de stat, ță
ranii cooperatori și specialiștii 
din agricultura județului, învin- 
gînd greutățile deosebite c-u care 
au fost confruntați au reușit să 
încheie recoltarea griului și or
zului pe toate cele 148 000 hec
tare.

Lucrătorii ogoarelor județului, 
in frunte cu comuniștii, iși con
centrează acum eforturile pentru 
încheierea grabnică a acțiunii 
de eliberare a terenurilor, exe
cutarea arăturilor și însămința- 
rea culturilor duble pe cele 
86 500 ha planificate, precum și 
pentru reinsămințarea cu po
rumb boabe și legume a supra
fețelor pe care a băltit apa, ast
fel incit să fie compensate pier
derile provocate de inundații și 
excesul de umiditate.

Acționînd în spiritul hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 16 iulie a.c., 
al indicațiilor dumneavoastră, se 
arată in telegramă, organele și 
organizațiile de partid, consilii
le populare, organizațiile de 
masă și obștești desfășoară o 
susținută activitate politică și 
organizatorică de mobilizare a 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură, a celorlalți oameni ai mun
cii, a elevilor și studenților pen
tru evacuarea apei de pe tere
nurile pe care mai băltește, în
treținerea porumbului și a celor
lalte culturi prășitoare, recolta
rea, transportul și depozitai ea 
in bune condiții a întregii pro
ducții de furaje, efectuarea La 
timp și la nivel agrotehnic su
perior a lucrărilor din legumi
cultura și din celelalte ramuri 
ale agriculturii județului.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din agricultura ti- 
mișeană — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte națio
nalități — conștienți de răspun
derile mari ce le revin, vor de
pune toate eforturile ca, prin 
obținerea unor producții vege
tale și animale sporite, să-și a- 
ducă pe deplin contribuția la re-

Acordul global — mijloc eficient de valorificare a responsabilității 
și inițiativei, a spiritului colectiv in muncă

SALONTA-CHEIÂ SUCCESELOR
Practica a confirmat că echipa, 

brigada' constituie forma de or
ganizare eficientă în cooperati
vele agricole, întrucît - contribuie 
la întărirea răspunderii colective 
pentru muncă, pentru sporirea 
rentabilității acesteia. în plus, 
rezultatele bune obținute într-o 
serie de unități agricole prin a- 
plicarea corectă a sistemului de 
organizare și retribuire a muncii 
pe principiile acordului global 
— care la rîndu-i stimulează in
troducerea tehnologiilor mo
derne, folosirea rațională a for
ței de muncă, creșterea răspun
derii pentru producție — a evi
dențiat avantajele acestei me
tode. Un exemplu concret de 
organizare a muncii și de retri
buție în acord global care poar
tă pecetea exigenței și respon
sabilității. a lucrului pe forma
ții. a grijii de a face toate lu
crările bine și la timp. îl întilnim 
la cooperativa agricolă Salonta, 
județul Bihor.

— în unitatea noastră, ne 
spune Alexandru Czege, preșe
dintele ■ cooperativei agricole, 
munca se desfășoară în colectiv, 
spiritul de întrajutorare între 
brigăzi și echipe, fiind foarte 
înaintat. Nu se duce o muncă 
separată, ci solidară, organizată, 
eficientă. In acest fel, sînt expli
cabile producțiile mari, la nive
lul recordurilor republicane. în
registrate în toate sectoarele de 
activitate, crescînde de la an 
la an. 

cuperarea pierderilor suferite de 
economia țării, la prograsul 
multilateral al României socia
liste, în conformitate cu istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

★
Colectivul de oameni ai mun

cii de la întreprinderea de in
dustrializarea peștelui Tulcea a 
raportat indeplinirea sarcinilor 
actualului plan cincinal. Acest 
succes va permite colectivului 
tulcean să realizeze o producție 
totală peste sarcinile cincinalu
lui de 194 milioane lei.

într-o telegramă adresată, cu 
acest prilej, Comitetului Central 
al Partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se spu
ne între altele : Ne angajăm în 
fața dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa și în 
continuare pentru obținerea 
unor succese și mai frumoase, 
adueîndu-ne astfel contribuția la 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

cronică tv.
Au fost — in aceste săptămini 

pline de evenimente importante 
— intîmplări pe care atenția 
noastră, mobilizată in alte direc
ții, le-a lăsat în planul doi. De 
pildă, o coincidență : s-a termi
nat excelentul serial al lui Ion 
Tiriac „Primii pași în tenis", cu 
un Gulliver mustăcios descins in 
țara copiilor, și s-a sfirșit de a- 
semenea, de la primii pași, îna
intarea noastră in Cupa Davis. 
Meciul cu Spania mi s-a părut 
de o mare tristețe : nu pentru că 
Năstase, Tiriac, Ovici nu ar fi 
jucat bine — au jucat din cind 
in cind excelent — ci pentru că 
am avut senzația bizară că toți 
trei se gîndeau la altceva, că vo
iau să ciștige, dar nu prea cre
deam că vor reuși. Poate că mă 
înșel (nu sînt specialist in te
nis), dar sentimentul rămine : 
au luptat loial ca să obțină vic
toria, dar infringerea nu părea 
să-i surprindă. E păcat, pentru 
că ceea ce a arătat in primul 
rind Năstase a fost un mare ta
lent, iar talentul singur nu 
stîmește dragoste. Admirație, 
da. Invidie, da. Dar iubire nasc 
celelalte calități ale omului de 
talent (puterea de luptă, ambi
ția, hotărirea aparent absurdă 
de a nu ceda, atunci cind nu mai 
există nici o șansă) și chiar mi
cile defecte (plăcerea de a se 
copilări, alintările). L-am văzut 
pe Năstase ca deținător al unui 
talent impunător, pe care și l-a 
administrat perfect, așa cum ar

Cooperativa agricolă din Sa
lonta se întinde pe o suprafață 
de aproape 10 000 hectare împăr
țită în 4 secții mixte și. 6 sec-, 
toare specializate. Aici lucrează 
peste 1 500 cooperatori organi
zați pe ferme, brigăzi și formații 
de muncă. Fiecare formație aje 
sarcini precise de producție, fapt 
care obligă pe toți membrii ei, 
și pe fiecare în parte, să exe
cute întregul volum de lucrări 
de care depinde realizarea re
coltelor prevăzute. Aceste sar
cini sînt cuprinse organic în 
planul general de muncă al u- 
nității. O dată pe săptămînă 
consiliul de conducere al coope
rativei agricole analizează mo
dul cum s-a realizat toată gama 
de lucrări în perioada trecută, 
stabilind sarcini prioritare pen
tru etapa viitoare. Să explicăm : 
în campania de recoltat sau 
întreținerea culturilor la una 
din secții sînt restanțe. Prin sis
temul de informare între șefii 
brigăzilor de muncă sînt concen
trate operativ forțe în aceste 
puncte. Un exemplu din cam
pania de recoltat a cartofilor : 
brigala lui Ludovic Farcaș, for
mată din 100 cooperatori, care 
efectua a treia prașilă la porumb 
a fost dirijată în ajutorul sec
ției nr. 4. Cu forțe sporite, ulti
mele 20 hectare cu cartofi au 
fost recoltate într-o singură zi. 
Astfel, producțiile de peste 15 
tone la ha cartofi timpurii au 
fost puse la adăpost de orice 
depreciere. Tot așa se explică și 
faptul că prășitoarele, din care 
1 600 ha porumb și 450 ha sfeclă 
de zahăr, au fost întreținute de 
3 ori mecanic și de 3 ori ma
nual pe întreaga suprafață.

Rezultatele de producție vin 
ca o remarcabilă confirmare a 
acestui minuțios și eficient mod 
de organizare a muncii. în ulti
mii ani producțiile la sfecla de 
zahăr au crescut de trei ori, la 
porumb de două ori și jumătate, 
iar la grîu de două ori. De la an 
la an. în toate sectoarele se ob
țin recolte tot mai mari, uni
tatea fiind distinsă de trei 
ori consecutiv cu Ordinul 
Muncii clasa I și in 1974 cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Producțiile medii sporite

INSTITUTUL DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE ClUJ-NAPOCA 

anunță scoaterea la concurs 
a următorului post de cercetare

— CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (medic specialist de laborator 
clinic), profil de HEMATOLOGIE ȘI BIOCHIMIE CLINICA

★
Candidatii la concurs vor depune, în termen de 30 de zile de 

la data apariției prezentului anunț în presă, actele prevăzute 
în Statutul pentru organizarea activității și promovarea perso
nalului de cercetare (publicat în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România, partea I, anul X. nr. 1 din 3 ianuarie 1974) 
și Indicațiile C.N.S.T. privind procedura de organizare și des
fășurare a concursurilor, ce pot fi consultate la sediul Institu
tului de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr. 13 
etaj I, camera 19, telefon 2 61 79.

MAMAIA 75

A X-A EDIȚIE A FESTIVALULUI 
CONCURS DE MUZICĂ UȘOARĂ
Anul acesta, tradiționalul con

curs estival de muzică ușoară se 
află la cea de a X-a ediție. A- 
seară, pe scena Teatrului de 
vară de la Mamaia, in fața unui 
public numeros, interesat și dor
nic să participe nu la un simplu 
spectacol, ci la o elevată mani
festare artistică, au răsunat a- 
cordurile uverturii concursului, 
familiară tuturor iubitorilor de 
muzică, in interpretarea orches
trei de estradă a Radioteleviziu- 
nii, dirijată de artistul emerit 
Sile Dinicu. La Mamaia, in vara 
aceasta, emoțiile sînt mai mari 
ca aricind. Nivelul de exigență 
al acestei ediții jubiliare eviden
țiază totodată maturitatea și ex
periența dobîndite pe parcursul 
unui deceniu, discernămintul și 
rigoarea mereu mai accentuate 
ale organizatorilor, seriozitatea 
și responsabilitatea creatorilor. 
Popularitatea competiției, sem
nificațiile și importanța ei in- 

fi administrat o avere cîștigată 
cu greu. Dragostea e, dintre sen
timente, cel mai sever, iar Năs
tase trebuie să-și păstreze dra
gostea noastră întreagă.

Revenind la lucruri care sint, 
totuși, mai însemnate decit te
nisul — deși o bătălie pierdută 
rămine o bătălie pierdută, chiar 
dacă se desfășoară pe un teren

CALCULATOARE
LA MUZEU

de joc — să remarcăm că nume
roasele emisiuni despre inunda
ții și despre inlăturarea urmă
rilor lor ne interesează prea pu
țin pentru valoarea lor artis
tică... Nu sintem atenți la nu
mele realizatorilor și nici nu ne 
întrebăm dacă-și respectă sau 
nu stilul personal (cind au). A 
existat insă, in prezentarea ca
lamităților, un stil al televiziu
nii, asupra căruia merită să re
flectăm. Nimic nu ar fi fost mai 
simplu decit să ni se prezinte 
imagini zguduitoare : femei în
durerate, copii plingind. Numai 
că asemenea imagini ne-ar fi 
tulburat inutil, intr-un moment 
cind mai importante decit orice 
altceva erau calmul și tăria su-

— peste 70 000 kg la sfecla de 
zahăr, peste 4 000 kg la grîu, 
4 000 litri lapte pe vacă furajată
— au determinat și creșterea ni- 

1 velului de retribuire pentru fie
care cooperator, care realizează 
anual în medie 428 de norme 
convenționale. Dimensionarea 
optimă a echipelor, echilibrul 
între acestea, atît sub aspectul 
dotării eu mijloace mecanice, cit 
și sub raportul factorului uman, 
coeziunea și unitatea de acțiune 
a membrilor săi, au condus la în
tărirea răspunderii colective 
față de producție. De aceea și 
cooperatorii, stimulați și con
știenți de aceste adevăruri, se 
prezintă cu regularitate la mun
că, efectuînd integral și. cores
punzător normelor tehnice, lu
crările ce le revin în cadrul for
mațiilor de lucru din care fac 
parte sau acolo unde nevoile 
producției o cer. „Am pus mîna 
pe sapă și am prășit la porumb
— ne spune tinăra Maria Rojnoi. 
din sectorul avicol. Zootehnia de 
la noi consumă zilnic 6 vagoane 
de nutrețuri concentrate pe care 
le producem, în bucătăria pro
prie, cu porumb de pe tarlalele 
pe care le lucrăm în acord glo
bal. Cele două sectoare sînt le
gate între ele și de aceea pe noi 
ne interesează în egală măsură 
atît producția de porumb cît și 
păsările, sau vitele".

Zilnic, pe ogoarele cooperati
vei agricole din Salonta cei peste 
1 500 de cooperatori acționează 
după un plan riguros de muncă, 
dinainte stabilit. Brigăzile și 
formațiile cuprind în compo
nența lor tineri și vîrstnici, coo
peratori și mecanizatori. Prin 
munca lor unită valoarea pro
ducției agricole a atins aproape 
100 milioane lei, dublu față de 
cîțiva ani în urmă. Este un re
zultat care confirmă că prin u- 
tilizarea rațională și punerea în 
valoare a tuturor rezervelor de 
care dispune unitatea, prin folo
sirea judicioasă a forței de mun
că în sistemul acordului global, 
prin întărirea responsabilităților 
colective față de soarta produc
ției, succesele pe ansamblul u- 
nității cresc de la an la an.

ȘTEFAN DORGOȘAN 

contestabilă pentru creația noas
tră de muzică ușoară au atras la 
Mamaia zeci de profesioniști, 
zeci de compozitori — chiar și 
dintre aceia necuprinși pe lista 
concurenților — șefi de orches
tre, autori de texte, interpreți. 
muzicanți și instrumentiști. La 
comandamentul concursului, la 
teatru, pe scenă, in culise, in 
cabine, pretutindeni aceeași vie 
emoție este împărtășită de com
pozitori și de interpreți și chiar 
de suporteri. Sau altfel spus, 
domină la Mamaia o atmosferă 
de lucru, de creație, stare febrilă 
proprie unui examen.

După cele citeva măsuri ale 
uverturii concursului, am ascul
tat primele 15 lucrări selectate 
pentru faza finală. O primă im
presie, o primă calitate notabi
lă : diversitatea tematică și sti
listică a pieselor. Cintece am
ple, poematice, realizate în linii 
melodice mai originale și pe 

fletească. Iar marea artă se 
naște uneori din zgircenie. Din 
refuzul melodramei. Trebuie să 
spunem că viziunea pe care ne-a 
oferit-o televiziunea asupra e- 
venimentelor are o mare frumu
sețe, dintre acele frumuseți ce 
nu se dezvăluie imediat : am vă
zut o dramă cu dinții încleștați, 
bărbătească și dură, o dramă

de FLORIN MUGUR

muncitorească, fără iluzii de
șarte, dar și fără strigăte de dis
perare. O dramă ale cărei răsu
nete se topesc treptat in larma 
eforturilor unanime de recons
trucție. Istorisea un tinăr, în- 
tr-un reportaj de Vartan Ara- 
chelian : trecuseră cu șantierul 
printr-o iarnă grea, rămăseseră 
in urmă față de plan și trebui- 
seră să reciștige terenul pierdut 
în condiții climaterice vitrege. 
Și, în sfirșit, cind reușiseră să 
depășească momentele critice, 
veniseră apele. „Abia ne puse
sem și noi șantierul la punct... 
Inundația asta... Inundația 
asta... Și urmează concluzia tî- 
nărului : „Ne pare rău...". Atît : 
ne pare rău. Ce rost are să spu-

COMPETIȚII INTERNATIONALE
BOX. Un lot de 11 pugiliști 

s-a deplasat la Sofia, urmind să 
participe la cea de-a 10-a ediție 
a Campionatelor Balcanice de 
box. întrecerile au loc între 23 
și 27 iulie. Cu acest prilej își va 
face reintrarea vicecampionul 
olimpic Ion Alexe. Din lot mai 
fac parte tinerii pugiliști : T. 
Ghinea, M. Iuseim, I. Vancea, 
Gh. Ilie, C. Hoduț, D. Tănase, V. 
Croitoru, D. Cimpoieșu, Sandu 
Tirilă și campionul republican 
F. Ibrahim.

GIMNASTICĂ. Sala sporturi
lor din Baia Mare va găzdui, 
începînd de vineri 25 iulie, o in
teresantă competiție internațio
nală de gimnastică, la care vor 
evolua sportivi din 9 țări. Timp 
de trei zile, ei se vor întrece în 
cadrul „Cupei Prietenia", com
petiție rezervată tinerelor spe
ranțe olimpice.

HALTERE. Un grup de cinci 
sportivi români participă la tra
diționala competiție internațio-

România calificată în turneul 
semifinal al C.M. de polo

Echipa României s-a calificat pentru grupele semifinale ale tur
neului de polo pe apă din cadrul campionatelor mondiale de no
tație de la Caii, urmind să evolueze alături de formațiile Iugosla
viei, Cubei și Ungariei. In ultimul meci al preliminariilor, poloiștii 
români au întrecut cu scorul de 9—5 (2—2, 2—0, 3—3, 2—0) selec
ționata Australiei. Din echipa română s-au evidențiat Zamfirescu șt 
Popescu, care au înscris cite trei goluri.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Spania 7—4 ; Mexic — Canada 5—4 ; 
Cuba — Bulgaria 8—3 : Ungaria — Columbia 9—3 ; Iugoslavia —
R. F. Germania 9—7 ; S.U.A. — Iran 14—1 ; Italia — Olanda 4—3.

în grupa a doua semifinală vor juca reprezentativele U.R.S.S.,
S. U.A., Italiei și Olandei. Celelalte echipe vor participa la turneul 
pentru locurile 9—16.

e MARȚI AU ÎNCEPUT Ia 
Caii (Columbia) întrecerile 
de înot din cadrul celei de-a 
2-a ediții a Campionatelor 
mondiale de natație. în se
riile probei de 200 m liber 
bărbați, cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate de 
Bruce Furniss (S.U.A.) 
I’52”35/100 si Tim Shaw 
(S.U.A.) l’52”77/100 și Angela 
Franke (R.D.G.) 2’23”59/100. 
în seriile probei de 100 m 
bras bărbați, Kick Hofsteter 
(S.U.A.) a realizat cel mai 
bun timp — l’06”07/10, iar la 
100 m spate bărbați in frun
tea celor opt concurenți ca
lificați în finală se află Mei 
Nash (S.U.A.) cu timpul de 
58”39/100.

în eliminatoriile probei 
masculine de sărituri de la 
trambulină, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de 
Phil Boogs (S.U.A.) — 587,34 
puncte, Klaus Dibiasi (Italia) 
— 515,96 puncte, Franco Ca- 
gnotto (Italia) — 543,06 punc
te, Viaceslav Strahov 
(U.R.S.S.) — 542,18 puncte.

• PARTIDELE DISPUTA
TE în runda a 11-a a turneu
lui international de șah de 
la Amsterdam s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : 

versuri mai expresive ca de pil
dă „România" de M. Țeicu, 
text, de Mihai Dumbravă, „Re
vederea" de Ion Cristinoiu, 
text de Minai Dumbrată, „U- 
rare" de Radu Șerban, text de 
Aurel Storin, „Copacul" de Jolt 
Kerestely, „Cum să uit", de 
Mișu lancu, text de Alexandru 
Mandy, piese în ritmuri proas
pete, antrenante, viitoare po
sibile șlagăre ca : „Melodiile 
dragostei", de Ion Cristinoiu, 
„Toată ziua bună ziua", de Mi
hai Dumbravă, „Ușa s-a des
chis", de Petre Firulescu. „Ce 
cuvînt", de Mihai Constantines- 
cu. Acuratețea celor mat multe 
dintre texte a marcat prima 
seară de concurs, evidențiind 
încă de pe acum nivelul la care 
se va desfășura etapa finală a 
competiției.

ALINA POPOVICI

nem vorbe mari ? In fața sche
lelor cărora apele le-au smuls 
din pămînt stilpii de susținere, 
un zgîrcit și sever : „Ne pare 
rău..." E nu numai stilul televi
ziunii aici, ci și stilul unei exis
tențe colective. Ajunge un „Ne 
pare rău..." ; nu de cuvinte e ne
voie, ci de inteligență și de for
ță. Acolo, la lucru, vom arăta 
cu adevărat cit de rău ne pare 
și in ce fel știm să ne manifes
tăm sentimentele. Pe tăcute. Efi
cient și pe tăcute. De vorbe fru
moase — și de imagini antolo
gice ale calamităților — vom gctsi 
timp mai tirziu.

...O idee bună : „Emisiunea 
enciclopedici pentru tineret" 
(fostul „Algoritm T.“) ne pre
zintă, intr-un serial, „Istoria 
calculatoarelor românești". Sint 
niște lucruri extraordinare aceste 
înlocuitoare ale creierului nos
tru, mereu perfecționate. Dar 
îmbătrinesc repede. In cîțiva 
ani, un nou calculator, dintr-o 
nouă generație — in acest do
meniu, șt perindarea generații
lor e rapidă — ia locul celuilalt, 
iar primul se duce cuminte la 
muzeu. Ne simțim bine noi, mu
ritorii, cu creierele noastre desi
gur imperfecte. Avem ceea ce 
nu au calculatoarele : posibili
tatea să depășim momentele de 
oboseală, de îmbătrînire prema
tură și să redevenim mereu ti
neri. Nu e cazul să incercăm 
complexe de inferioritate in fața 
propriilor noastre invenții. In 
acest mileniu, nu. Pînă nu vor 
inventa calculatoarele un creier 
omenesc, nu.

nală de haltere, „Cupa Panonla", 
care se desfășoară la Budapesta, 
intre 24 și 27 iulie.

VOLEI. Începînd de slmbătă 
26 iulie, în mai multe localități 
din R. F. Germania se vor dis
puta jocurile din cadrul noii 
ediții a Campionatelor europene 
de volei rezervate selecționate
lor (feminine și masculine) de 
tineret.

CAIAC-CANOE. Timp de trei 
zile, la Roma vor avea loc Cam
pionatele europene de caiac și 
canoe pentru juniori, avînd in 
program 9 probe. Primele în
treceri sînt programate vineri 
25 iulie.

BASCHET. La Constanta se 
va desfășura, între 1 și 4 au
gust, competiția internațională 
feminină de baschet „Cupa Mă
rii Negre", la care vor evolua 
reprezentativele Poloniei, Fran
ței, Cehoslovaciei și României.

Smejkal — Raicevici 1—0 ; 
T im man — Hamann 1—0 ; 
Liubojevici — Gheorghiu 
1—0 ; Sosonko — Ree remi
ză ; Szabo — Uhlmann re
miză.,

Liderul clasamentului se 
menține Hans Boehm (Olan
da), cu 7 puncte, urmat de 
Hiibner (R. F. Germania) si 
Szabo (Ungaria) — cu cile 
6,5 puncte. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu, care 
a remizat partida întreruptă 
în runda a 10-a cu Uhlmann, 
ocupă locul 12, cu 5 puncte.

• CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS ATLETIC desfă
șurat Ia Maracaibo, sprinte
rul venezuelean Fellz Mata 
a alergat „suta de metri" în 
9”9/10. timp care egalează 
recordul mondial, dar proba
bil nu va putea fi omologat 
ca atare, întrucît viatul a 
depășit viteza de 2 m pe se
cundă.

• CURSA INTERNAȚIO- 
ONALĂ AUTOMOBILISTI
CA (formula 5 000), desfășu
rată pe circuitul de la Wat
kins Glen, s-a încheiat cu 
victoria pilotului englez 
Brian Redman („Lela T-332").



Pregătiri 
la Helsinki în 

vederea reuniunii 
europene 

la nivel înalt

Sărbătoarea poporului polonez

Preparativele în vederea 
fazei a treia, la nivel inalt, 
a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
continuă la Helsinki potrivit 
programului stabilit — anun
ță Ministerul Afacerilor Ex
terne al Finlandei. în afara 
desfășurării reuniunii — se 
menționează în comunicatul 
M.A.E. — partea finlandeză 
are in vedere posibilitatea 
unor intîlniri bilaterale între 
participanți, efectuînd, în 
consecință, pregătirile nece
sare.

Lucrările fazei a treia vor 
începe, după cum s-a anun
țat, la 30 iulie.

La 22 iulie, Polonia a sărbă
torit împlinirea a 31 de ani de 
la publicarea în primul oraș 
eliberat al țării, Chelm, a docu- 
mentului-program al Comitetu
lui de Eliberare Națională — 
Manifestul din iulie. A 31-a ani
versare a Renașterii Poloniei, 
sărbătoare națională, a fost 
marcată in întreaga țară ’prin 
intîlniri ale reprezentanților 
conducerii de partid și de stat, 
în frunte cu Edward Gierek. 
Piotr Jaroszewicz și Henryk Ja
blonski, cu muncitori fruntași, 
țărani, intelectuali, cu activiști 
ai sindicatelor și organizațiilor 
de tineret, cu oameni de cultu
ră, artă și știință. în cadrul a- 
cestor intilniri, au fost analizate 
realizările obținute ji examinate 
posibilitățile de folosire a unor 
noi rezerve pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan.

Această zi de sărbătoare a 
fost, totodată, o zi de intensă 
activitate in campania de strin- 
gere a recoltei.

în preajma sărbătorii naționa
le, la Varșovia a avut loc cere
monia depunerii de coroane de 
flori la Mormîntul soldatului ne
cunoscut și la Monumentul sol
datului sovietic. Au fost depuse

ORIENTUL APROPIAT

coroane de flori din partea con
ducerii Frontului Unității Po
porului. Seimului, Consiliului de 
Stat. Consiliului de Miniștri, 
forțelor armate, a diferitelor in
stituții și organizații poloneze, 
precum și din partea reprezen
tanțelor diplomatice ale unor 
țări socialiste din capitala Polo
niei. Din partea Ambasadei Re
publicii Socialiste România, co
roane de flori au fost depuse de 
Gheorghe Gustea, însărcinat cu 
afaceri a.i. al țării noastre la 
Varșovia. Depuneri de coroane 
au avut loc și în alte localități 
ale țării.

La Mormîntul soldatului necu
noscut a avut loc. marți, solem
nitatea schimbării Gărzii de o- 
noare, cu participarea unei com
panii poloneze, in timpul căreia 
au fost trase salve de tun.

în preajma sărbătorii au fost 
date in exploatare înainte de 
termen numeroase obiective in
dustriale și social-culturale de 
importanță națională.

Consultări la 
Lisabona 

in vederea formării 
noului guvern

„Scînteia tineretului"
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® Apel adresat de Consiliul de securitate al 
O.N.U. președintelui Egiptului
• Lucrările Congresului național al Uniunii So

cialiste Arabe
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. a adresat un apel pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Anwar Sadat, solicitindu-i 
să-și reconsidere hotărirea de a 
nu accepta o nouă prelungire a 
mandatului forțelor de observa
tori O.N.U. staționate în Șina’, 
mandat care expiră la 24 iulie.

Apelul, adoptat în noaptea de 
luni spre marți, cu 13 voturi fa
vorabile, arată că o nouă pre
lungire a mandatului forțelor de 
observatori O.N.U. „ar contribui 
in mod sensibil la crearea unei 
atmosfere propice realizării pro
gresului pe calea unui acord 
privind instaurarea unei păci 
juste și durabile". „Consiliul de 
Securitate — se arată în conti
nuare — recunoscînd măsurile 
constructive adoptate pînă acum 
pentru cauza păcii, urmărește 
situația îndeaproape și sublinia
ză importanța realizării unor 
noi progrese pe calea unei păci 
juste și durabile, pentru evitarea 
unui nou impas în Orientul A- 
propiat".

• LA CAIRO au început, 
marți, lucrările Congresului na
țional al Uniunii Socialiste Ara
be (U.S.A.). în cadrul unei re
uniuni preliminare. Congresul 
l-a reales în unanimitate pe pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat. în funcția de 
președinte al U.S.A., anunță a- 
genția MEN. în cadrul aceleiași 
reuniuni, Congresul a hotărît a- 
legerea lui Rifaat El-Mahgoub 
ca secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe.

La deschiderea lucrărilor Con
gresului național al Uniunii So
cialiste Arabe, președintele An
war El Sadat a rostit un discurs 
în care a evocat poziția Repu
blicii Arabe Egipt în problema 
prelungirii mandatului forțelor 
Națiunilor Unite în zonă, 
perspectivele unui acord de dez
angajare a forțelor în Orientul 
Apropiat, politica economică e- 
gipteană, situația internă și po
litica externă promovată de 
Egipt — transmite agenția MEN.

• LA BEIRUT a avut loc o 
reuniune a guvernului Libanu
lui, prezidată de primul minis
tru Rashid Karame. Au fost e- 
xaminate probleme privind secu
ritatea internă și restabilirea

ordinii In țară, după recentele 
incidente soldate cu morți și ră
niți, care au avut loc în capi
tala țării.

Guvernul Libanului, a decla
rat la încheierea reuniunii pri
mul ministru, Rashid Karame, 
are in vedere adoptarea celor 
mai energice măsuri în vederea 
restabilirii ordinii in țară și a 
curmării oricăror acțiuni ostile 
care ar putea genera alte acte 
de violență.

Primul ministru desemnat al 
Portugaliei, Vasco Goncalves, 
și-a continuat, marți, consultă
rile cu diverse personalități po
litice, în vederea formării unui 
nou guvern.

Int r-un interviu acordat co
tidianului „O Seculo", premie
rul portughez a arătat că per
sonalitățile ce vor face parte din 
noul cabinet nu vor reprezenta 
partidele politice. „Ele vor pu
tea avea orientări partizane, dar 
în guvern vor fi prezente cu tit
lu individual" — a subliniat el. 
Cel de-al cincilea guvern provi
zoriu portughez va fi „un gu
vern al unității naționale", a 
spus primul ministru.

în încheierea interviului, Vas
co Goncalves și-a exprimat spe
ranța că va putea anunța com
ponența cabinetului pînă la sfîr- 
șitul săptămînii în curs.

Demonstrație revendicativa a oamenilor muncii japonezi Io 
Tokio

TINERETUL LUMII
VIETNAMUL DE SUD

Procesul normalizării vieții
>

Contribuția activă a țărilor nealiniate 
la rezolvarea celor mai importante 

probleme internaționale
Miloș Minici, vicepremier și 

secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
Miguel Angel de la Flor Valle, 
ministrul relațiilor externe al 
Perului, au procedat la un 
schimb de opinii cu privire la 
situația internațională, acordînd 
o atenție specială problemelor 
legate de pregătirea și lucrările 
conferinței ministeriale a țărilor 
nealiniate, ce va avea loc la 
Lima, în luna august — se arată 
în comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei ofi
ciale de două zile pe care șeful 
diplomației peruane a întreprin- 
s-o la Belgrad. Cei doi miniștri 
au abordat, de asemenea, în 
cursul convorbirilor, stadiul re
lațiilor peruano-iugoslave și al 
dezvoltării cooperării bilaterale,

★ ★
în comunicatul cu privire la 

convorbirile purtate de Hă Dam, 
vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, cu 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, se 
arată că părțile au examinat 
aspecte ale traducerii în viață a 
măsurilor convenite în timpul 
întilnirii dintre Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și 
președintele Iosip Broz Tito..S-a 
constatat că au fost create con-

exprimînd dorința extinderii și 
intensificării acestora.

Documentul apreciază contri
buția țărilor nealiniate la re
zolvarea celor mai importante 
probleme internaționale, scoțînd 
în evidență eforturile pentru 
întărirea solidarității lor, pentru 
o cooperare bazată pe principiul 
respectării egalității intre state. 
Comunicatul relevă că țările 
nealiniate reprezintă unul din 
factorii cei mai semnificativi și 
activi în salvgardarea indepen
denței și suveranității statelor, 
pentru stabilirea unei noi și 
echitabile ordini economice in
ternaționale. Se subliniază, de 
asemenea, că interesul și orien
tarea spre o politică de nealinie
re a crescut intr-un număr de 
alte state din diferite regiuni 
ale lumii.

★
diții foarte favorabile pentru 
dezvoltarea colaborării în toate 
domeniile și că relațiile bilate
rale au pășit într-o etapă nouă 
a dezvoltării cu și mai mult 
succes.

Cei doi miniștri au efectuat 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele internaționale im
portante, o atenție deosebită fi
ind acordată activității țărilor 
nealiniate și mai ales pregătiri
lor pentru conferința la nivel 
ministerial a țărilor nealiniate 
de la Lima. Miloș Minici a ac
ceptat invitația ele a face o vi
zită în R.P.D. Coreeană.

ÎN BRAZILIA
Cele maa grave inundații 
din ultimii 1OO de ani

Peste o sută de 
persoane înecate, cir
ca un milion sinis
trate și aproape 
30 000 de familii cu- 
prinzînd 150 000 
membri fără adăpost 
— acesta este rezul
tatul inundațiilor ca
re au afectat in ulti
ma săptămină orașul 
brazilian Recife, ca
pitala statului Per
nambuco — potrivit 
cifrelor provizorii co
municate de autori
tăți, luni, la Brasilia.

Deși ploile au în
cetat să mai cadă și 
nivelul apelor a scă
zut considerabil,

mai multe cartiere, 
in special la perife
rie, r ă min încă 
inundate, și echipele 
de salvare descoperă 
noi victime. Prefec
tura din Recife și 
guvernatorul statu
lui Pernambuco, con
sideră actualele inun
dații ca cele mai 
grave din ultimii 100 
de ani care s-au a- 
bătut asupra acestui 
oraș. In unele sec
toare apele rîului 
Capibaribe au depă
șit. patru metri peste 
limita normală. Une
le cartiere au fost 
distruse in întregi

me, și orașul Recife 
oferea luni un spec
tacol dezolant in 
cartierele de unde 
apa se retrăsese : 
mașini îngrămădite 
unele in altele, ar
bori smulși din ră
dăcini, ziduri dări- 
m'ate, mobile, îmbră
căminte și ustensile 
acoperind străzile 
pline de mii.

Ministerul Sănătă
ții examinează cu 
autoritățile locale 
posibilitățile adoptă
rii unor măsuri de 
urgență pentru a îm
piedica apariția epi
demiilor.

Progresele invățămintuliii egiptean

Jamaica: chemarea 

adresată tineretului
Lichidarea capitalismului 

din economia jamaicană este 
țelul politicii promovate in 
actuala etapă de Partidul Na
țional Popular (P.N.P.) — de 
guvernămint, a declarat pre
mierul Michael Manley, in 
cuvintarea rostită la încheie
rea lucrărilor Conferinței A- 
nuale a Tineretului din Ja
maica.

In cursul cuvintării, primul 
ministru Jamaican a solicitat 
tineretului țării să depună noi 
eforturi pentru propășirea 
patriei și edificarea unei e- 
conomii prospere.

La reuniune a fost invitată 
fi o delegație oficială din 

.Cuba.

în Vietnamul de sud se apro
pie de sfîrșit procesul de trans
mitere a puterii de către comi
tetele administrative militare 
organelor administrației civile, 
în prezent, în aproape toate co
munele, districtele și centrele 
provinciale sud-vietnameze și-au 
început activitatea comitetele 
revoluționare populare alese de 
locuitori.

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a pus in fața noilor or
gane ale puterii sarcina deosebit 
de importantă de a normaliza 
viața economică a țării. în acest 
context, o foarte mare atenție 
este acordată producției agrico
le. Astfel, în cursul lunii iunie 
și în prima jumătate a lunii iu
lie, în Vietnamul de sud. orezul 
destinat recoltei de toamnă a 
fost transplantat pe suprafețe 
însumînd aproape 500 000 hec
tare, ceea ce reprezintă un re
cord al ritmului acestor lucrări 
pentru întreaga istorie a agri

culturii sud-vietnameze. în 
principala regiune producătoa
re de orez din Vietnamul 
de sud — Delta Mekongu- 
lui — s-au înapoiat după 
eliberare 125 000 de familii ță
rănești, ai căror membri au tre
cut imediat la repararea siste
melor de irigații, pentru a reda 
fondului agricol întinsele zone 
ale orezăriilor. Datorită a- 
cestei activități, pină în 
prezent aici au fost refăcute 85 
de sisteme de irigații de mari 
dimensiuni. Din dispoziția G.R.P. 
al R.V.S., agricultorilor din re
giunea Deltei le sînt furnizate 
la timp mijloacele tehnice ne
cesare, precum și produsele pe
troliere și ingrășămintele de 
care au nevoie.

într-o altă zonă meridională a 
Vietnamului de sud, în provin
cia Thu Dau Mot, au început 
să producă plantațiile de arbori 
de cauciuc, care constituie, de 
asemenea, o importantă resursă 
a economiei sud-vietnameze.
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• POPULAREA CU PEȘTE A TAMISEI. Circa 5 000 de pulețl de 
somoni au fost aduși din Scoția șl aruncați In apele Tamisei, în 

, cadrul unei operațiuni de populare cu pește a fluviului. Specialiștii 
britanici au întreprins această acțiune după descoperirea, in urmă 
cu Un an, a unui somon in zona londoneză a Tamisei, pe care au 
apreciat-o ca un indiciu al reducerii gradului de poluare a apei. 
• TRANSPORT CLANDESTIN DE LINGOURI DE AUR. Vameșii 
francezi au descoperit, la punctul de frontieră franco-elvețlan 
de la Ain, un transport clandestin de lingouri de aur în greutate 
de 1,3 tone șl în valoare de 30 milioane franci francezi. Aurul 
a fost disimulat în automobile aparținînd aceleiași persoane, al 
cărei nume nu a fost dat publicității de poliție. Pentru a se 
deschide veritabilele safeuri pe roți, care conțineau, fiecare, sute 
de lingouri de cite un kilogram, trebuiau efectuate cinci mane
vre : scoaterea ceasului de la tabloul de bord, conectarea a două 
fire electrice, cuplarea vitezei in mers înapoi, aducerea scaunelor 
cit mai în față și, în cele din urmă, cuplarea farurilor. Numai 
în acest fel se deschideau trapele ascunzătorilor situate sub 
băncile din spate ale mașinilor • CENTURA DE SECURITATE 
ȘI DESPĂGUBIRILE. Cu toate că centura de securitate nu a fost 
introdusă în mod obligatoriu in Marea Britanie, tribunalul din 
Londra a hotărît diminuarea despăgubirilor datorate în urma 
accidentelor de automobil, în cazurile clnd păgubașii nu purtau 
centuri de securitate e 3 000 DE PERSOANE SUSPECTATE ÎNCĂ 
DE A FI COMIS CRIME IN TIMPUL NAZISMULUI. Procurorul 
Adalbert Rueckerl, directorul Oficiului de la Ludwigsburg, însăr
cinat cu centralizarea cercetărilor privind crimele de război și 
alte delicte imputabile hitlerismului, a declarat, luni, la Bonn, că 
în R.F.G., 3 000 de persoane continuă să fie supuse unor 
anchete privind crimele de război • MODA PENTRU
IARNA ’75—76. Colecțiile expuse in aceste zile la Roma,
prefigurind moda feminină pentru iarna care urmează, mențin 
linia lungă. Fusta va acoperi genunchiul ; fusta pantalon e din 
nou prezentă în toate colecțiile ; mantourile sînt sobre, amintind 
de linia ’39—40 ; sînt preferate gulerele din blană la taioare șl 
mantouri și culoarea neagră domină rochiile de seară • CHRIS
TINA ONASSIS NU ȘI-A ȚINUT FĂGĂDUIALA. Bogata moște
nitoare a lui Arlstot Onassis, în loc să se căsătorească cu tinărul 
armator Petros Goulandris, cum promisese tatălui ei in martie 
trecut, s-a căsătorit recent cu fiul mai mic al unui mare bancher 
și armator grec, Alexandru Andreatis, ceea ce a făcut senzație la 
Atena ș VICTIME ALE UNUI TRĂSNET. 50 de oi care se aflau 
în masivul Kramer din Alpil bavarezi au fost victimele unui 
trăsnet. Animalele surprinse de o violentă furtună pe o pajiște, 
speriate, s-au înghesuit unele într-altele, iar la producerea 
descărcării electrice au fost electrocutate în bloc • TRANS
PLANT NEOBIȘNUIT. La Centrul medical al universității statu
lui Kansas a fost efectuat un transplant considerat unic în ana
lele medlcinei : doi gemeni în virstă de 24 de ani au primit 
rinichii unul singur donator, decedat într-un accident de auto
mobil. Starea pacienților este satisfăcătoare.
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N
e aflam de cîteva 
zile la Cairo, avu
sesem intîlniri cu 
tineri din diverse 
sectoare de activi
tate, vizitasem in

stituții sociale, fabrici și uzine, 
ne formasem deja o imagine 
despre acest mare centru politic 
și cultural al istoriei umane. Și 
totuși întîlnirea, in cea de a șa
sea zi a șederii noastre în 
Egipt, cu Ahmed Muslim, stu
dent la Facultatea de arte din 
Cairo, ne-a facilitat o imagine 
mai completă a transformărilor 
înnoitoare ce au loc pe malu
rile Nilului. Prietenul nostru 
ne-a invitat pentru cîteva ore la 
Universitatea din Cairo printre 
colegii lui și, abia acolo, 
aveam să înțelegem cu adevă
rat că una dintre cele mai jnari 
realizări, din ultimii douăzeci 
și trei de ani, ale luptei pe 
care poporul egiptean o dă 
pentru transformarea societății, 
o constituie dezvoltarea siste
mului de învățămînt.

O rețea de școli elementare 
a împînzit țara înlocuind școa- 
la tradițională, zeci de colegii 
și universități au fost deschise, 
s-au luat măsuri pentru tipări
rea în cantități suficiente a ma
nualelor școlare, s-au creat 
condiții adecvate pentru ca
drele didactice. Noul sistem e- 
ducațional - ne-au explicat 
gazdele — cuprinde în învăță- 
mîntul primar pe copiii între 
6-8 ani. După aceasta, timp 
de trei ani, ei urmează școala 
pregătitoare. învățămîntu! se
cundar oferă elevilor în primul 
an de studiu cursuri generale, 
după care în următorii doi ani 
se desparte pe secții : reală 
și umană Școlile tehnice sînt 
de două feluri : cu o durată de 
trei ani - cele care pregătesc 
muncitări calificați, și de cinci 
ani, ai căror absolvenți sînt teh
nicieni. învățămîntu! tehnic, 
aflat la început, s-a extins 
rapid odată cu înființarea In
stitutului politehnic.

Cairo este cel mai mare cen
tru universitar din Egipt. Uni
versitatea sa, fondată în anul 
1925, avea la început doar pa
tru facultăți : medicină, știință, 
drept și arte. 27 de ani mai tîr- 
ziu, în anul victoriei revoluției 
antimonarhice egiptene (1952), 
numărul lor avea să crească la 
1Q, iar în prezent la 18. Cea 
mai nouă instituție de învăță
mînt superior a fost creată în 
octombrie 1971 în Delta de Est 
- Universitatea de la Mansura. 
Egiptul are o tradiție milenară 
în privința învățămîntului supe
rior și gazdele au ținut să ne 
amintească cu vădită mîndrie

numele celei mai vechi univer
sități - El Azhar, - fondată 
în anul 970 î.e.n. După revoluția 
din 1952 au fost alocate fon
duri speciale pentru dezvol
tarea ei, în prezent numărînd 
12 facultăți.

mbunătățirea sis
temului de învăță
mînt a fost și con
tinuă să fie o pre
ocupare majoră a 
oficialităților egip

tene. Tn urmă cu douăzeci de 
ani, tendința era de a se dez- 
volta învățămîntul primar. Apoi 
atenția s-a concentrat asupra 
învățămîntului superior, pentru 
care a fost creaf un minister 
special. în prezent, o atenție 
sporită se acordă și formării 
de muncitori calificați necesari 
uzinelor ce urmează să intre

an la an facilitează accesul la 
învățămînt al tuturor copiilor 
de vîrstă școlară. Statisticile 
înscriu circa patru milioane de 
elevi în ciclul primar, peste un 
milion la școlile pregătitoare, 
patru sute de mii în învățămîn
tul secundar și aproape trei su
te de mii în cel tehnic.

Prin aplicarea principiului 
„șanse egale pentru toți tinerii’, 
numărul studenților a crescut de 
la 35 000 în 1952, la 200 000 
în 1974.

n încheiere, gaz
dele ne-au expus 
cîteva obiective 
prioritare care
stau în fața învă
țămîntului egip

tean : consolidarea întregului 
sistem educațional, înființarea 
unor noi facultăți, mărirea pro-

Imagine a Universității din Cairo

în funcțiune, ținîndu-se seama 
de progresele economiei.

învățămîntul inferior a fost 
unificat în anii '50 sub un sin
gur minister, au fost abolite ta
xele, s-a creat un abecedar co
mun. Fondurile destinate în
vățămîntului au crescut de zece 
ori în ultimii zece ani. Actual
mente bugetul prevede 
111 937 400 lire egiptene pentru 
educație.

Măsurile care se iau de la

porțională a numărului femei
lor licențiate, dezvoltarea cer
cetării științifice originale, în
cheierea tît mai curînd posibil 
a alfabetizării. Iar studenții e- 
gipteni, ca educatori în timpul 
vacanțelor și ca muncitori pe 
șantierele activității practice, 
prin eforturile lor constante, 
contribuie substanțial la rea
lizarea acestor obiective.

GH. SPRINȚEROIU

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
DEMISIA ALTOR TREI MEMBRI 

Al GUVERNULUI 
ARGENTINIAN

Negocieri 
greco-turce

La Atena au început marți ne
gocieri intre experțil greci și 
turci privind redeschiderea cu
loarelor aeriene deasupra Mării 
Egee, închise după evenimente
le din Cipru din vara anului 
trecut.

Agenția Reuter reamintește că 
autoritățile grecești au interzis, 
după 15 iulie anul trecut, trafi
cul aerian deasupra Mării Egee, 
avioanele civile și militare tre
buind să efectueze, din această 
cauză, devieri de la rutele obiș
nuite. Autoritățile de la Atena 
au permis însă reluarea zboru
rilor pe unul dintre aceste cu
loare, după întilnirea dintre mi
niștrii de externe ai Greciei și 
Turciei, desfășurată în luna mai, 
la Roma.

Parlamentul indian a aprobat 
instituirea stării de urgență

Consiliul Statelor — Camera 
superioară a Parlamentului in
dian — a aprobat marți, în ca
drul dezbaterilor consacrate 
examinării situației interne din 
India, proclamarea stării de ur
gență prin decret prezidențial, 
la cererea guvernului central — 
transmit agențiile France Presse 
și TASS. Instituirea stării de ur
gență a fost aprobată cu majo
ritatea de voturi, 133, față de 33 
voturi împotrivă, exprimate de 
deputății opoziției.

După aprobarea decretului 
prezidențial, a luat cuvîntul pri

Experții O.E.C.D. manifestă 
îndoieli privind relansarea 

economică a țărilor membre

PENTRU ÎNCHEIEREA CU 
SUCCES a zborului cosmic la 
bordul navei „Soiuz-19“, Prezi
diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a conferit, marți, cos- 
monauților Alexei Leonov și 
Valeri Kubasov, piloți cosmo- 
nauți, eroi ai Uniunii Sovietice, 
Ordinul „Lenin" și, pentru a 
doua oară, i-a medaliat cu 
„Steaua de aur" — anunță a- 
genția TASS.

• LA ATENA, s-au încheiat 
lucrările conferinței pe întreaga 
Grecie a Uniunii Democratice 
de Stingă — E.D.A. Un comitet 
al Biroului de presă al partidu
lui precizează că a fost ales un 
Comitet Administrativ provi
zoriu, compus din 70 de mem
bri, și că s-a hotărît, în unani
mitate, reconfirmarea lui Ilias 
Iliou în funcția de președinte 
al E.D.A.

Problema principală care a 
preocupat conferința — subli
niază comunicatul — a fost lua
rea măsurilor practice necesare 
pentru separarea, autonomia și 
independența E.D.A. din punct 
de vedere politic și organizatoric.

• Comunicatul comun dat pu
blicității la Teheran, la încheie
rea vizitei oficiale în Iran a 
președintelui Mexicului, Luis 
Echeverria, reafirmă convin
gerea celor două țări că relațiile 
intre state trebuie să fie bazate 
pe principiile neintervenției în 
treburile interne și autodetermi
nării popoarelor, subliniind, tot
odată, necesitatea stabilirii unor 
prețuri echitabile între petrol și 
alte materii prime in raport cu 
produsele țărilor industrializate.

JAPONIA : CREȘTEREA 
CHELTUIELILOR UNIVERSITARE

• ÎN JAPONIA, costul ma
nualelor și cursurilor pentru 
studenți s-a majorat, în 1974, 
cu 40 la sută. Cursurile pentru 
studenții de la facultățile de 
medicină s-au scumpit în ace
lași interval cu 76 la sută.

• LA LOURENCO MARQUES 
a fost semnat un acord pri
vind cooperarea economică și 
tehnică intre Mozambic și R.P.D. 
Coreeană.

Președintele Argentinei, Maria 
Estela Martinez de Peron, a a- 
vut, luni după-amiază, o întîl- 
nire cu conducătorii Confedera
ției Generale a Muncii, care au 
prezentat punctul de vedere al 
organizației în legătură cu pro
blemele economice ale țării.

în aceeași zi, la Buenos Aires 
s-a anunțat demisia a trei mem
bri ai guvernului. Aceștia sînt 
Celestino Rodrigo, ministrul e- 
conomiei, înlocuit temporar cu 
Ernesto Corvalan Nanclares, 
Carlos Villone, înlocuit, in 
fruntea ministerului bunăstării 
sociale, de Rodolfo Roballos, și 
Josef Villone, al cărui post de 
secretar prezidențial pentru 
presă și radioteleviziune este 
preluat de Josef Joaquin Stu- 
penengo.

• ROBERT HUGHES. sub
secretarul de stat britanic pen
tru Scoția, și-a prezentat, luni 
seara, demisia primului minis
tru Harold Wilson, în semn de 
protest față de planul guverna
mental de luptă împotriva in-

flației, dezbătut în prezent, în 
Camera comunelor.

• PESTE 50 de mici ambar
cațiuni, in majoritatea lor bărci 
pescărești, șlepuri și nave de a- 
grement, au naufragiat sau s-au 
sfărimat de stinci în zona de li
toral a Insulei Trinidad, din 
Marea Caraibilor, in timpul unei 
puternice furtuni însoțite de 
ploi torențiale. Uraganul a pro
vocat, de asemenea, pe insulă 
daune materiale evaluate la 
peste un milion de dolari.

REUNIUNEA CONDUCERII 
PARTIDULUI POPULIST 

AUSTRIAC

în cadrul unei reuniuni a con
ducerii Partidului Populist aus
triac, de opoziție, desfășurată 
luni, la care au luat parte și re
prezentanții organizațiilor din 
provincie, s-a hotărit convocarea 
unui congres extraordinar al 
partidului, la 31 iulie 1975, pen
tru confirmarea in funcție a 
viitorului președinte al acestui 
partid, după ce in urma unui

accident de automobil, a încetat 
din viață deținătorul funcției, 
KarI Schleinzer. Viitorul lider al 
Partidului Populist va fi și 
candidatul opoziției la funcția 
de cancelar, în alegerile generale 
din 5 octombrie.
ITALIA : COMUNIȘTI ALEȘI IN 
FRUNTEA UNOR ORGANISME 

REGIONALE
• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 

agenția A.N.S.A., luni a fost ales 
în funcția de președinte al Con
siliului regional al regiunii Pie
mont, Dino Sanlorenzo, membru 
al Partidului Comunist Italian.

Au fost aleși apoi cei doi vice
președinți ai Consiliului regio
nal — un socialist și un demo- 
crat-creștin — și cei patru se
cretari ai consiliului, reprezen
tanți ai partidelor comunist, de- 
mocrat-creștin, liberal și social
democrat.

• IN FUNCȚIA de președinte 
al Adunării regionale a regiunii 
Toscana a fost aleasă Loretta 
Montemaggi-Sandonnlni, mem
bră a Partidului Comunist Ita
lian.
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Buletinul semes
trial publicat la Pa
ris de Organizația 
pentru Cooperare E- 
conomică și Dezvol
tare (O.E.C.D.) pri
vind situația econo
mică a țărilor mem
bre relevă că, pentru 
moment, pe ansam
blul organizației încă 
nu s-a ieșit din pe
rioada de recesiune 
începută în 1974. 
Unele semne de re
venire economică 
s-au înregistrat în 
Statele Unite și Ja
ponia, dar acest ea nu 
au avut un caracter 
pronunțat. Potrivit 
documentului, prin
cipalul motiv de în
grijorare în toate 
cele 24 de țări mem
bre ale O.E.C.D. 
îl constituie șoma
jul, deoarece în pre
zent peste 15 mi
lioane de persoane 
nu au un loc de 
muncă, ceea ce re
prezintă 5,5 la sută 
din populația . acti- 
vă. In multe țări dm 
O.E.C.D., șomajul a 
atins chiar nivelul 
cel mai ridicat din 
perioada postbelică 
și se apreciază că, în 
cel mai bun caz si
tuația va rămîne ne
schimbată, dacă nu 
se va deteriora.

In legătură cu 
perspectivele unei 
relansări economice,

experții O.E.C.D.
manifestă serioase 
îndoieli, avînd în ve
dere că în principa
lele țări nu apar 
nici un fel de indicii 
in acest sens ; în a- 
cest caz se află, de 
exemplu, R.F.G., 
ceea ce influențează 
defavorabil asupra 
economiilor țârilor 
vecine. Pe de altă 
parte, se consideră 
că ieșirea din perioa
da de recesiune ar 
putea determina,, in 
cazul unui ritm" re
lativ ridicat, o re
lansare a presiunilor 
inflaționiste în con
dițiile în care prețu
rile rămîn încă foar
te mari.

Pe de altă parte, 
autorii raportului 
precizează că perioa
da de recesiune a 
determinat menți
nerea ratei medii a 
inflației in jur de 
zece la sută și că ță
rile O.E.C.D. vor pu
tea ieși din această 
perioadă cu o creș
tere anuală a prețu
rilor de aproximativ 
opt la sută, cifră 
care reprezintă însă 
mai mult decit du
blul mediei anilor 
’60.

Buletinul mențio
nează pe de altă 
parte, că recesiunea 
economică a țărilor 
membre s-a mani

festat și prin crește
rea deficitului ba
lanțelor de plăți pe 
ansamblul organi
zației, care, în acest 
an, ar putea ajunge 
la circa 25 miliarde 
dolari pe ansamblul 
zonei O.E.C.D. Dacă 
aceasta este situația 
pe plan general, ex
perții organizației 
subliniază diferențele 
între situația unora 
dintre țările mem
bre, cum ar fi Sta
tele Unite, R.F.G. și 
Japonia, care și-au 
îmbunătățit într-o a- 
numită măsură situ
ația balanțelor de 
plăți ca urmare a re
ducerii importurilor, 
și țările mici, ale că
ror deficite au cres
cut sensibil.

Ținînd cont de a- 
ceste disparități, ex
perții O.E.C.D. apre
ciază că se impune 
elaborarea de politici 
economice diferenți
ate de la țară la 
țară, mai ales în 
ceea ce privește re
glementarea cererii.

Totodată, experții 
O.E.C.D. atrag aten
ția asupra fenome
nului restrîngerii in
vestițiilor, care ris
că să diminueze po
sibilitățile de relan
sare a activității e- 
conomice pentru o a- 
numită perioadă.

mul ministru, Indira Gandhi, 
care a declarat că hotărirea pli
vind instituirea stării de urgen
ță a fost dictată de activitatea 
partidelor de dreapta și a gru
părilor paramilitare care înce
puseră declanșarea unor acte de 
violență și de sabotaj, tulburînd 
desfășurarea normală a vieții 
social-economice și instigînd la 
nesupunere pe funcționarii de 
stat, iar armata și poliția la re
volte împotriva autorității lo
cale și centrale. Măsura guver
nului — a spus premierul In
dira Gandhi — „a fost luată in 
deplină concordanță cu preve
derile constituției Indiei".

Dezbaterile din cadrul Parla
mentului continuă. Camera De- 
putaților urmează să se pronun
țe asupra acestei hotăriri, în ca
drul dezbaterilor de miercuri.

Erevan : viu interes 

față de expoziția 

„Mobila românească 

1975"

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Armene, 
G. A. Arzumanian, a vizitat, 
împreună cu membri al gu
vernului armean, expoziția 
„Mobila românească 1975", 
deschisă recent la Erevan, 
capitala R.S.S. Armene.

Referindu-se la importanța 
acestei manifestări economi
ce, G. A. Arzumanian a spus : 
„Expoziția este un bun pri
lej de cunoaștere reciprocă și 
de întărire a prieteniei și co
laborării dintre popoarele 
noastre. Mobila expusă aici 
este variată ca sortimente și 
realizată la un nivel calitativ 
și artistic superior. Apreciez 
că muncitorii și specialiștii 
armeni din industria lemnu
lui, vizitind această expozi
ție, pot învăța multe lucruri 
extrem de folositoare de la 
colegii lor români".
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