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Peste două zile începe

Recoltarea sfeclei de zahăr
Un nou moment de seamă în dezvoltarea 

relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre cele două țări și popoare 

semnareFdeclarației 
SOLEMNE COMUNE

a Republicii Socialiste România și Republicii Turcia

• CONSTRUCTORII DE 
LOCUINȚE din Buzău au în
deplinit sarcinile revenite din 
actualul cincinal. Pînă la a- 
ceastă dată, au realizat, pes
te planul curent, un volum 
suplimentar de lucrări echi
valent cu circa 300 aparta
mente. în același timp, au 
pregătit deschiderea noilor 
fronturi de lucru, care în cin
cinalul următor vor însuma, 
in această parte a tării, 12 600 
apartamente, cu aproape 50 
la sută mai multe decit in 
actualul cincinal.

• COLECTIVELE GRUPU
LUI ÎNTREPRINDERILOR 
de industrie locală din jude
țul Brașov raportează înde
plinirea sarcinilor de plan Ia 
producția globală și marfă 
pentru actualul cincinal. Pină 
la sfirșitul anului se vor rea
liza suplimentar 405 milioa
ne Iei la producția globală, 
370 milioane Iei Ia producția 
marfă și 1,6 milioane Iei va
lută la producția destinată 
exportului.

• LA BICAZ A ÎNCEPUT 
SA PRODUCĂ UN CUPTOR 
de mare capacitate pentru 
fabricat var, care funcționea
ză în sistem continuu. Cup
torul este dotat cu aparatură 
de control și automatizare de 
înaltă tehnicitate și are un 
consum de combustibil mai 
mic cu 10—12 Ia sută deci) 
cele,utilizate pînă acum. Prin 
intrarea in funcțiune a aces
tei noi capacități, Combina
tul de lianți și azbociment 
din Bicaz își va spori poten
țialul cu încă 35 000 tone var 
anual, produs de calitate mult 
superioară sortimentelor cu
noscute.

• O PRODUCȚIE GLOBA
LA SUPLIMENTARA esti
mată la circa 400 milioane Ici 
vor înregistra, la sfirșitul a- 
cestei luni, întreprinderile in
dustriale din județul Praho
va. Acestea vor pune supli
mentar la dispoziția econo
miei naționale intre altele 
peste 600 000 tone derivate 
din țiței, însemnate cantități 
de țiței, țesături, materiale 
pentru construcții, utilaje 
tehnologice și alte produse.

Cum v-ați pregătit pentru această importantă acțiune?
Încă înainte de jumătatea lunii august, în 

cadrul unei ședințe comuna a Comitetului. Po
litic Executiv, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri s-a stabilit declanșarea campaniei 
de fabricare a zahărului cu 15 zile mai tîrziu 
decit anul trecut, deci la 1 septembrie, interval 
în care se recomanda, pentru sporirea recolte
lor, continuarea lucrărilor de întreținere și iri
gare a terenurilor cultivate cu sfeclă. Tot în 
ultimele două decade ale lunii august, în ve
derea desfășurării cu succes și fără întreruperi 
a campaniei de recoltat, transport și prelu
crare s-a preconizat organizarea și planifica
rea minuțioasă a muncii în toate compartimen-

tele de activitate, de la echipele de coopera
tori care participă la strinful sfeclei de pe par
celele lucrate în acord global, pînă la fabricile 
de prelucrare. întreaga activitate se va desfă
șura, așa cum s-a stabilit ți la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 26 august a.c., pe baza unui riguros pro
gram pentru cultura sfeclei de zahăr. Cum au 
fost îndeplinite aceste sarcini ?_Care este sta
diul pregătirilor ? Ce mai trebuie făcut acum ?
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TELEORMAN

Colectarea deșeurilor 
o acțiune continuă 

f

■

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR U.T.C. 
DIN JUDEȚUL GALAȚILa data de 19 august, organizația județeană Galați a U.T.C., anunța, printre primele, îndeplinirea valorică a sarcinilor stabilite în planul de acțiuni de muncă patriotică pe anul 1975. în ce privește colectarea deșeurilor metalice, se evidenția și o depășire a sarcinilor anului cu 24 165 tone, ceea ce este un indice al eforturilor concentrate pentru realizarea acestui obiectiv. De fapt, noi înșine, în cursul lunilor trecute am fost a- deseori martori la acțiunile patriotice pentru colectarea deșeurilor, pentru organizarea unor marș-ruituri spre oțelăriile Hunedoarei. Cu asemenea prilejuri am putut constata nu numai preocuparea organelor U.T.C. pentru folosirea unor cîtjnai a- decvate și eficiente forme de mobilizare, ci și atitudinea responsabilă a tinerilor, conștient! că In marea acțiune de bună gospodărire a metalului tării, ei

depun o muncă utilă, cu efecte economice favorabile.— In acest an, ne spune Marin Tănase, secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C., am extins formele de mobilizare precum „Ziua colectării metalului vechi" și „Săptămîna de colectare a maculaturii". Am încetățenit de asemenea obiceiul ca înaintea fiecărei adunări generale U.T.C. să fie organizată cel puțin o acțiune de colectare a deșeurilor.Vorbindu-ne pe aceeași temă, Nicolae Simion, secretar al Comitetului municipal Galati al U.T.C., evidenția alte modalități folosite : organizarea unor grupe de tineri care să colecteze deșeuri de la populație, din cartiere, instalarea de lăzi sau tonete pentru deșeuri în unitățile economice, comerciale etc. îndepli-
ION CHIRIC

(Continuare în pag. a IV-a)

Meșterul

Satul poate da, cu șanse mult 
mai mari de reușită decit orașul, 
agronomi, oameni care să se
mene și să cultive pămintul. 
să-l ridice astfel pînă la nobila 
sa menire. Satul de sub pădure 
poate da, cu șanse mult mai 
mari de reușită decit satul din 
cimpie, lemnari, oameni care să 
scoată din sevele vegetale, cu 
o inegalabilă artă, inegalabile și 
strict necesare lucruri Vieții ce
lorlalți. Așa se face că dulghe
rii din brigada lui Alexa Pășcă- 
nuț sînt oamenii de bază ai ce
lui mai mare șantier de con
strucții județul Bacău :

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, au semnat vineri dimineața Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și Republicii Turcia.Declarația solemnă comună a fost semnată, de asemenea, de miniștrii afacerilor externe ai celor două state.In cadrul aceleiași solemnități, primii miniștri Manea Mănescu și Suleyman Demirel au semnat „Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică,

pe termen lung, între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia", iar miniștrii afacerilor externe, George Macovescu și Ihsan Sabri Caglayangil, au semnat protocolul cuprinzind măsuri pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.După semnarea acestor documente importante pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Turcia, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Suleyman Demirel și-au exprimat sa

tisfacția pentru caracterul deosebit de fructuos al convorbirilor purtate la București.Președintele Republicii Socialiste România și primul ministru al Republicii Turcia au rostit apoi alocuțiuni.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bobu. Ștefan Voi- tec, Gheorghe Cioară. Emil Dră- gănescu, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- tan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu. Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Io- nlță, Mihai Marinescu, viceprim-

ministru al guvernului, miniștri, ambasadorul României la Ankara, alte persoane oficiale române.Au fost de fată Osman De- rinsu. Oguz Gokmen, Semih Ak- bil, Yalcin Kurtbay, Necdet Tezei și celelalte persoane oficiale turce.în încheierea ceremoniei, cei prezenti au ciocnit o cupă de șampanie pentru prietenia și prosperitatea celor două țări și popoare, pentru dezvoltarea colaborării lor viitoare, pentru pace și înțelegere internațională.
Cuvintul 
NICOLAE

Domnule prim-ministru, 
Domnilor,
Prieteni și tovarăși. 
Semnarea documentelor cu 

privire Ia dezvoltarea relațiilor 
economice și in alte domenii 
dintre România și Turcia, pre
cum și a Declarației comune con
stituie un moment important in 
evoluția raporturilor dintre 
România și Turcia, care întrețin 
legături de prietenie și colabo
rare ce au cunoscut un puternic 
progres în ultimii ani.

în Protocolul și Acordul de 
lungă durată sint consemnate 
înțelegerile și dorințele comu
ne ale celor două guverne, ale 
celor două țări, de a așeza pe 
o bază trainică relațiile de cola
borare economică, tehnico-ști- 
ințifică și culturală dintre Româ
nia și Turcia, de a asigura o 
dezvoltare multilaterală a aces
tei colaborări, spre binele celor 
două popoare ; totodată, aceasta 
se înscrie în preocuparea gene
rală de a făuri relații bazate pe 
deplină egalitate în drepturi, pe 
respect reciproc, constituind ast
fel o contribuție la realizarea u- 
nei lumi mai drepte și mai bune, 
a noii ordini economice interna
ționale.

în Declarația comună sint în
scrise principiile generale de re
lații dintre țările noastre, anga
jamentul celor două state de a 
acționa, în spiritul înțelegerilor 
semnate la Helsinki, pentru pro
movarea unor relații de colabo
rare multilaterală, de a duce o 
politică de pace și prietenie atit 
între ele, cit și cu alte state. Aș 
putea spune că, de fapt, prin a- 
ceastă Declarație țările noastre 
pășesc la concretizarea și la tra
ducerea în viață a angajamente
lor pe care și le-au asumat la 
Helsinki. Desigur, trebuie să 
menționez însă că relațiile noas
tre nu încep cu semnarea docu
mentelor la Helsinki ; această 
Declarație a devenit posibilă da
torită progreselor înregistrate — 
mai cu seamă in ultimii zece 
ani — în relațiile dintre statele 
noastre. De fapt tocmai progre
sele realizate in cooperarea din
tre statele noastre, dintre alte 
state ale continentului european, 
destinderea care s-a manifestat 
pe plan internațional, ca rezul
tat al marilor schimbări ce s-au

președintelui

produs în lume, au făcut posi
bilă Conferința pentru securitate 
europeană.

Cu semnarea acestor documen
te se poate spune că vizita dom
nului prim-ministru Suleyman 
Demirel în România capătă o 
importantă deosebită; ea va con
stitui, fără îndoială, un nou mo
ment de seamă în dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și priete
nie dintre România și Turcia.

în vizita scurtă pe care ați 
făcut-o, ați putut cunoaște cite 
ceva din realizările României 
pe calea dezvoltării sale econo- 
mico-sociale. Am făcut un 
schimb larg de păreri asupra 
problemelor bilaterale, precum 
și asupra multor probleme inter
naționale care preocupă cele 
două țări. De aceea, am convin
gerea că vizita, convorbirile pe 
care le-am avut au contribuit 
mult la o mal bună cunoaștere, 
că vor exercita o puternică in
fluență in dezvoltarea colaboră
rii viitoare.

Aș dori să dau expresie celor 
mai calde sentimente de priete
nie ale poporului român pentru 
poporul prieten turc. Vă rog să 
duceți cu dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, aceste sen
timente de prietenie și urarea 
noastră de progres și prosperi
tate pentru poporul turc prieten. 
Fie ca „ prietenia româno-turcă 
să se întărească necontenit ! 
(Aplauze).

Cuvintul primului ministru 
SULEYMAN DEMIREL

Domnule președinte.

Vă mulțumesc pentru fru
moasele cuvinte pe care le-ați 
spus la adresa prieteniei dintre 
popoarele turc șl român.

Documentele pe care le-am 
semnat cu puțin timp înainte 
sint rezultatul negocierilor și 
schimburilor de vederi pe care 
le-am avut într-o atmosferă de 
deosebită prietenie și cordiali
tate. Sint convins că aceste do
cumente vor contribui la pacea 
generală, Ia instaurarea unei 
ordini mai echitabile în întrea
ga lume și in regiunea noastră. 
Sint convins totodată, că aceste 
documente constituie o etapă 
importantă în dezvoltarea rela
țiilor dintre Turcia și România. 
Ele sînt corespunzătoare cu re
alitatea și au o bază solidă. Din 
acest motiv am convingerea, de 
asemenea, că documentele vor 
contribui la prosperitatea și 
progresul celor două țări, ale 
popoarelor turc și român prie
tene. Sint în același timp con
vins că documentele constituie 
un element foarte important 
pentru a promova și mai de

parte prietenia dintre Turcia și 
România, pentru o colaborare 
și mai largă între ambele țări. 
Doresc să remaro că în cadrul 
relațiilor turco-române sint încă 
foarte multe domenii în care 
putem dezvolta și mai mult co
laborarea.

Urez din inimă ca documen
tele pe care le-am semnat să 
contribuie la prosperitatea și 
fericirea poporului român și po
porului turc, să fie începutul 
unei mai strinse colaborări paș
nice în regiunea noastră.

Cu aceste gînduri, exprimînd 
urările mele de progres pentru 
poporul român prieten, urez în 
același timp ca succesele obți
nute pînă acum să continue și 
în viitor sub conducerea dom
niilor voastre.

De asemenea, prezint mulțu
mirile mele pentru calda ospi
talitate și pentru prietenia ma
nifestată atit față de mine, cit 
și față de membrii delegației 
Turciei.

Vă doresc succes și în viitor, 
urind în același timp progres și 
fericire poporului român prie
ten. (Aplauze)
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Un nou concurs pentru corespondenții voluntari,
pentru toți cititorii „Scînteii tineretului"

ani
în întîmpinarea marilor evenimente din viața tineretului patriei — Congresul 

al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
tineretului" organizează un nou concurs 
tema TINEREȚE, ANI DE AUR.

Concursul își propune să stimuleze crea
ția de reporta|e, de însemnări publicis
tice, informații și fotografii despre orizon
turile de existență și muncă comunistă ale 
tinerei generații ; să realizeze, prin con
tribuția cititorilor înșiși, ilustrarea mai vie, 
mai amplă în paginile ziarului a activită
ții tinerilor din întreprinderi industriale, 
din construcții și agricultură, instituții de 
cercetări, de pe șantierele naționale, din 
școli și facultăți. Reflectînd dragostea ti
neretului față de patrie, împlinirea la

de reportaje,
redacția ziarului „Scînteia 
informații și fotografii cu

parametri calitativ mereu mai înalț! a în
datoririlor profesionale, transformările și 
mutațiile care au loc în conștiința tineri
lor de astăzi, angajarea lor responsabilă 
în opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de transpu
nere în faptă a marilor obiective înscrise 
în Programul partidului, scrisorile tinerilor 
participanți la concurs vor contribui ast
fel la realizarea unui amplu și convingă
tor portret al tinerei generații a Româ
niei socialiste.

parametri

fazi, angi
de edificare a societății socia-

La concurs — care începe chiar de azi — pot participa toți tinerii, indiferent de profesie. 
Cele mai bune lucrări vor fi publicate in paginile „Scînteii tineretului", în toată perioada desfă
șurării concursului, pe măsura sosirii lor la redacție. După 1 noiembrie, un juriu format din 
personalități de frunte ale publicisticii va decerna premii concurenților cu cele mai valoroase 
și numeroase lucrări.Corespondențele vor fi trimise pe adresa redacției noastre — Piața Scînteii 1, București - pînă la data de 31 octombrie inclusiv, cu mențiunea „pentru concursul „Tinerețe, ani de aur".
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Combinatul de îngrășăminte chi
mice.

Stăm împreună de vorbi sub 
soarele de amiază. La cîțiva me
tri de noi, o, imensă groapă, 
străbătută de un păienjeniș de 
sirme. deasupra, căruia, și pe 
laturile căruia, cu agilitate de 
acrobați, oamenii brigadierului 
așezau cofrajul.

— Martine !, pune cumpăna și 
vezi dacă verticala-i bună, stri
gă Alexa, cu palmele pilnie. 
Apoi, către mine : cinci grade 
dacă deviez, șantierul pierde ci- 
teva tone de ciment. Greu de 
controlat pierderea asta, dar, eu, 
care știu că ea poate să existe, 
mă simt nu știu cum dacă stau 
cu mina în sin și nu fac nimic.

— Ai controlat-o, e dreaptă ? 
Din nou către mine : mă scu
zați, mă duc să văd cu ochii 
mei.

Face cîțiva pași, cu aceeași 
agilitate de acrobat, suspendat 
pe două fire de sirmă deasupra 
gropii, ii spune ceva lui Martin, 
ceva care nu prea sună a laudă, 
apoi revine.

— Cu douăzeci de ani in ur
mă am plecat și eu, ca atiția 
alții, din Moldova. M-am oprit 
la Petroșani, am lucrat in mină, 
in subteran, ca lăcătuș, bineîn
țeles. In ’58 am revenit la O- 
nești. Viața intra într-o matcă 
nouă, mai largă. Atunci, și după

PAVEL PERFIL
(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN PAGINA a 2-a

ȘCOALA
PROFESIONALĂ
sub semnul unor
exigențe sporite

IN PAGINA a 5-a

DECLARAȚIE SOLEMNA COMUNA 
a Republicii Socialiste România 

și Republicii Turcia

COMUNICAT COMUN

Primii veniți au fost, ca de obicei, constructorii, apoi, pe locul unde astăzi se înalță halele roșii și albastre cu acoperișuri unduite, au început să sosească, direct de la gară, cu cite o valiză în mină, grupuri de oameni nerăbdători să soarbă cu ochii siluetele stilizate în oțel, care aveau să devină, neașteptat de repede, oțelăria electrică 1, oțelăria electrică 2, forja, lami- noarele. Erau specialiștii, descinși din vechile cetăți ale oțelului — Reșița, Oțelul Roșu, Hunedoara, Galați, oameni care-și părăsiseră locurile natale, care nu ezitaseră să-și strămute familiile la sute de kilometri, pe simplul motiv că undeva, n-avea importanță unde, era mai mare nevoie de ei.— 31 de ani am muncit la Reșița — precizează maistrul Lazăr Borduz, sînt reșițean get beget. Mai aveam 5 ani pînă la pensie. Am vrut să fie cit mai folositori. La Reșița se ridicaseră în jurul meu o mulțime de tineri faini, aveam cui lăsa cuptoarele... în schimb, aici, la Tîrgoviște, nu se făcuse oțel de cînd lumea, așa că, mi-am zis, s-ar putea ca experiența de meșter ca aerul... am venit.Tot atit mulți alții noului combinat într-o

de comunist. Gheorghe Mando- cescu, Lazăr Borduz, Nicolae Negraru au fost doar cîțiva dintre specialiștii care au supus noile cuptoare roșiețice botezului focului și le-au smuls primele șarje. Primele șarje de 
oțel de Tîrgoviște ! Au lunecat lin, sub ploaia sărbătorească de seîntei, sub privirile admirative și totodată mîndre ale tinerilor

Am revenit la Tîrgoviște după mai bine de 2 ani. I-am reîn- tîlnit pe specialiștii sosiți în Dîmbovița ca să pornească noul gigant al siderurgiei. Ne-au promis,^ cu zîmbeț mîndru, o surpriză... In fața unui cuptor care tocmai oferise spectacolul feeric al turnării oțelului în forme, cîțiva tineri se regrupaseră pentru a o lua de la capăt. începea
ȘTAFETA DE FOC

mea bătrîn să fie necesară M-am suit în tren șide simplu, au tradus de firesc, chemarea > sarcină

dîmbovițeni, sosiți Ia calificare. Asta se întîmpla în 1972...— Cuptoarele au pornit spunea atunci maistrul Mandocescu. Mai avem să nim“ și oamenii. Avem ____tineri de calificat și majoritatea n-au văzut cuptoare decit la televizor. Așa că noi, cei mai bătrîni, „hunedorenii", „gălă- țenii", „reșițenii", cum ni se spune aici, ne-am așternut, împreună, la o muncă de lungă durată. Cu răbdare, cu multă răbdare și tact pedagogic, fiindcă știm că se așteaptă de la noi să ne achităm de o dublă sarcină — să realizăm și producția și să închegăm și un colectiv de oțelari tirgovișteni I

— ne Gh. „por- mulți
elaborarea unei noi șarje. Conducătorul nu mai era prim-topi- torul Nicolae Negraru, ci tînărul comunist Stan Slabu, învățăce- său de acum Și surprizele continue. ~ prepararea a șarjei, ____mai dificile operațiuni
Iul luni să cu că" cele _ ______ .oțelurile aliate și înalt nu mai sînt oțelari cu ___cărunte, ci tot doi tineri comuniști — Petre Răileanu și Cor- neliu Joiță. Iar răspunzător de activitatea întregii secții este ing. Ion Chiose, absolventul Facultății de metalurgie din București, repartizat la OE 1 în 1972,De la lansarea primelor șarje

J 24 de aveau Responsabili „farmaceuti- una dintre la aliate, tîmple

au trecut doar trei ani. în cu- rînd oțelăria din Tîrgoviște va produce 50 la sută din products de oțeluri speciale a întregii țări. O parte din mărcile de oțel obținute aici au început deja să iasă pe piața internațională. Au fost asimilate peste 20 de mărci de oțeluri superioare. Dar, marca cea mai de preț rămîn oamenii care s-au format aici, intr-un, timp, putem s-o spunem fără teamă de exagerări, record.— Aproape toți sîntem tineri din județ — ne spune Petre Răileanu, absolvenți de liceu,sau în curs de a-1 absolvi, la seral. Am venit să ne calificăm oțelari, impresionați de dezvoltarea extraordinară a județului nostru și conștienți că noi sîntem cei chemați să onorăm, prin munca noastră, uriașele investiții făcute in Dîmbovița. Am izbutit atit de repede să ne o- cupăm fiecare locul destinat în jurul cuptorului, fiindcă am avut niște dascăli grozavi ! Au venit aici, ca să ne ofere, deschisă ca o carte, experiența și cunoștințele lor. Am beneficiat ~; numai de priceperea lor, ci 
de exemplul de viață pe care l-au oferit. Ne-am străduit 
fim întocmai ca ei și cred
MONICA ZVIRJINSCHI

nu Și ' ni să
(Continuare in pag. a II-i)
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ADUNĂRI DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI Ss Pentru nivelul activității

O discuție eu eițiva membri ai activului obștesc al organizației orășenești Slobozia a U.T.C., urmată de cercetarea ceva mai stăruitoare a lucrurilor, îmi oferă prilejul de a remarca, pe de o 
parte, principalele explicații ale 
succesului existent aici în atra
gerea și antrenarea celor mai 
multi dintre ei la conducerea și 
desfășurarea vieții de organiza- zie, iar pe de alta ceea ce mi se pare a fi de natură să Îndemne 
la efortul valorificării încă mai 
îndrăznețe a resurselor dăruite 
de tineri ou atita generozitate. Nu poate scăpa, de pildă, observatorului manifestarea încrederii reciproce dintre tinerii la care mă voi referi în continuare și activiștii încadrați ai comitetului orășenesc. Fie că au calitatea de a reprezenta organe orășenești alese, ca Vasile Tudor, Constantin Tache, Cristea Măciucă, Nicolae Leonte, Vasile Enache, Ion Ciobanu, sau organe alese la eșaloane județene superioare 
ca Ion Mihai, Ion Radu, fie alese ale unor ca Gheorghe Munteanu sau realitatea ne dovedește, In fiecare din aceste cazuri, o bună 
orientare în selectionarea, for
marea și promovarea cadrelor. „Ne bizuim, indiferent de dificultatea împrejurării, pe un nucleu de șoc de aproximativ 15 băieți și fete, îmi spunea tovarășul Constantin Olteanu, dar nu sint singurii capabili să producă dovezi grăitoare ale capacității de mobilizare precum și ale forței lor de influență asupra celorlalți tineri. Pentru că ceea ce a stat la baza alegerii tuturor au fost tocmai calitățile de buni militanți, probate cu diverse prilejuri anterioare". Nu se poate să nu remarci, de asemenea, 
respectarea cu grijă a preferin
țelor fiecăruia. Maria Stoica îmi mărturisea că se simte mai înclinată pentru muncă în rîndul fetelor. Vasile Tudor că este a- tras îndeosebi de problemele organizatorice. Constantin. Tache și Cristea Măciucă, de activitatea sportivă. Nicolae Leonte, datorită și pregătirii sale de economist, de aspectele contabile, gospodărești, Ion Mlhai de cele ale participării tinerilor la muncă etc. în consecință, celei dinții i-au fost încredințate sarcini in-

deosebi în legătură cu funcționarea cercurilor „Femina", cel de al doilea a condus în această perioadă și cele mal multe adunări de dare de seamă și alegeri, ceilalți ocupîndu-se, în ordine și cu precădere de competițiile sportive din cadrul „Cupei Congresului al X-lea al U.T.C.", verificări de bugete, acțiuni în

de cuprindere, un activist al comitetului orășenesc nu se poate reîntîlni cu unii și aceiași tineri dlntr-o organizație deeît de circa 4—5 ori pe an pentru un dialog profund și multilateral, în asemenea condiții ajutorul activului obștesc devine, într-ade- văr, de neprețuit. Numai că pen
tru a-i menține capacitatea de

CALITATEA DEFINITORIE A MUNCII ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Antrenarea

Maria Stoica și că sînt organe colective de jos, Brutu, Valentin Nicolae F.nache,
activului
obștesc

sprijinul producției și așa mai departe. Fondul acestei încrederi este consolidat de un detaliu deloc neglijabil — cea mai mare 
parte a membrilor activului ob
ștesc din Slobozia dispune de o 
temeinică pregătire politico-ideo- 
logică și organizatorică (12 au absolvit școala interjudețeană de partid de la Bacău iar 45 cursurile școlii politice serale, organizată la nivelul orașului). Cît de sigură este această rezervă de energie proaspătă se poate înțelege și din faptul că în decursul ultimilor 2 ani. potrivit informațiilor pe care mi le furnizează tovarășul Romus Țolea, primul secretar al Comitetului județean Ialomița al U.T.C., 14 membri ai activului obștesc de la oraș au fost promovați în a- paratul județean, o perspectivă asemănătoare avînd acum alți 3.Ar mai fi de remarcat, însă, și altceva. S-a făcut aici un calcul și s-a ajuns la concluzia că, admițînd posibilitățile normale

șoc pe ansamblu și nu doar la 
a patra parte a membrilor co
mitetului orășenesc, cum se în- 
timpiă uneori acum, se impune 
o cit mai echilibrată repartizare 
de sarcini, ceea ce, evident, de
pinde de activiștii încadrați care le trasează. Cei ce ne ajută lucrează direct în producție, să nu uităm, nu se poate ca unii să facă prea mult și alții prea puțin sau deloc. în sensul acesta, mi s-a explicat, nu se prea exagerează la Slobozia dar a- cum, pentru că unii sînt plecați in vacanță ori, ca Florentina Brebeanu. Marinuș Zăinescu, Mihaela Tudose și Victor Nico- lescu de-abia s-au întors de la școala interjudețeană de partid din Bacău (dacă au trecut ceva mai mult de 2 săptămîni de a- tunci), agenda celorlalți este mai încărcată. Iată un punct de vedere mult prea senin în comparație cu iuțeala apropierii termenelor stabilite prin calenda-

• cărul de activități. Ele spun.

Din „ordinea de zi // a ■ I ■

proiectul programului de activități
La începutul adunării organizației de la secția „așchiere A" din Combinatul de fibre sintetice Iași, s-a constatat că proiectul programului de activități, a cărui prezentare este obligatorie pentru ordinea de zi a unei asemenea adunări, lipsea cu desăvîrși- re. Pentru ca adunarea să se desfășoare totuși, s-a apelat la o soluție de ultim moment : redactarea în pripă a proiectului. Curios : pentru o asemenea sarcină s-a apelat la priceperea inginerului Nistor, conducătorul locului de muncă respectiv (invitat la adunare), un om trecut de prima tinerețe și care, pînă la adunarea cu pricina, nu încercase să conceapă un asemenea document. Dinsul a avut multă bunăvoință, însă în timpul scurt în care secretarul a dat citire dării de seamă, nu a reușit să puncteze deeît două-trei fraze generale. Secretarul U.T.C. a terminat expunerea și in sală s-a așternut liniștea. Urina, așa cum se anunțase la „ordinea de zi a adunării", prezentarea proiectului programului de activități. In sfîrșit, hîrtia inginerului Nistor a ajuns la prezidiu dar... nu semăna cu un program și, atunci, delegatul desemnat să conducă adunarea, a reușit să spună celor prezenți : „Așteptăm propuneri pentru îmbunătățirea programului de activități. Vă rog, în cuvîntul dumneavoastră, să faceți asemenea propuneri, iar noul birou ales va întocmi programul...".Iată deci cum neglijențele se răzbună. Apar momente penibile care compromit adunarea, demonstrează superficialitatea cu care este privită pregătirea documentelor ce urmează să fie prezentate uteciștilor. Dezinteresul pentru buna desfășurare a adunării la care ne referim este cu atît mai condamnabil cu cît, așa cum a reieșit din discuții, organizația U.T.C. se confruntă cu destule greutăți, iar măsurile eficace pentru îmbunătățirea stării de lucruri prezentă ar fi trebuit să-și găsească concretizarea tocmai în proiectul programului de activități. Vom enumera, pentru edificare, cîteva probleme discutate de către ute- ciști : numărul încă mare de rebuturi, indisciplina la locul de muncă, exploatarea nerațională a mașinilor, lipsa sculelor (scule care sint repede deteriorate din nepriceperea unor tineri), slaba eficacitate a cursurilor de ridicare a calificării. S-au făcut referiri și la condițiile de viață. Spre exemplu, situația de la căminul de nefa- miliști unde curge „apă rece" doar pină la etajul 3, iar de „apă caldă" nici nu poate fi vorba. Alte critici vizau lipsa de preocupare a comitetului U.T.C. față de membrii organizației U.T.C. din secția „așchiere" : a- ceștia nu au acces pe terenurile de sport, la club și, în general, sînt neglijați ca și cum organizația lor nu ar face parte tot din combinat. Unul dintre vorbitori spunea : „Avem un club dar mulți dintre noi nici nu știm ce este înăuntru. La club se intră cu legitimații. M-am dus să solicit o asemenea legitimație și mai că n-am fost dat afară de tovarășa de acolo care mi-a strigat că nu are timp...". Alți uteciști au criticat, pe bună dreptate, darea de seamă care fusese extrem de sumară. Fusese sumară pentru că, în cei doi ani de activitate, biroul organizației inițiase puține acțiuni, iar chiar

ei, uteciștii, dovediseră lipsă de interes pentru viața de organizație. Să mai adăugăm la toate acestea că printre „absenții nemotivați" se afla și un membru al biroului, că secretarul organizației lucrase mai mult de unul singur la darea de seamă (de mult timp biroul este descompletat...) și putem concluziona că, după părerea noastră, adunarea a fost compromisă fiind salvată de cîțiva vorbitori. La sfîrșitul adunării am discutat cu loan Aioanei, membru al biroului U.T.C. pe întreprindere. L-am întrebat dacă dînsul a solicitat, cu cinci zile înainte de adunare, darea de seamă și proiectul programului de activități. Am aflat că dinsul văzuse 
doar în ziua adunării darea de

seamă și că nu observase lipsa programului. Ce am mai putea adăuga ? Un singur lucru pe care nu vom obosj să-1 repetăm și o vom face ori de cite ori va fi nevoie și anume : toți cei desemnați să se ocupe de pregătirea adunărilor de dare de seamă și alegeri trebuie să manifeste exigență și răspundere sporită, să respecte ad-literam instrucțiunile pentru a asigura succesul adunărilor, pentru a contribui efectiv la întronarea in activitatea viitoare a organizațiilor a unui spirit de muncă activ, revoluționar, în deplină concordanță cu sarcinile deosebite ce revin tinerei generații în cincinalul viitor.

nicl un om nu «te de prisos pen
tru ceea ce pregătim, darmite unul abia întors... de 2 săptămîni de la cursurile unei școli de partid, că repausul prelungit, îngăduit, transformat în stimulent, în premiul binemeritat după efortul a două luni de școală, intră în domeniul unor calcule cel puțin inexacte. Pe de altă 
parte, spiritul săritor al mem
brilor activului obștesc nu poate 
subția in nici un caz consumul 
de energie al activistului și nici 
nu poate reprezenta pavăza sub 
care să-și găsească adăpost sta
rea de falsă euforie, că lucrurile 
au marja de siguranță necesară, 
așa incit nu s-ar mai pune stric
tețea urmăririi și controlului 
îndeplinirii sarcinilor celor mai 
actuale ale perioadei acesteia. Pomindu-se, de pildă, de la informarea Măriei Stoica, la Comitetul orășenesc Slobozia al U.T.C. se considera că la Filatura de bumbac clarificarea evidenței se află intr-un stadiu destul de avansat. Dar cum a- nume se procedase acolo ? Foar
te simplu : compar!ndu-se fișele de evidentă cu carnetele de încasare a cotizației și comple- tind datele lipsă Intr-un loc cu ceea ce se găsea consemnat în celălalt. Numai în 8 cazuri bi- lacunare s-a apelat la tineri și atunci, în 5 din ele, s-au descoperit pierderi de documente. Un sondaj făcut cu mijloace proprii la schimbul B al Filaturii de bumbac, sondaj nepregătit și deci cu substanțiale goluri de investigație (n-au fost văzute deeît aproximativ 10—15 carnete din 128), scotea la iveală file nesemnate de luni de zile pentru încasarea cotizației, un bilet de mutare și un certificat de căsătorie păstrate pentru eventualitatea că s-ar găsi cineva să e- fectueze operațiile de rigoare și, în sfîrșit, un carnet pe care vechiul nume de familie fusese șters și înlocuit cu cerneală. „M-am căsătorit, îmi explică tî- năra în liniște, nu mă mai cheamă Ștefan și secretara noastră mi-a preschimbat numele și în carnet.

Controlul și Îndrumarea per
manentă ar fi putut conduce la 
evitarea dublei sau triplei in
vestiții de efort, de energie, o 
adunare generală putînd fi 
transformată în moment propice 
șl pentru o etapă in verificarea 
evidenței (starea carnetelor, 
pierderi, schimbări de nume, 
situația rubricilor de plată a 
cotizației, rezolvarea biletelor 
de mutare). în felul acesta, 
cu fiecare zi rămlne ceva 
limpede în urmă, sigur, clar 
nu e nevoie să lei mereu 
lucrurile de la capăt. Ml se 
pare, în concluzie, neîndoielnic 
că volumul de sarcini ea. și ter
menele existente fac din antre
narea activului obștesc o cali
tate definitorie a acestei peri
oade. Dar activul, prin sine în
suși, prin prezența sa fizică nu 
reprezintă, orîcît de numeros, o 
forță. El. devine o forță numai 
dacă acționează conștiincios și 
corect în același timp, și dacă 
este înarmat cu toate datele care 
ii determină să respecte coordo
natele amintite. Noțiunea de an
trenare nu ține doar de ma
nipularea oamenilor, de stabi
lirea și transmiterea sarcinilor, 
de fixarea unor programe de de
plasare în funcție de nevoile e- 
tapei, ea depinde îndeosebi de 
crearea climatului de intervenție 
din proprie inițiativă prin buna 
înțelegere a obiectivelor urmă
rite. Iată de ce nu doar procesul 
de execuție se cere dirijat cu 
grijă ci însăși ambianța care dă 
membrilor activului o viziune u- 
nltară asupra ansamblului.

AU APĂRUT
EMINESCU : „Proză life 

rară"

ION CREANGĂ! „Povești.
Amintiri. Povestiri" (seria 
„Patrimoniu")

MIHAIL SADOVEÂNU: 
„Zodia Cancerului" (seria 
„Patrimoniu")

PETRE ISPIRESCU ! „Prîslea 
cel voinic și merele de 
aur" (Cuvînt înainte de 
Adrian Maniu)

NICHITA STĂNESCU : „Sta
rea poeziei" (col. B.P.T., 
prefajâ de Aurel Martin)

XXX : Fîntîna dorului (poezii 
populare din Țara Loviș- 
tei).

TEODOR POGOCEANU MIRCEA TACCIU

cultural-artistice, nu localul

casei de

Casa municipală de cultură din Botoșani este încă departe de a dispune de un sediu corespunzător. Două camere plus biroul directorului, cam la atit se mărginește „zestrea imobilă" cu care pleacă la drum instructorii, cinci oameni inimoși și pasionați de munca lor. La rin- dul lor, nici împrejurimile localului casei de cultură nu sînt

cultură este lucrul

principal
cele mai fericite, două restaurante, trei bodegi, un han (în treacăt fie spus ne-am permite să sugerăm edililor botoșăneni a reflecta cel puțin asupra a- cestei discrepante între condițiile imobiliare afectate respectivelor instituții).Așadar, dacă am fi pornit de la un slogan Îndelung vehiculat spre a justifica unele

Tinere vlăstareCELMARE

album artă plasticăDin colecția de 
a Uniunii Tineretului Comunist

VASILE

• Lucrarea lui Vasile Celmare, 
de mai mari dimensiuni „Tine
re vlăstare" este concepută ca 
o alegorie a tinereții. Procedeul 
artistic, accentul pus pe compo
ziție și construcție sugerează ac
ceptarea rigorilor clasicismului, 
firește, dlntr-o perspectivă con
temporană. Autorul ignoră de
taliul pitoresc, in favoarea evi
dențierii arhitecturii întregii lu
crări, implicit a clarității sensu
rilor acesteia, a pregnanței ima-
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ginii. De asemenea, el evită na
rațiunea, literaturizarea către 
care viziunea și tehnica l-ar fi 
putut face si alunece lesne, uti- 
lizind cu subtilitate procedeul 
modern al montajului, coerent 
articulat in raport cu tema pro
pusă, fără a estompa însă' va
lențele poetice multiple. Senti
mentul este plenar, de ampli 
frescă (experiența sa de monu
mentalist fiind vizibilă și in a-

ceastă lucrare), ritmurile steni
ce, întreaga atmosferă sărbăto
rească. Tinerețea, spune autorul, 
este marea șansă a vieții, garan
ția și viitorul său. Intr-un plan 
simbolic, el evocă existența ti
neretului nostru, tensiunea crea
toare a vlrstel, noblețea idealu
rilor sale, puritatea și frumuse
țea ei sufletească.

C. R. CONSTANTINESCU

- Știm că Ministerul , Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii pregătește în cele 42 de unități aproa
pe 45 mii de elevi. Pînă în 1980 numărul acestora va creste 
la 70 000. O mare parte va lucra în viitoarele unități echi
pate eu utilaje de mare randament. Redacția vă adresează 
rugămintea să ne vorbiți despre măsurile întreprinse în urma
Plenarei comune din iulie a.c., pentru consolidarea unui învă- 
țămînt profesional care să servească optim această ramură a 
economiei naționale.— Crltlcile formulate de secretarul general al partidului la Plenara comună din iulie a.c. constituie puncte de referință în tot ceea ce întreprindem pentru viitorii ani școlari, pentru integrarea complexă a invățămîntului de specialitate în activitatea de cercetare și producție. Ne aflăm In faza de revizuire a programelor școlare in funcție de cerințele planurilor de Învătămînt In vigoare aprobate de M.E.I. S-au definitivat documentele pentru treapta I de liceu (anii I și II). sîntem în curs de definitivare a celor pentru treapta a Il-a. în elaborarea lor au fost antrenate cadre didactice, specialiști din întreprinderi șl institute de cercetări. Am avut în vedere mutațiile ce vor interveni în dezvoltarea științei si tehnicii în ramura noastră de activitate. Opinăm ca in prima etapă durata de școlarizare să fie cuprinsă intre 1 pînă la 2 ani. pentru elevii de la școala profesională cu absolvenții treptei I de liceu. începînd cu anul 1975/76 în programa analitică intervin elemente de mobilitate In realizarea temelor în funcție de sortimentele produselor din ate- lierele-școală care răspund la două imperative. Se poate folosi mai bine capacitatea mașinilor, flecare elev are posibilitatea să lucreze la mașină. Mergem pe linia creșterii ponderii obiectelor de specialitate și stabilirea unui, număr de 4—5 zile pe săp- tămină pentru instruirea practică. pentru că meseria se învață lucrînd. Orele de curs si aplicațiile de specialitate se vor efectua în laboratoare și cabinete dotate cu aparatura necesară in cea mai mare parte de proveniență proprie, parte primită prin transfer de la întreprinderile ministerului sau cumpărate prin Oficiul central pentru mijloacele de învătămînt.

— Ministerul, centralele in
dustriale, au efectuat studii pe 
baza prognozelor producției uni
tăților industriale, pînă in anul 
1985. Care sînt concluziile ?

păra mașini-unelte din venitu
rile proprii. Cum este rezolvată 
această problemă in rețeaua de 
scoli a ministerului dv. ?— Credem că este vorba de unele neînțelegeri sau neclarități. Există reglementări elaborate și avizate de Ministerul de Finanțe, Banca Națională si Comitetul de Stat pentru Preturi care precizează că venitul realizat este la dispoziția școlilor. Noi am cumpărat și mașini. Posibilități sînt. Se pot procura mașini prin transfer pe baza ordinului ministrului, sau din

La Grupul școlar Electroapara- tai producem mașini de debitat cu disc abraziv, pupitre de comandă la Liceul industrial de construcții de mașini din Craio-. va. Vom merge pe linia renunțării la sursele de alimentare electrice individuale în laboratoarele de fizică si chimie si înlocuirii cu sursă centralizată dirijată de la pupitrul de comandă. Vom continua să dotăm școlile cu asemenea mijloace de învătămînt. Producția este orientată spre dotarea tuturor școlilor cu tehnică nouă, ca să realizăm un

$((MLAdapteze din prima Iernă ritmului de muncă. Trebuie să se ajungă la înțelegerea deplină de către fiecare conducător de întreprindere că răspunde de bunul mers al școlii ca de activitatea unității pe care o conduoe. In ce ne privește, dicat, și organizare am inse realizează, o asemănătoare celei
ȘCOALA PROFESIONALĂ

sub semnul unor exigențe sporite
— Circa 80 la sută din meserii sînt de profil mecanic, care se practică și in întreprinderile producătoare de tehnică de calcul, tehnica vidului, electrotehnică și electronică profesională. Ca urmare, baza materială a școlilor și planul de școlarizare au fost concepute să asigure pregătirea în meseriile de viitor care cer o specializare mai mare, cum ar fi : strungari, sculeri, matrițeri, frezori. rabotori. lăcătuși mecanici, turnători formatori etc. Pentru a realiza un invătămînt eficient, în sensul în care vorbeam, ne preocupă asigurarea unei instruiri la nivelul cerințelor si exigentelor. Pină la sfîrsitul acestui an vom avea 11 940 de locuri echipate corespunzător. Avem 37 de ateliere-școală dotate cu peste 900 de programe de atelierele din ționat peste noi și circa 200. prin transfer, în anul 1976 numărul acestora va ajunge la 2171, reușind să satisfacă cerințele impuse de normativele M.E.I. Putem aprecia că anul școlar începe în școlile ministerului nostru în condiții mai bune. întrucît baza materială este asigurată.
— In discuțiile pe care le-am 

avut in diverse școli s-a criticat 
faptul că acestea nu-și pot eum-

mașini-unelte cu producție. Pentru școli s-au achizi- 600 mașini-unelte

Convorbire cu
Ing. ANGEL MINCĂ,

director adjunct,

ing. ION ORBEȘTEANU,
șeful serviciului învățămînt, din M.I.C.M.U.E.

producția economiei naționale. Cu condiția să se determine necesarul și să fie cuprins lanta de aprovizionare, lucru trebuie să-l facă întreprinderea, centrala. ______terul. Există însă o sursă la in- demîna fiecărei școli pe care noi o vom promova prin excelentă : realizarea cu forte proprii a mașinilor necesare pentru autodotare. Elevul se definește în procesul de producție, acumulează cunoștințe care să-i permită aplicarea tehnicii noi. începînd cu acest an școlar, 
toată producția noastră se va 
realiza după documentația de 
execuție din uzine adaptată la 
norma de producție didactică. Prin concepție proprie, prin copiere. de documentație, de la Didactica, s-au reprodus la Liceul „Spiru Haret“. Grupurile școlare ..Unirea", ,.I.O.R.“, apa
rate de optică ultrasensibile.

in ba- Acest școala, minis-
învătămînt dinamic. Vă putem spune că pe planșeta proiectan- tilor întreprinderii de strunguri din Arad se află viitoarea mașină modernizată care se va produce la grupul școlar. Important este ca planul de producție să fie bine gîndit. să țină seama de faptul că tinerii pe care-i pregătim vor lucra cu u- tilaje perfecționate, cu tehnologii avansate. Ne vom ocupa în continuare de educarea răspunderii tuturor factorilor care participă la pregătirea viitorilor muncitori. Maiștrii, profesorii de specialitate, diriginții, educatorii, ca să nu mai vorbim de conducerile școlilor, trebuie să răspundă, în aceeași măsură, de îndrumarea și controlul muncii elevilor. Din școală aceștia să fie familiarizați cu principalii indicatori de plan, să li se facă educație economică ca, atunci cînd intră în producția să se a-

din întreprinderi. Planurile de producție sînt avizate de conducerile întreprinderilor, defalcate pe trimestre, sortimente, valori, maiștri.
— Se constată adesea că ab

solvenții de scoală profesională 
stăpinesc ’ - - ■ -
această 
simplist, 
făcut ?— Cred că este inutil a mai sublinia importanta acestei discipline. Concluzia la care am a- iuns este că un cabinet de desen trebuie să funcționeze pe principiul sălii de proiectare. Altfel nu se poate realiza o instruire corespunzătoare. Asemenea cabinete vom produce la Grupul școlar din Arad cu specificația că vom vinde numai după ce ne vom dota școlile.în concluzie, vă rugăm să rețineți faptul că înțelegem auto- dotarea ca o acțiune de producere a mijloacelor moderne de muncă, similare celor din întreprinderi. în al doilea rînd. faptul că ne străduim să realizăm o tripletă, adică o legătură între profesorul de tehnologia meseriei. catedra de desen și maistrul instructor, astfel ca toată documentația să se realizeze prin conlucrarea acestor factori. Maistrul să corecteze poziția elevului, să confecționeze piese model, că nu mai folo-.

insuficient desenul, că 
disciplină este tratată 

Ce credeți că trebuie

sească tabla. Școala trebuie să formeze oameni de concepție. Am propus și cu alte prilejuri crearea unui organism, fie . la nivelul M.E.I. sau al Ministerului Aprovizionării, care să dirijeze realizarea de produse ergo- nomice pentru școli necesare- e- conomiel naționale. Nu este exclus ca într-un termen scurt „să ieșim" cu ele la export. Aceasta ar corespunde tendinței ca școlile să-și creeze surse de autofinanțare.
— Plenara comună din iulie a 

evidențiat rolul profesorului in 
formarea politico-profesională a 
elevilor, neajunsurile care exis
tă. In repetate rînduri, secreta
rul general ai partidului a in
sistat asupra faptului că dascălii 
trebuie să constituie modele de 
viată și muncă. In ce măsură 
corpul profesoral ai rețelei de 
școli a ministerului tndeplinește 
aceste calități ?— Avem. în general, cadre capabile. Vom continua să acordăm toată atenția promovării celor mai competent! profesori si maiștri. De la inspectoratele școlare am avut tot concursul în repartizarea cadrelor titulare pentru disciplinele de cultură generală. Profesorii de specialitate îi încadrăm, pe bază de concurs, din rîndul specialiștilor din de 70 să lă.Ne ocupăm să avem un corp de maiștri instructori pe care-i formăm în școlile noastre. Selecționăm pe bază de concurs muncitori cu categorii înalte, după terminarea scolii îi vom ajuta în perfecționarea profesională. Examenul de definitivat, sau de grad va consta într-o realizare concretă (organizare de cabinet, laborator etc) și se va da la fata locului.Să nu se înțeleagă de aici că în școlile noastre toate lucrurile merg perfect. Vom continua a- cele măsuri care determină dinamizarea învătămîntului. ac- centuînd pe creșterea responsabilității tuturor factorilor de care depinde formarea noilor contingente de muncitori.

rente ale activității cultural» educative — „nu avem condiții» baza materială e precară" ar fi trebuit de la bun început să ne așteptăm la justificări, scuze, argumente șl, In consecință, la mai puține rezultate efective.Și totuși, te de a sta de față, la ființează 6 dio, foto, .șteno-dactilo etc.) și mai multe formații artistice, care, evident, lși au baza In tineretul din municipiu, în primul rînd in riadul tinerilor din. unități economice și școlare (IUPS, întreprinderea de confecții. întreprinderea textilă. Institutul pedagogic etc.). Nu este, atunci, de mirare că între pasionați! organizatori șl animatori ai activităților Casei municipale de cultură se numără muncitorii Mircea Gheorghiu, (întreprijir derea de confecții). Maree** Tureczi (IUPS), Costel Poenazu (întreprinderea textilă) MariJ- ca Cretu (Liceul pedagogic) și incă multi alti tineri de vîrșta lor, în care activul Casei de cultură are un sprijin de nădejde.Ei, ca și oeilalti colegi ai lor,- au contribuit, astfel, ca în scurt timp manifestările artistice ale formațiilor de teatru, muzică ușoară și populară, sau de dansuri să fie așteptate cu interes și apreciate ca atare de către tinerii din municipiu, adăugin- du-le, «Lături de pasiunea artei, și o necesară doză de seriozitate, și făcîndu-le, astfel, să depășească pragul minim al a- matorismului superfluu...Ar fi, însă, greșit să se creadă că activitatea acestei instituții se restrîngs doar la cercurile aplicative, sau la manifestările teatrale sau muzicale. Dimpotrivă, tinerii ne-au vorbit cu interes despre cicluri — dezbatere cum ar fi comportăm ?“, .omul" in mod special du-se asupra acțiunii complexe „Tineret — muncă — ' idealuri — fapte". Pe bună dreptate. Dumitru Petrișor (IUPS) sau Mariana Ciobanu (întreprinderea de confecții), sau eleva Mirela Bărăjan, au avut cuvinte de a- preciere la adresa unor interesante dezbateri de caz reunite sub genericul Virsta marilor răspunderi în cadrul cărora, pornindu-se de la întîmplări și personaje reale, tinerii au întreprins pasionante discuții a- supra semnificațiilor civice și morale ale cazurilor abordate. De asemenea, o altă inițiativă csre s-a bucurat de aprecierea tinerilor a fost și aceea a „Săp- tămînilor culturale" organizate cu concursul comitetelor U.T.C. din principalele întreprinderi ale municipiului, inaugurate cu o Săptămină a constructorului, căreia îi vor Urma alte cicluri consacrate celorlalte principale categorii profesionale ale tinerilor din municipiu.Toate acestea sînt argumente concrete, convingătoare în sprijinul răspunsului pe care SX Haimovici, directorul Casei 3S cultură, îl dădea întrebării mele : „Cînd ai dragoste de muncă și cînd știi să îți atragi tinerii, nu localul este lucrul cel mai important".Adevăr la care cred, însă, că s-ar cuveni să reflecteze și Comitetul municipal U.T.C., in prim-ul rînd tovarășul Mircea Bașcă, secretar cu problemele de propagandă și cultură (și, in același timp, director adjunct al Casei de cultură !) a căror prezență în cadrul acestor manifestări trebuie să fie una reală, de substanță, permanentă și nu doar sub forma unor vizite protocolare sau a controlului ținutei vestimentare a participantiloir la serile de dans.Pentru că, dacă într-o casă de cultură, tineretul constituie punctul central de referință, este absolut necesar să cerem organizației U.T.C. să se implice cu toată răspunderea și în toate activitățile ce se organizează în acest cadru cu și pentru tineri.

lucrurile sint depar- 
astfeL In momentul 

Casa de cultură 
cercuri tehnice (ra- 
cinema, croitorie,

i „Știm să ne „Știința, tehnica, oprin-

SERBAN CIONOFF

ȘTAFETA DE FOC

întreprinderi și institute cercetări. Am reușit ca peste la sută din acești profesori aibă norma de bază în școa- înlăturînd astfel fluctuația.

(Urmare din pag. 1) că faptul că, într-o oarecare măsură, am reușit, este secretul realizărilor noastre.Reșița, cea mai veche cetate a oțelului românesc, a crescut singură cetățile mai tinere — Hunedoara și Oțelul Roșu. Apoi toate trei au format triunghiul 
de foc al oțelului românesc. Cu un deceniu în urmă, din acea parte a țării a pornit cea mai importantă ștafetă a priceperii și hărniciei oțelarilor. Meșteri destoinici și inimoși au plecat la Galați pentru a-i învăța pe tinerii de acolo să fabrice oțel... La începutul acestui cincinal, s-a alcătuit o nouă ștafetă de foc (și cu participarea specialiștilor de la Galați) de data aceasta) cu destinația Tirgo- viște... Acum, în acest an, a început deja să se pregătească o nouă ștafetă. Nu peste mult

LIDIA POPESCU

nouă ștafetă.___  ______timp, oțelarii tîrgovișteni se vor alătura celor din vechile cetăți ale siderurgiei, pentru a pune umărul la ridicarea unui nou colos — Călărașii. Tinerii de la IOA știu acest lucru și se pregătesc cu mîndrie pentru clipa în care vor păși ca specialiști, alături de adevărații specialiști de azi. Se străduiesc, ca și la această probă, să fie la înălțimea celor ce le sint modele de viață, celor ce i-au ajutat să devină nu numai oțelari ci și oameni de nădejde.
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Obținerea unor rezultate maxime cu efor
turi materiale cit mai mici, constituie o 
problemă de bază a dezvoltării noastre 
economice, exprimă sintetic direcția prin

cipală de sporire a eficienței întregii acti
vități de producție. Aceasta presupune elimi
narea oricăror surse de risipă, gospodărirea 
rațională a tuturor materiilor prime și materia
lelor, într-un cuvînt spus, reducerea costurilor 
de producție. Importanța materializării acestor 
măsuri este cu atît mai evidentă și mai necesară 
atunci cînd reducerea consumurilor specifice ce 
se referă la produse sau materii prime și mate
riale deficitare, al căror preț pe plan mondial 
se află într-o continuă creștere. La fel ca și în 
cazul altor produse și materii prime cum ar fi 
celuloza, metalul, produsele chimice, combus
tibilul, problema reducerii consumurilor se pune 
cu acuitate și în privința cocsului metalurgic, 
element indispensabil în realizarea producției 
de fontă a țării. în ce măsură actualele 
niveluri de consum de cocs metalurgic se si
tuează la limitele optime prevăzute, cum se ac
ționează practic pentru continua lor diminua
re? Investigațiile întreprinse la Combinatul 
siderurgic Reșița șl Combinatul siderurgic Ga
lați își propun în acest sens un răspuns concret 
1a întrebarea :

COCSUL
Foto 3 AGERPRE3

Cir CONSUMĂM?
CUM lL GOSPODĂRIM ?

Peste două zile începe

Recoltarea
sfeclei de zahăr

REȘIȚA

Realizări, 
dar și încă 

multe 
rezerveDin 1970 începind, curba consumului de cocs la furnalul Reșița este în continuă scădere. Diferența a ajuns în acest an la 51 kg pe tona de fontă. Preocupările furnaliștilor în această direcție sînt la fel de intense și în prezent. Pînă la mijlocul lunii august ei au redus consumul față de norma stabilită cu 7,8 kg cocs pe tona de fontă, rea- lizînd astfel o reducere totală de 3 400 tone, cantitate din care se pot obține 5 370 tone fontă în plus, ceea ce reprezintă de fapt o treime din depășirile deja existente. Dacă adăugăm și cele 1 000 tone de cocs livrate suplimentar de către cocserie — i- deritic cu o similară reducere a importurilor — obținem măsura exactă a acestor preocupări. Exacta, dar nu și definitivă.„Creșterea producției de cocs, de o parte, și reducerea consumurilor pe de alta — ne spune ing. Hugo Kucsera, șeful secției furnale — vizează atit optimizarea tehnologiilor de producție a fontei și a cocsului, cît și instituirea unor forme adecvate menite să sporească competența profesională a celor două colective, de furnaliști și cocsari.Optimizarea consumului de cocs, de fapt reducerea sa, din punctul de vedere al tehnologiilor folosite, este în momentul de față mult stânjenită de inexistenta în cadrul secției a- glomerator a unui depozit de omogenizare a minereului. Ca urmare, consumul de cocs pe tona de fontă variază în funcție de conținutul de fier existent în minereu. De acest factor depinde și calitatea oțelului. Depozitul în discuție, inexistent doar pe platforma siderurgică din Reșița,

face ca pe fiecare tonă de fontă produsă, consumul de cocs să fie mai mare cu 15 kg. Analiza fenomenului din celălalt punct de vedere — al competenței profesionale — evidențiază în cadrul secției furnale, existența a- tît a unor intense preocupări, cit și a unor rezultate edificatoare. în același timp sînt evidențiate și o parte din rezervele încă insuficient explorate. în bună măsură „sarcinile" depozitului de omogenizare au fost preluate de o inițiativă a furnaliștilor, repede aplicată și cu rezultate deosebite. La fiecare oră, alternativ, atît laboratorul cît și o echipă de furnaliști analizează conținutul minereului din silozul unde se află depozitat înainte de a fi încărcat în furnal. în acest fel se poate stabili o mai riguroasă dozare a consumului de cocs. Aceste sarcini revin de fiecare dată inginerilor și maiștrilor de schimb, a- vîndu-1 în frunte pe însuși șeful secției, autorii inițiativei fiind printre alții : ing. Macu Zaicu, Norbert Protocsil și Ion Biries- cu, precum și maiștrii Aurel Liubimirescu și Ladislau Kapor- nay.

Uzina cocso-chimică a Combinatului siderurgic — Galați

GAZA
Un 

colaborator 
așteptat: 
cercetareaPrin lima ianuarie, inginerul șef Ștefan Banu, șeful secției furnale de pe platforma Combinatului siderurgic Galați, ne vorbea despre inițiativa colectivului pe care ii conduce de a economisi in 1975 la fiecare tonă de fontă elaborată; 1 kilogram de cocs. Inițiativă îndrăzneață, apreciam atunci, inițiativă care poate da roade bogate, susținea interlocutorul nostru, în măsura angajării depline a cadrelor tehnice în activitatea de cercetare 

pentru descoperirea și valorificarea de noi resurse în reducerea consumului de cocs. Recent, ne-am întîlnit din nou pe platforma furnalului 3 cu inginerul Ștefan Banu, prilej cu care i-am solicitat amănunte despre „dosarul cocsului".— Pe lingă măsurile tehnico- organizatorice privind asigurarea materiei prime cu un conținut superior de fier și menținerea temperaturii aerului în pre- încălzitoare la peste 1 050 grade, cu cele mai bune rezultate în cadrul inițiativei au contribuit însă eforturile depuse pe tărî- mul cercetării — ne spune interlocutorul nostru. După încercări repetate, am reușit să stabilim o tehnologie de încărcare a furnalelor în condițiile folosirii unei șarje formate din aglomerat, minereu și 20—25 la sută pelete. Acordind o mai mare atenție schemelor de încercare, am reușit să asigurăm o utilizare judicioasă a energiei combustibililor folosiți în furnal (cocs și gaz metan). în al doilea rînd, tot în urma cercetărilor și a experimentărilor repetate, am obținut o masă de astupat orificiile de fontă, cu proprietăți superioare celor folosite anterior, cu efecte pozitive în reducerea consumului de cocs.— Să înțelegem prin aceasta că angajamentul luat în cadrul inițiativei de a economisi un kilogram de cocs pe tona de fontă elaborată, se îndeplinește în bune condițiuni 1— Ba îl și depășim. Pe primul semestru am economisit 1,760 kg cocs pe tona de fontă, ceea ce 
șa cum rezultă, în ambele combinate preocupările pe 
linia reducerii consumurilor de cocs s-au materializat 
în importante economii care au stat Ia baza depășirii 
producțiilor de fontă înregistrate. Ele atestă desigur 
seriozitatea preocupărilor față de buna gospodărire a

cocsului, creșterea spiritului de răspundere a tuturor celor impli
cați direct în judicioasa lui folosire. Cu toate acestea, și într-un 
caz și în altul, rezervele rămase încă nevalorificate în cele două 
mari combinate siderurgice indică necesitatea unor eforturi stă
ruitoare atît din partea celor care îl utilizează în producție cît 
mai ales a specialiștilor din cercetare și proiectare chemați să-și 
aducă mai concret contribuția la perfecționarea proceselor de 
fabricație și a instalațiilor. Pentru că, așa cum se sublinia în 
cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună din 21-22 iulie, pentru a avea succes, cercetarea trebuie 
să se lege realmente de producție, să se mute în întreprinderi, 
să-și desfășoare activitatea în unitate cu producătorii bunurilor 
materiale. Numai așa vor putea fi soluționate problemele com
plexe ale producției, numai așa vor putea fi înfăptuite exemplar 
și în condiții de maximă eficiență sarcinile mari ce stau in fața 
întregii noastre economii.

Anchetă realizată de
ION CHIRIC 

ION DANCEA

înseamnă o reducere a consumului cu 2 650 tone.Desigur, trebuie să specificăm că asemenea rezultate au fost obținute în condițiile în care furnalul 4, de la debutul său din 30 aprilie a.c., funcționează cu două preîncălzitoare de aer, nu cu trei cum ar fi normal. Pînă la intrarea în funcțiune a celui de-al treilea preîncălzitor (termen — 15 septembrie a.c.) aici se vor pierde 30 kg cocs pe tona de fontă, pierdere care se compensează din economiile de la celelalte trei furnale. Adică, prin eforturile unor furnaliști și cau- periști precum tinerii Dumitru Moraru, Dan Hristache, Alexandru Roată și Dumitru Crăciun, care se străduiesc permanent să mențină instalațiile într-un regim optim de funcționare.— Posibilitățile de reducere a consumului de cocs nu se rezumă însă numai la atît, este de părere ing. Ștefan Banu. Ele trebuie căutate tot mai insistent, cu mijloacele cercetării. în acest sens, cred că unele modificări constructive la preîncăl- zitoarele actuale, pentru creșterea temperaturii aerului de la 1 050 grade la 1 150 grade ar a- sigura o importantă reducere a consumului. Dacă proiectanții și-ar propune acest obiectiv, ne-am aduce și noi, cei din producție, contribuția.Apelul lansat sperăm să fie recepționat cît mai repede, înlesnind o nouă cale de colaborare, cu efecte dintre cele mai pozitive asupra eficacității producției.

ÎNTREAGA PRODUCȚIE UR- 
GENT DIRIJATA SPRE PRELU

CRARE ICondițiile pedo-climatice din acest an au fost, în județul Ialomița, favorabile dezvoltării culturii sfeclei de zahăr. S-a efectuat un semănat de calitate, fo- losindu-se soiuri productive, iar lipsa precipitațiilor nu a fost resimțită. în multe, unități agricole, producțiile planificate vor fi cu siguranță depășite, estimările făcute demonstrînd hărnicia și priceperea concretizate în tone Suplimentare de sfeclă la hectar. Acum este momentul ca, prin valorificare, toată această producție să fie cît mai urgent dirijată, conform graficelor minuțios întocmite, spre fabricile de prelucrare.„Pregătirile pentru campania de recoltare și graficele de transport ău fost întocmite în toate unitățile care ne livrează materia primă — ne spune Emil Căinaru, șeful biroului agricol de la Fabrica de zahăr Giurgiu. Rampele de preluare din gări au fost amenajate și dotate cu autoîncărcătoare pentru sporirea productivității muncii și e- liminarea staționărilor, timp în care sfecla se poate deprecia. Fiecare unitate agricolă are un grafic precis, întocmit pe zile, în care sint înscrise cantitățile ce trebuie predate. Campania va începe, așa cum s-a programat, la 1 septembrie. Recoltatul sfeclei este bine eșalonat în timp, astfel că pînă la 15 noiembrie Întreaga suprafață va fi încheiată, iar producția transportată integral în bazele de recepție sau la silozuri pentru conservare". Și în județul Ialomița, după cum afirma ing. Alexandru Gropescu, directorul tehnic al Trustului S.M.A., termenul va fi respectat, fiind antrenate în această lucrare, in afară de cele 83 dizlocatoare existente încă 50 fabricate de I.M.A.I.A. Dragalina, din inițiativa Comitetului județean Ialomița al P.C.R. Va trebui corelată, în schimb, activitatea echipelor de cooperatori cu capacitatea de dizlocat, efectuată mecanizat, pentru ca sfecla să nu rămină în pămînt. „în unitatea noastră, ne spune Nicolae Comănes- cu, președintele C.A.P. Brînco- veni, echipele mixte din coo- peratori-mecanizatori sînt deja
Pentru fiecare cultură, un program 

de lucru riguros fundamentat
Pregătirile pentru declanșarea 

campaniei agricole de toamnă 
sint in linii mari încheiate. Iată 
concluzia pe care ne-a furnizat-o 
recent raidul întreprins în cî
teva unități agricole din jude
țul Alba. Acționînd pe baza 
hotăririlor adoptate la ședința 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., din 26 august, 
comandamentele pentru organi
zarea și urmărirea desfășură
rii lucrărilor agricole de
toamnă au elaborat planuri de 
măsuri concrete, în vederea 
strîngerii rapide și fără pier
deri a recoltei, insămînțarea 
culturilor de toamnă, efectuarea 
la timp a tuturor pregăti
rilor de care depinde producția 
anului viitor. S-au prevăzut 
sarcini zilnice obligatorii pentru 
toți cetățenii satelor, au fost 
elaborate programe de lucrări 
pe fiecare cultură în parte, a- 
cordîndu-se o atenție deosebită 
folosirii cu randament maxim 
a forței de muncă și mijloace
lor mecanice.

— La noi, afirmă Ion Sasu, 
primarul comunei Vințul de 
Jos, aceste măsuri au fost ma
terializate odată cu începerea 
recoltării cartofilor. La aceas
tă lucrare participă toți oa
menii apți de muncă din sat : 
țărani cooperatori împreună cu 
fiii lor, angajații comunei, in
clusiv soțiile acestora. Este 
cinstit și drept ca toți să 

formate încă de la semănat, cind au primit parcelele în a- cord global. Avem de livrat 80 tone pe zi — și echipele conduse de Nicolae Moldoveanu, Nicolae Iordache, Gheorghe E- nache, Marin Nedelcu, 5 camioane și 5 tractoare cu remorci pentru transport vor lucra comasat, după un program minuțios stabilit. Avem planificate 40 tone la hectar producție medie, dar estimările anunță depășiri. Imediat după recoltare, în aceeași zi, producția va fi
Raidul nostru 

în județele 
Ialomița 

și Teleorman

transportată din cîmp la baza de recepție, urmînd să efectuăm cît mai urgent arăturile, pentru că aceste suprafețe vor fi semănate cu grîu".
HĂRNICIA ȘI-A SPUS 

CUVÎNTUL *La ultima evaluare, cooperatorii din Izvoarele, județul Teleorman au avut satisfacția să constate că nici un hectar nu va da sub 40 tone, dar că nu vor fi puține locurile care vor a- tinge 50 tone la hectar. D^ a- ceea, pregătirile lor de azi sînt pe măsura trudei de pină acum, a rezultatelor scontate. Organizați pe echipe (șefi : Mitu Petre, Ruse Marin, Gaciu Petre) cu grupe în subordine, alcătuite din cooperatori și mecanizatori, toți cei 120 de oameni care vor participa la recoltarea sfeclei au fost instruiți cu tehnologia de profil, cu exigențele acestei activități. Sectorul unic de mecanizare este dotat cu o combină, pe care vor lucra tractoriștii Tudor Gheorghe și Ivan lor-, dan. Este asigurat și transportul, cu cele șase autocamioane și patru remorci ale cooperativei. Nemulțumiți sînt oamenii de aici de ritmul lent propus de către Fabrica de zahăr din Co

muncească. Dispunînd de ase
menea forțe, ne-am propus ca 
recoltatul cartofilor să-l înche
iem duminică, 31 august, pen
tru ca începind de luni să 
putem trece la recoltatul sfe
clei de zahăr.

— Care este în continuare ca
lendarul lucrărilor de sezon ?

— In 15 septembrie vom ter
mina cu sfecla și vom începe 
culesul porumbului, dînd prio

ALBA
ritate parcelelor cultivate cu 
hibrizi timpurii care vor fi 
însămînțate cu grîu.

— Ați amintit de însămînțări. 
Ce pregătiri s-au făcut în acest 
sens ?

— Vom cultiva 310 hectare 
cu grîu și orz. Pe această su
prafață 210 hectare au fost ara
te și discuite, urmînd ca lucrări 
similare să fie executate pe 
încă 100 hectare, după recolta
rea porumbului. Înainte de 
însămînțări vom mai discut te
renul de 1—2 ori și vom ad
ministra 300—350 kg superfos- 
fat la hectar. Întreaga canti
tate de îngrășăminte este asi
gurată. Sămința este și ea se
lectată (am procurat de curînd 

rabia : 30 tone pe zi. Eșalonată astfel, expedierea producției se va întinde și după 1 ianuarie. Aceste aspecte ca și altele ce țin de buna desfășurare a campaniei de recoltare a sfeclei le-am supus atenției specialiștilor Direcției agricole județene. „Datorită marii suprafețe reîn- sămînțate — ne spune tovarășul Vasile Boncotă, director adjunct — am urmărit în mod deosebit evoluția stării de vegetație, întreținerea corectă a culturilor. Apreciem că va fi o recoltă bună. Dar tot așa de bine trebuie să recunoaștem că mai avem încă unele lucruri de perfectat, de urmărit cu atenție pe parcurs. Am discutat cu directorul Fabricii de zahăr din Corabia. Ritmul de predare este lent și am luat măsuri de revedere a graficelor. Desigur, a- ceasta ține și de capacitatea fabricii. Noi putem recolta mult mai mult, dar sfecla n-are voie să staționeze mai mult de 24 de ore, altfel se depreciază calitativ. Credem că noile măsuri ajung la soluția optimă. Neajunsuri mai avem și cu bazele de recepție, cu încadrarea lor cu personal necesar la încărcat și descărcat, cu încheierea pregătirilor pentru depozitarea corectă a sfeclei. Din experiența anilor trecuți, știm că am avut probleme în ceea ce privește transportul — pe C.F.R. și auto. In anumite perioade, parcul de mașini este insuficient. Strangulările, însă, se mai produc și dintr-o organizare imperfectă, din lipsă de operativitate. Toate aceste chestiuni, ca și altele legate de campania de toamnă, fac obiectul programelor ce vor fi întocmite la nivelul comandamentului județean, al comandamentelor comunale, în spiritul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
★

în numele acestor exigențe au 
fost alcătuite comandamentele 
județene — și comunale — în 
Ialomița și Teleorman. Iar în 
cadrul programelor elaborate, 
un loc bine defint, cu importan
ța necesară, îl ocupă sfecla de 
zahăr. Respectarea întocmai a 
celor stabilite va asigura strîn- 
gerea Ia timp și fără pierderi a 
recoltei din cîmp, transformarea 
ei integrală în zahăr.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
ION ANDREIȚĂ

un selector nou), iar analizele de 
laborator sint bune.

— Cum va fi rezolvați pro
blema transportului în condiții
le suprapunerii lucrărilor ?

— Pe lingă mijloacele me
canice ale secției S.M.A., co
operativa noastră dispune de 3 
tractoare, 4 autocamioane, 8 re
morci și platforme, peste 30 
atelaje. Pentru a le folosi efi
cient, am întocmit programe de 
lucru pe fiecare utilaj in parte. 
Dimineața, spre exemplu, vom 
face un prim transport de în
grășăminte. In timp ce remor
cile sint descărcate, tractoarele 
însoțite de alte remorci vor fi 
dirijate la transportul sfeclei 
și al porumbului. Nu vom pierde 
nici o oră bună de lucru.

Gospodarii din Vințul de Jos 
nu au scăpat din vedere nici 
problema depozitării in condi
ții cît mai bune a bogățiilor 
toamnei. Cele 5 pătule de mare 
capacitate au fost reparate și 
curățite. In vecinătatea • lor a 
fost adusă o impunătoare bandă 
transportoare cu ajutorul că
reia încărcatul îl vor face 
mecanizat elevii din sat. Cu 
multă atenție au fost pregă
tite, de asemenea, pivnițele în 
care vor fi depozitați cartofii și 
silozurile care vor mai primi 
furaje.

AL. BĂLGRĂDEAN
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Spre Valea Vinului urcă o șosea spartă 
și îngustă, mustind o geană albă sub 
ploaia măruntă și rece care curge cu o 
liniște de început de lume din cerul cu 
norii aproape. Basculantele Tatra, vopsite 
galben, trec la răstimpuri egale încărcate 
cu tone de minereu vinăt spre stația de 
flotație de curind construită intre Rodna 
Veche și Anieș, un cub de beton și sticlă 
adăpostind o moară autogenă, „un unicat, 
prima la noi din țară de acest fel, fabri
cată la UNIO Satu-Mare", după cum m-a 
asigurat, cu firească mîndrie. inginerul- 
șef al Exploatării miniere din Rodna, 
Leontin Tăpălagă. Lui ii datorez dealtfel 
acest greu și frumos drum în munte, 
drum străjuit de brazi întunecați și în
soțit de apele limpezi care se zdruncină, 
spumând limpede peste pietre roșietice, 
într-o latură, ale Piriului Băii ; rodnean, 
Cum spune, născut aici, mina l-a trimis 
să învețe carte la Petroșani și el s-a în
tors la obirșia sa, în satul său și la ai 
lui, ca să-i învețe la rindul său pe alții. 
Am zăbovit în biroul lui din Rodna, 
atît doar cît să notez cîteva cifre de plan, 
„producția globală 12O°/o, producția marfă 104%, productivitatea muncii 116%“, astea 
in legătură cu realizările acestui an care 
încheie strălucit cincinalul, cîteva fraze 
„anul acesta s-au cam adus piese de 
schimb, erau o problemă", atit cit să văd 
o mare harță geologică a României aco
perind un perete și pe care Rodna își 
avea și ea locul ei între punctele codifi
cate. M-a încredințat unui bărbat blond 
și voinic, cu fața veselă, arsă de soare, 
Leonida Cîrdan, șoferul de lingă mine, 
foarte tînăr, tot un localnic, căci aici 

n-am întîlnit acea nestatornicie obișnuită 
orașelor miniere, unde munca nu-i pen
tru oricine, dar asta o află cel care, vine 
abia după ce „pune osul" și-atunci își dă 
seama dacă este întreg sau nu, rămine 
sau pleacă. Muntele împădurit, dezgolit 
pe alocuri de poiene smălțate pe care se 
soresc căpițe de fin înalte, stringe șoseaua 
mereu mai aproape și izvorul începe să 
cînte, zdrențuit între malurile înalte de
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piatră peste care atîrnă rugi de mure cu 
boabe negre, ispite coapte. Șoferul oprește 
lingă silozurile minei inălțate pe stilpi de 
beton, lipite de stincă ; deasupra lor aș
teaptă pe o linie scurtă, îngustă, îndoită 
în arc, un tren de vagoneți, dedesupt sint 
mașini de pe care ploaia spală noroiul 
acela alb. (Am aflat că pină la Rodna și 
înapoi o basculantă cărind 12 tone de mi
nereu sfărîmat face aproape două ore și 
asta de șase ori pe zi !) Platforma strimtă 
pe care se află clădirea de lemn cenușiu 
a administrației, un fel de baracă cu etaj, 
sfirșește într-un stei masiv de rocă pră
vălit în afară, acoperit pe alocuri de tufi

șuri dese și de flori de munte, stind parcă 
să cadă. Sint deci intr-o așezare minieră, 
printre mineri. îmi îmbrac salopeta și ciz
mele de cauciuc într-una din încăperile 
clădirii de lemn în care Moroșan Ion, teh
nician stagiar, înconjurat de cărți și ca
iete prea noi pentru masa aceea de brad 
negeluit, printre mostrele de minereu și 
ciocane geologice, lucrează sau învață. In 
colțul acestei camere văd o sobă mică de

Două sute patruzeci de trepte
sub albia rîului... de OCTAVIAN STOICA

tablă și un spălător și-mi spun că, ho- 
tărît, meseria pe care-o fac oamenii aceș
tia numărînd ani atit de puțini, abia anii 
noii noastre țări, aparține bărbaților zdra
veni, care nu se îndoiesc de rostul lor 
intre ceilalți. Intrăm în galeria principa
lă, mă însoțește tehnicianul geolog De
brețin Francisc, alt rodnean, mai vechi 
aici insă, din 1968, de cînd a terminat 
școala la Baia Mare și iarăși mi se pare 
semnificativă această încăpățînată și du
ioasă revenire, aș spune ciobiffiească, la 
plaiul natal. Călcăm amândoi, tăcuți, 
scîndurile care acoperă canalul de scurge
re a apei freatice și doar lumina lanter

nelor electrice prinse de șold cu centuri 
albe taie în întuneric cercuri de lumină 
crudă ; galeria pare o nesfîrșită înșiruire 
de armături metalice și de bandaje pre
fabricate. Din bătrîna baie a Rodnei — 
Valea Vinului ține de comună, un fel de 
prelungire a ei în munte —, în care mai 
fusesem în urmă cu ani la galeria Nepo
muk, săpată la 10£4 de metri altitudine, 
astăzi aveam să cunosc partea ei cea mai 

nouă, orizontul — 40, recent deschis în
tr-o lentilă încă neexploatată cumsecade, 
descoperită prin sondajele geologilor de 
aici și care, mă asigură Debrețin Francisc, 
„are de toate", este bogată adică. Pe lingă 
noi trec, sunindu-și fierăria spre gura mi
nei, trenuri cu minereu excavat, locomo
tive mici și vagoneți de tablă nituită, lă- 
s'tnd în urmă miros aspru de motorină 
arsă. Ne lipim de peretele umed, lăsînd li
bere șinele și simt frigul închis în piatră 
cu toată scurta vătuită pe care o port. 
Tehnicianul îmi arată atunci atirnînd de 
boltă scoabele roșii ale viitorului traseu 
electrificat, ancorajele, căci, îmi strigă el, 
„astea Diesel de acum încă poluează și 
nouă ne trebuie aer bun". înțeleg semni

ficația orgolioasă a băieșului, părinții lui 
au săpat in adincuri cu dălți scurte, au 
încărcat vagonetele cu „trocul" și le-au 
împins cu, brațele, apăsați de muntele jos, 
pînă la încrucișările galeriilor, unde aș
teptau cai orbi, imbătriniți sub pămînt, 
slabi. Coborîm, pe trepte de beton, un plan 
înclinat (15°), două sute patruzeci de 
trepte sub albia piriului pînă la galeria o- 
rizontală in care cotim dintr-o dată, aple- 

cindu-ne pe sub cablurile izolate și pe 
sub burlanele groase de aeraj. Din loc în 
loc se deschid la dreapta și la stingă 
scurte galerii de cercetare. Într-una din 
ele tehnicianul acesta, de o seamă cu mi
ne, mi-a dezvăluit un tărim de basm, 
amintindu-mi de poveștile copilăriei mele 
cu piticii cei buni, stăpini ai nestemate
lor din adincuri ; galeria era tăiată direct 
în minereu, cristalele metalice îmbrăcau 
pereții ca o haină de mătase brodată și 
sub cizmele noastre murdare era la fel, 
covor oriental împletit din culori rare. 
Puține cuvinte se pot spune în astfel de 
clipe, dar călăuza aceea de cîteva ceasuri 
le-a știut pe acelea, singurele : „frumuse
țea minei", mi-a spus el, „nu o vede soa

rele, doar lumina lămpii și minerul o 
știe, căci mergînd in mină ai încă un 
prieten, pămintul, în care nimic nu-i hao
tic, nu-i întimplare, ci pricepere și 
muncă".

Am rămas acolo privind, în timp ce De
brețin Francisc rupea cu ciocanul probe, 
bolovani de pietre scumpe, ciocănind roca 
cu lovituri ușoare, cu o știință anume ; la 
urma urmei toate acestea însemnau indus
trie pentru industrie, depășirea planului 
de investiții, despre care tot el îmi vor
bise, cu 130-140%, se traducea prin nevoia 
de metal a României socialiste, pentru 
că țara o cere, munceau, scăldați in su
doare bărbătească, minerii Vasile Anca și 
Anchidim Vasilica, sprijinind perforato
rul intr-o galerie de urmărire a minereu
lui la care am ajuns printr-uh suitor în
gust, strlngînd în mîini fușterii noroioși 
ai scării abrupte de brad ; așa cum erau, 
încordați, înălțați către bolta zgrunțuroasă 
care picura udîndu-le căștile și salopetele, 
acoperiți de praful strălucitor pe care to
tuși perforajul umed nu-l putea domoli 
de tot, păreau și ei turnați în același no
bil metal ca și muntele în care ne aflam. 
Cind ne-am întors către verdele proaspăt 
al pădurii aurite de raze — afară nu mai 
ploua și se-mblinzise Inăul depărtat între 
fumegări albastre —, ne-a zimbit larg și 
ne-a urat „noroc bun" ca și la coborîre 
mecanicul troliului care scotea vagoneții, 
Soto Francisc, pe care aveam să-l mai 
întilnesc și după aceea, la cabana, din 
vale, un alt om obișnuit, la el acasă, in 
munții lui, la fel ca toți ceilalți. Și eu, 
spun, mă voi întoarce la Rodna, ca la un 
loc al meu.
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ÎNTRE 9-13 SEPTEMBRIE, LA COSTINEȘTI, TURNEUL FINAL AL COMPETIȚIEI 

DE MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN

Un imperativ al pregătirii tinerilor 
din cooperația meșteșugărească

BUNA SERVIRE
Planul cincinal la producția 

marfă pe întreaga cooperație 
meșteșugărească a fost îndepli
nit la 8 august, după ce, la în
ceputul lunii iulie fusese înde
plinit planul de livrări la fondul 
pieței, iar în luna mai, planul 
de export. „Dorim să mai a- mintim — ni s-a spus la Direc
ția de organizare, control și per- 
sonal-învățămint — că sarcinile pe care ni le-am asumat la începutul cincinalului au fost îndeplinite și in ce privește pregătirea cadrelor. în urmă cu patru ani și jumătate ne-am propus să pregătim in acest interval 95 000 de muncitori în diverse meserii, specififce nouă. Preliminind și cifra celor ce vor fi școlarizați in 1975, sîntem in măsură să afirmăm că acest cincinal constituie pentru cooperația meșteșugărească încă un succes : 120 000 de noi muncitori calificați, in totalitate tineri".

Ce s-a realizat și ce se între
prinde în rindul acestor tineri, 
pentru instruirea și educarea lor in spiritul bunei serviri ? Tinerii 
meșteșugari își îndeplinesc cum 
se cuvine această îndatorire de 
căpetenie in meseria pe care 
și-au ales-o ? Concluziile unui 
raid prin mai multe unități ale 
cooperației — ateliere de croi
torie, de cizmărie, de depanare 
radio și televizoare, de repara
ții articole casnice ș.a., așa cum 
le-am notat in urma discuțiilor 
cu clienții, cu responsabilii ate
lierelor cit și, firește, consultind - 
condicile de sugestii, ar putea 
începe cu mulțumirea cetățea
nului care apelează la aceste u- 
nități. Da, sint mulți cetățeni 
mulțumiți; mulțumiți de cali
tatea lucrărilor, de promptitu
dinea execuției, de amabilitatea 
cu care li se primește coman
da. Aceasta este nota dominan
tă in relația client-meșteșugar. 
Din păcate, această concluzie 
încă nu se poate generaliza. 
Am intilnit și oameni nemulțu
miți de unele servicii ale coo
perației meșteșugărești, cel mai 
adesea pomenindu-ni-se de in- 
tirzieri in executarea unor co
menzi intr-uă atelier, de graba 
cu care un alt atelier caută să 
scape de o comandă pentru a 
se apuca de alta, aceasta ducind 
la lucrări de mîntuială, de dra
gul îndeplinirii oricum a planu
lui valoric; ni s-a mai pomenit

de amînări succesive ale predă
rii lucrării și de atitudinile unor 
meseriași care dau de ințeles 
că o calitate sporită a lucrării 
ar fi condiționată de o anumită 
sumă peste tariful legal, fapte 
față de care, este necesară a- 
doptarea unor măsuri ferme, 
necruțătoare, in discuțiile cu 
mai mulți factori s-a insistat 
insă in primul rind pe necesi
tatea unei educații și instruc- 
ții corespunzătoare incă din pe
rioada calificării tinărului.

In acest sens, in ultimii ani 
școlile profesionale și post-licea- 
le ale UCECOM au făcut pași 
importanți. Sporirea bazei ma
teriale a învățămîntului, gene
ralizarea calificării ucenicilor 
prin participarea lor directă in 
procesul muncii, alături de 
muncitorii cu experiență din a- 
telierele de profil, îndrumarea 
atentă a viitorilor meseriași de 
către profesori și maiștri au 
contribuit la tot mai buna pre
gătire profesională a ultimelor 
serii de elevi. Un rol important 
îl are în acest proces și inten
sificarea activității organizații
lor U.T.C. din cooperative, 
preocuparea acestora pornind 
in primul rind de la faptul că, 
in cele mai dese cazuri, tinărul 
ucenic rămîne și după calificare 
in același atelier, in aceeași or
ganizație U.T.C.

Nu de mult, in unitățile coo
perației meșteșugărești a înce
put să se extindă o formă de 
instruire deosebit de eficientă : 
brigăzile de ucenici. Acestea, 
alcătuite la inițiativa organiza
țiilor U.T.C., cu sprijinul con
ducerii cooperativelor, sint con
duse de un muncitor cu expe
riență și, de la bun început, 
primesc un plan de producție 
lunar, urmărindu-se ca numai 
din manoperă să se acopere in
tegral indemnizațiile ucenicilor 
cit și retribuția instructorului. 
O precizare : calitatea irepro
șabilă a execuției lucrărilor este 
obligatorie, ca și predarea lor 
în termenul stabilit. Coopera
tiva „Arta meșteșugarilor" din 
Pitești are in prezent 12 bri
găzi de ucenici, toate fruntașe 
în muncă ; rezultate asemănă
toare obțin tinerii ucenici din 
brigăzile de la cooperativele 
„Mobila" din Tg. Mureș, „Casa 
de mode" din București, „Mun
ca colectivă" din Brașov, una 
din metodele de calificare fiind

Meșterul Alexa
(Urmare din pag. 1) 

aceea, am învățat un lucru : 
dacă vrei să ai mai mult, nu 
risipi nimic din ceea ce ai la 
un moment dat. Asta pe care 
l-am beștelit e un băiat bum alt
fel, lemnar de sub pădure, frate 
cu Ion și Joja Duma. Mi-au 
venit citeșitrei în brigadă cu o 
lună în urmă. Au lucrat o vre
me la Brașov, prin Birsa, apoi 
glasul de acasă i-a chemat în
coace.

Meșterul Alexa are bustul gol, 
ars de soare, plin de cicatrici 
culese din vastul drum al șan
tierelor străbătute de douăzeci 
de ani încoace. Pantalonii din 
doc ieftin au o groază de bu
zunare in care s-au strîns, ca la 
un meseriaș care se respectă, o 
mulțime de lucruri de-ale dul- 
gheriei: metrul din lemn, rule
ta, clasicul creion cu virful bont, 
carnetele de pontaj, briceagul 
cu trup de pește solzos, firul 
cu plumb, o ditamai cumpănă.

— Biroul meu e groapa asta 
de douăzeci — pe douăzeci — 
pe șapte. Peste cinci luni nu 
voi mai sta la buza ei, ci la 
paișpe metri deasupra pămîntu- 
lui. Voi sta... e un fel de a 
spune. După asta vom trece, 
toți cei 23 de dulgheri, la fabrica 
de amoniac, sau, știu eu, pe un 
alt șantier. Trustul are con
strucții in multe locuri. Dar, 
parcă văd că, intr-o lună, două 
voi fi chemat la conducere și 
mi se va spune : „Cum iți merg 
dulgherii ?“. „Bine, au învățat 
meserie". „E în regulă, ia-ți doi, 
trei băieți de acolo, du-te la 
punctul cutare și organizează o 
nouă brigadă de dulgheri." Iar 
s-o iau de la capăt ? Întrebarea 
asta de la urmă, sincer să vă 
spun, n-am pus-o nimănui. 
Mi-ar place și mie să stau in
tr-un loc, să-mi văd de fami
lie, de casă. Îmi văd și-așa, 
nu-mi fac mustrări de conștiin-

ță pe latura asta. Numai că. 
pe lingă familie, pe lingă casă 
e pasiunea șantierului. M-am 
molipsit de ea acum 20 de ani 
și nu mai scap o viață.

— Martine ! l-am auzit apoi, 
brusc, strigind, ai dres verticala 
aia ?

— Dres, nea Alexa.
Apoi, din nou, către mine :
— Asta-i meseria, ce să-i 

faci ? Să înalț cofraje și să înalț 
oameni. De la cinci dimineața 
pină la șapte seara. Cofraje am 
înălțat citeva zeci de mii, cred 
eu. Oameni — citeva sute. Can
titativ, în partea asta stau mai 
slab. Calitativ, i-aș lăsa pe ei 
să vorbească, dar îi întilnesc 
atit de rar și de grăbit incit, 
abia avem timp să schimbăm 
două, trei vorbe. In trenuri, în 
concedii, pe șantierele unde mă 
duc uneori după materiale.

— După toate cite mi-ai spus 
și mi-ai arătat, te mai întreb 
ceva.

— Ia zii... sau, stai oleacă să 
văd ce face Roca.

„Mihai ! spune-le băieților să 
nu ia nici un cofrag din depo
zit, îl aud după un minut de 
solară liniște. Ia, uite colo, gră
mada de vechituri. Sa scoată și 
cuiele și să le refolosească." „Și 
cuiele ?" „Și. Păi ce au 7“

După alte citeva minute a re
venit :

— Așa, spune că te ascult.
— Ciți ani ai ?
— Treizeci și șapte, neimpli- 

niți.
— Credeam că... vorba aia, 

după atiția oameni crescuți...
—Atita am, nici un minut în 

plus, nici un minut în minus. 
Țin insă minte că la 16 ani, 
după un an de producție adică, 
mi-a fost repartizat un ucenic. 
„Și ce să fac cu el ?“ am în
trebat speriat. „Ce să faci ? 
înveți odată cu el. Tu — ce nu știi; el — ce trebuie să știe."

aici instruirea elevului .în așa 
fel, incit acesta să poată lucra și 
singur comanda, de la început 
pină „la gata". In prezent, 25—30 
la sută din cei 20 000 de ucenici 
ai cooperației meșteșugărești 
fac parte din asemenea brigăzi.

— Concursurile pe meserii sint 
și ele deosebit de utile in per
fecționarea tinerilor meșteșugari 
— spune tovarășa Ioana Prun- 
cu, inspector în UCECOM. Pe
riodic se organizează astfel de 
concursuri mai intii pe coope
rative, apoi la nivel județean. 
Pe țară, insă, n-am mai orga- 
nizat finale de doi ani. Lipsuri 
se mai manifestă totuși și în 
organizarea concursurilor din 
județe. De pildă, in județul 
Vrancea au participat la con
cursul pe cooperative din a- 
ceastă vară doar 21 de tineri ăin 
3 meserii, in județul Constanța 
38 de tineri din numai 2 me
serii, iar in județul Vilcea 51 
de tineri, din 4 meserii. Aceas
ta, in timp ce alte județe, cum 
sint Bihor, cu 331 participanți, 
Brașovul, cu 253 participanți, 
București — confecții, cu 211 
participanți sau Cluj-Napoca, cu 
192 participanți, au reunit și 12- 
15 meserii, deși trebuie să recu
nosc că se puteau realiza o mo
bilizare și o organizare chiar mai 
bune. Există din păcate organi
zații U.T.C. care, deși cunosc că 
și lor le revine datoria pregăti
rii în condiții optime a acestor 
manifestări, ignoră sau minima
lizează rolul concursurilor pro
fesionale, ca forme diversificate 
ale aceleiași strădanii pentru 
buna servire.

In timpul discuțiilor din coo
perative am mai notat incă o 
opinie, cel puțin curioasă: 
„Avem și așa șefi de echipă, 
maiștri, responsabili de unitate, 
apoi și alți șefi care se ocupa 
de mersul producției și al bunei 
serviri ; așadar, ce rost mai are 
să se amestece în asta și U.T.C.- 
ul ?“ De fapt, opinia respectivă 
ar necesita un comentariu a- 
parle, o anchetă pe probleme de 
etică profesională, o dezbatere 
critică cu participarea tinerilor, 
cu atit mai mult,'cu cit, este 
bine știut, organizația U.T.C. 
dintr-un loc de muncă, indife
rent de mărimea sau profilul a- 
cestuia, este nu doar o simplă 
grupare de oameni care desfă
șoară diverse activități specifice 
tinerilor, ci și un membru co
lectiv al conducerii, un părtaș 
la toate sarcinile unității, un 
responsabil profesional și politic 
investit cu toate atributele, in
clusiv cu încrederea celor din 
jur in forțele, in capacitățile 
sale. Buna servire a populației 
este, in primă și în ultimă in
stanță, însăși rațiunea existen
ței cooperației meșteșugărești, 
deci un obiectiv de maximă im
portanță in activitatea acestor 
unități, un obiectiv pe care or
ganizația U.T.C. dintr-o coope
rativă sau dintr-un atelier tre
buie să-l privească și să-l a- 
bordeze ca atare.

DRAGOMIR HOROMNEA

î

j

Cupa Scînteii tineretului la tenis
Dedicate Congresului al X-Iea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., întrecerile turneului final al competiției de masă cu caracter republican „Cupa Scinteii tineretului la tenis", ediția a II-a, se vor desfășura între 9 și 13 septembrie a.c. la Costinești, stațiunea tineretului de pe litoralul Mării Negre. Comisia centrală de organizare a competiției a întocmit programul de desfășurare pentru cele 5 zile rezervate acestei manifestări sportive de mare amploare.îl comunicăm, din vreme, pentru a da posibilitate comitetelor județene ale U.T.C. să ia toate măsurile de asigurare a prezenței celor 6 campioni județeni — la cele 3 categorii de vîrstă : 11—14 ani, 15—18 ani, 19—25 ani, — fete și băieți — la întrecerile turneului final.Astfel, sosirea participanților din județe, la Costinești, este fixată pentru marți, 9 septembrie pină la orele 15. Concurenții vor fi primiți în stația C.F.R. Costinești. Pină la orele 20,30, cînd va avea loc ședința tehnică cu participarea antrenorilor, se va proceda la cazarea și validarea concurenților. Miercuri, 10 septembrie — prima zi de concurs. întrecerile se vor desfășura nonstop incepînd cu orele 7,30, avînd o pauză de masă (12,30—14,00) — pină la orele 19. După același orar se vor desfășura întrecerile și în zilele de joi, 11 septembrie și vineri, 12 septembrie. Cea de a 4-a zi de concurs, sîmbătă, 13 septembrie, este rezervată semifinalelor și parti

delor finale pentru desemnarea campionilor ediției a II-a a „Cupei Scinteii tineretului la tenis", (orele 7,30—11,00), după care va avea loc festivitatea de premiere și închidere a competiției, urmînd ca în după-amiaza aceleiași zile tinerii sportivi să plece spre casă.
CÎTEVA PRECIZĂRI :• întrecerile finale se desfășoară conform regulajnentului publicat în ziarul „Scinteia tineretului" nr. 8071 de luni, 5 mai 1975.• Județele trebuie să prezinte concurenti latoate categoriile, pentru a fi acceptate in competiție. Q _• Meciurile se desfășoară pe suprafețe de bitum.• La cele trei categorii de vîrstă se va lua în considerare anul calendaristic, nu ziua și luna de naștere.• Nu se admit persoane mai tinere Ia categorii de vîrstă mai mari. .• Acolo unde, din motive obiective, județele nu pot prezenta campionii pe categorii — îmbolnăviri, examene etc. — vor fi aduși ocupan- ții locului 2 în finala pe județe sau municipiul București.(Acest anunț a fost determinat de unele întrebări care ni s-au pus din partea județelor Dîmbovița, Vaslui, Satu-Mare).în numărul de luni al ziarului nostru vom revenj cu noi amănunte.

Colectarea deșeurilor —J
o acțiune continuă»

(Urmare din pag. I)nirea sarcinilor de plan anuale în luna august, demonstrează fără îndoială, eficiența acestei modalități'de acțiune și totodată preocupările permanente ale tinerilor, ale organelor U.T.C. • în îndeplinirea unui obiectiv major.O examinare mai atentă a problemei îndreptățește însă u- nele observații. care, credem noi, trebuie luate in considerație pentru o și mai bună organizare a acestei activități de viitor. De pildă, un calcul simplu ne arată că din cele 56 259 tone metal Vechi colectat și predat, numai 510 tone sint din a- fara unităților economice. Dacă planul anual la fierul vechi strîns din unitățile economice, a fost cu mult depășit, indicatorul de metal colectat din afara acestor unități a fost realizat doar pe jumătate.— în colectarea metalului vechi, tinerii iși aduc un aport substanțial, ne spune inginerul Dumitrache Lovin, director al Depozitului de colectare și prelucrare a deșeurilor metalice Galați. Credem însă că organizațiile U.T.C. ar trebui să-și îndrepte atenția mai mult în afara întreprinderilor, să inițieze acțiuni mai dese pentru colectarea metalului vechi, care, fără eforturile lor, devine irecuperabil, îngrămădindu-se la margini de drum sau prin locuri mai ascunse, mai puțin accesibile. A apela mereu la grămezile din întreprinderi, uneori nici nu este prea greu...

O a doua observație privește deopotrivă planificarea și logica. „Să vă descriu o situație de care ne lovim foarte des, ne propune tovarășul Marin Tănase. De pildă, în școli, au sarcina de a colecta deșeuri cu plan propriu fiecare organizație U.T.C., de pionieri, de sindicat și școala. ca atare, prin inspectoratul școlar județean. Planuri diferite, dar cei care trebuie să le realizeze practic sint elevii, a- dică aceiași. Nu de puține ori. dintr-o grămadă de fier vechi strîns de elevi, începe feă tragă care mai de care și mai repede și mai tare, organizația U.T.C., organizația pionierilor sau conducerea școlii. Situația este mai mult decît nefirească".Intr-adevăr și deci nu o mai comentăm. O unificare a planurilor se impune insă. Și, în sfîrșit, o altă observație : „In comunele Piscu, Rediu, Berești etc. avem de multă vreme stocuri de borcane și sticle neridicate. La Bălășești și Scînte- iești avem fier vechi neridicat de luni de zile. In aceste condiții cînd se formează stocuri, deoarece IRVA și ICM nu vin să ridice deșeurile, și acțiunile de colectare inițiate de organizații se răresc".Din asemenea situație se vede limpede că rezultatele bune obținute. nu au epuizat toate posibilitățile existente. Unele perfecționări se impun cu atit mai mult cu cît ele ar veni în întîm- pinarea dorinței tinerilor de a desfășura și în această toamnă o activitate continuă, rodnică, bine organizată.

Campionatele 
mondiale 

de canotaj
academicCampionatele mondiale de canotaj academic au continuat ieri la Nottingham (Anglia) cu întrecerile semifinale. In proba de schif 4 fără cirmaci, echipajul României (Simion, Gall, Georgescu, Nistoroiu) a ocupat locul doi in prima semifinală cu timpul de 6’35”28/100, obținînd calificarea în finală alături de e- chipele R. D. Germane, Cehoslovaciei. U.R.S.S., Angliei și R.F. Germania. S-a calificat, de asemenea, in finală, echipajul român de doi fără cirmaci (Ilie Oanță, Dumitru Grumezescu), situat pe locul trei în semifinala a doua. în urma echipajelor Poloniei și Olandei. Celelalte trei finaliste în această probă sint formațiile R.D., Germane, Finlandei și Bulgariei. La finale, programate sîmbătă va participa și echipajul României la 4 plus 1, calificat direct din serii. A ratat calificarea în finală e- chipaiul de schif 2 plus 1 (Tudor, Ceapura și Lovrenschi) clasat pe locul 5 în semifinale.• în prima zi a concursului preolimpic de caiac-canoe de Ia Montreal, Ivan Patzaichin (România) a cîștigat seria a 2-a a eliminatoriilor probei de canoe simplu cu timpul de 2T6”47/100. Pe locurile următoare s-au clasat Edwards (Canada) și Grono- wicz (Polonia). Pe primul loc în serii s-au' clasat, de asemenea, echipajele românești de caiac dublu și canoe dublu. La caiac simplu. Vasile Diba a sosit pe locul doi în seria a 2-a, fiind intrecut de italianul Oreste Perri. Tot pe locul doi s-a clasat Maria Mihoreanu în eliminatoriile probei feminine de caiac.

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
pe MARILYN MONROE, ROBERT MITCHUM în filmul american

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE
regia : OTTO PREMINGER

FOTBAL
Astăzi, comentează etapa 

internaționalul 

LADISLAU BOLONI— 
A. S. A. Tg. Mureș

„PREVĂD O ETAPĂ 
CU SURPRIZE"— Ce vă spune, pînă Ia a- ceastă oră, campionatul ?— A început mai slab ca alte ediții, multe echipe își caută încă formula și armele cu care să se bată pentru victorie. Asta se vede și din faptul că echipe cu nume mai puțin sonore, cum sint C.F.R. Cluj-Napoca, Olimpia, Poli Iași, au acumulat un punctaj bun de puncte și ocupă poziții onorabile în clasament, înseamnă că perioada premergătoare au folosit-o mai bine ca altele — mă refer la echipele fruntașe — și, îndeosebi, se observă dispariția diferenței de valoare dintre echipele bucu- reștene și cele din provincie, ceea ce stîrnește un mai mare interes în jurul campionatului și a fiecărei etape.— Echipa A.S.A., deși învinsă, a lăsat o bună impresie publicului bucureștean. Jocul echipei este foarte închegat, plin de culoare și dinamism. Care este explicația formei bune în care vă aflați ?— Jucăm împreună aproape de cinci ani, cam în aceeași formație standard. Aceasta explică omogenitatea echipei. A- poi. ne cunoaștem fiecare calitățile și defectele și încercăm totul să ne ajutăm reciproc în înlăturarea minusurilor și punerea în valoare, pe cît posibil, numai a calităților. La noi se poate vorbi și de o unitate sufletească consolidată cu timpul. Dar cred că principalul nostru atu este gradul de tehnicitate la care au ajuns mulți dintre colegii mei. Spunînd toate acestea. nu pot să nu arăt că un factor principal în realizările noastre este și antrenorul Ti- beriu Bone, cel cu care am promovat în divizia A și alături de care am crescut.— Revenind la etapa de mîi- ne, a patra, ce șanse se pot a- corda echipelor ?

— In derbiul studențesc din Capitală, aș înclina să acord prima șansă elevilor lui Angelo Niculescu, care nu-și pot permite să piardă, înaintea restanței cu Dinamo. Pe urmă nici Univ. Craiova nu este, la această oră, un adversar prea periculos, fără Bălăci, Boc șl Cri» șan. In derbiul feroviarilor sir- guința și ambiția clujenilor va - reprezenta un nou obstacol, greu de trecut pentru giuleșteni. Dacă pe primii i-ar mulțumi un rezultat de egalitate, elevii lui Motroc au neapărat nevoie de victorie pentru a șterge acel zero din coloana golurilor marcate, Un meci greu au și bă-, căuanii, acasă, cu Jiul care a luat un punct Olimpiei, în deplasare și de care gazdele n-au putut trece în etapa de joi. La Cluj-Napoca se întî’nesc alte două echipe studențești, în cfeye prima șansă o au. desigur, gEâ- dele în ciuda lotului valori^ de care beneficiază timișorenii" La Constanța, U.T.A. n-a reușit de multe ori să facă figuri mari, așa că ea nu poate avea deciț șansa a doua. Meciul cel mai interesant, poate, se va desfășura la Satu Mare unde victoria poate surîde și campionilor, și gazdelor : de aceea, aici, pot fi valabile toate semnele pronosportului. în meciurile F. C. Argeș — F. C. Bihor și F.C.M. Reșița — Poli Iași, gazdele au prima șansă. In ce ne privește, vom aborda partida cu Steaua, cu încrederea în victorie pe care ne-o dă, întotdeauna, terenul propriu și cu dorința de a ne înscrie și cu acest rheci pe linia evoluțiilor bune și a eficacității de care am dat dovadă pină în prezent.în orice caz prevăd o etapă, cu surprize !
C. VASILE

• • • • • *e Turneul internațional de tenis de Ia Forest Hills a continuat cu partidele din primul tur al probei de simplu bărbați. Toți favoriții au obținut victorii facile, exceptînd pe mexicanul Raul Ramirez, care a cedat un set lui Erik van Dillen. Jucătorul român Ilie Năstase a cîștigat cu 6—1, 6—2, în fața americanului Bob Lutz.® Românca Teodora Ungu- reanu și sovietica Larisa Komarova s-au clasat pe primul loc, la egalitate, cu cîte 38,4 puncte,

în concursul feminin ds gimnastică desfășurat la Tokio. Pe locurile următoare s-au situat în ordine : Marghit Thot (Ungaria) 38 puncte, Tania Ilina (U.R.S.S.) 37.60 puncte, Donna Turnbow (S.U.A.) 37,55 puncte, Satoko Okazaki (Japonia) 37.50 puncte. La concurs au participat 23 de gimnaste din șapte țâri.• In turneul masculin de volei de la Berlin, selecționata României a întrecut cu scorul de 3—1 (15—6, 14—16. 16—5,15—6) reprezentativa Bulgariei.
GRUPUL ȘCOLAR DE PE LÎNGĂ 

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ CIMPINAStr. Ecaterina Teodoroiu 32 A,
ȘCOLARIZEAZĂ: V— promovați ai clasei a VIII-a, se pot înscrie la liceu anul I, profil mecanic ;— promovați ai clasei a VIII-a și a X-a, cu vîrstă de 16 ani împliniți la 15 iunie, pentru strungari, lăcătuși și electricieni, școala profesională.Grupul școlar asigură cămin numai pentru băieți și masa pentru băieți și fete.Se acordă burse conform legislației în vigoare.

BTNTBMK 30 AUGUST

PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor. 12,00 Telecine- 
mateca (reluare). 13,40 Telex. 13,45 
Muzică ușoară j 14,00 Studio *75.
14.30 Telerama. 15,00 Preferințe 
muzicale. 15,50 Magazin sportiv. 
15,50 Viratele peliculei. 17,45 Calei
doscop cultural-artistic. 18,15 
Club T... 19,05 Versuri In lectura 
poeților Radu Boureanu, Vasile 
Nicolescu, Werner Bossert, Ion 
Alexandru, Florența Albu, Dragoș 
Vicol, Al. Jebeleanu, Emil Vora, 
Florin Mugur, Dan Mutașcu, Da
mian Ureche. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Teleenci- 
clopedia. 20,40 Un șerif la New 
York. 21,50 24 de ore. 22,00 Întîl- 
nirea de la ora 10... De la umbră la 
soare — cu un cîntec și o floare.

DUMINICA 31 AUGUST

PROGBAMUIk I

8.35 Avanpremiera feliei. 8,40 Cra
vatele rofii. B.35 Film aerial pen
tru copii ; Baktari. 10,00 viața sa
tului. 11,10 Șantierul tineretului 
din Nehoiu. 11,30 Finala turneului 
internațional Masculin de handbal 
pentnl tineret „Cupa Prietenia".

Transmisiune directă de la arena 
Progresul. 12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13.05 Album duminical. 
17,15 Film documentar. Trinidad-
Tobago. 17,30 Baladă pentru acest 
pămlnt. Muntele de sare. 17,50 
Film serial UFO. 18,35 Omul de

deri și... prejudecăți. Reportaj an
chetă. 19.30 Telejurnal. 20.00 Floa
rea din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tinerii interpret! de muzică 
populară. 20,50 La examenul pro
ducției. 21.10 Roman-foileton. Mi
lioanele lui Privalov. Episodul II. 
21,55 Festivaluri internaționale de

reta în ritm de dans. 17,25 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 17,45 Rezonanțe de cîntec 
românesc. 18,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii * din agricultură. 18,45 
Voci tinere. 19,00 Teleglob. E pace 
la Hanoi. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv. 20,25

dumneavoastră. 18,05 Mult e dulce 
și frumoasă. Cele mai frumoase 
poezii... ,.Lucrătorul" de Lucian 
Blaga. 18,30 Sub al păcii stindard. 
Program de cîntece. 18,45 Republi
ca San Marino. Film documentar. 
18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Cadran eco
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lingă tine. Aurel Dămăroiu — in
giner constructor. 19.00 Lumea co
piilor. 19,15 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Festivalul comediei 
cinematografice la TV. Frumoasa 
americană. 21,35 Caleidoscop mu- 
zical-distractiv. 22,00 24 de ore. 
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Desene animate pentru copii. 
20,20 Ora melomanului. 21,15 Film 
serial (reluare) : Un șerif la New 
York.

LUNI 1 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală., 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Răspun

muzică ușoară. „Sopot 1975“. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 în parc fanfara 
cîntă. 17,25 Festivalul comediei ci
nematografice la TV. Un om trece 
prin zid. 19,00 Tezaur de cîntec 
românesc. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii : Daktari (reluare). 20,25 
Teatru serial TV : Mușatinii. Epi
sodul 6 „Vînătoarea". 21,25 Spiritul 
de echipă (despre activitatea co
lectivelor de inventatori și inova
tori). 21,40 Portativ ’75.

MARȚI 2 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Portativ ’75 
(reluare). 10,35 Film artistic : Un 
om trece prin zid. 12,05 Telex. 16,30 
Teleșcoală. 17,00 Telex. 17,05 Ope

Teatru liric TV. Othello. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial. Inginerul Pron- 
ceatov (ultimul episod). 20,50 Ce 
știm și ce nu știm despre... 21,20 
Telex. 21,25 Meridiane literare.

MIERCURI 3 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță. 10,30 Meridiane literare 
(reluare). 11,20 Muzică ușoară. 
11,35 Baladă pentru acest pămînt 
(reluare). 12,00 Telex. 16,30 Tele
școală. 17,00 Telex. 17.05 Oltule, 
rîu înspumat. Emisiune de cîntece 
populare. 17,20 Pentru timpul dv. 
liber vă recomandăm. 17,35 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 17,45 Tragerea prono- 
expres. 17,55 Pentru sănătatea

nomic mondial. 20,20 Festivalul co
mediei cinematografice la TV. 
Telecinemateca. în ciclul Mari re
gizori — Franco Zefirelli. Femeia 
îndărătnică. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20,25 Or
chestre simfonice românești. Fi
larmonica de stat din Cluj-Napo
ca. 21,10 Telex. 21,15 Divertis... 
Studio ’75. 21,40 Roman foileton 
(reluare) : Milioanele lui Privalov.

JOI 4 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16,30 Teleșcoală. 17,00 Telex. 17.05 
Atenție la... neatenție ! 17,25 Din 
țările socialiste. 17,35 Muzică de 
promenadă. 17,50 Enciclopedie 
pentru tineret. 18,15 Inscripții pe 
celuloid. 18,35 Muzica. Emisiune

de actualitate muzicală. 18,50 Uni
versitatea TV. 19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,20 Festivalul comediei cinema
tografice la TV. Comedia fără 
vîrstă. 21.25 Revista literar-artisti- 
că TV. 22,00 Interpretul preferat. 
Doina Badea. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii.

VINERI 5 SEPTEMBRIE 

PROGRAMUL I

16,30 Teleșcoală. 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Univers științific.
20.30 Publicitate. 20,35 Melodii ma
ramureșene cu Angela Buciu. 20.50 
Festivalul comediei cinematografi
ce la TV. Gentlemenii norocului. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Muzică distrac
tivă. 17,25 File de dicționar. Meda
lion Grigore Vasiliu-Birlic. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teatru liric TV prezintă opera 
..Pădurea Vulturilor" de Tudor 
Jarda. 21,05 Viața economică a 
Capitalei. 21,30 Telex. 21,35 Omul 
de lingă tine. Aurel Dămăroiu, 
inginer constructor. 22,00 Treptele 
afirmării.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINAcu sediul in orașuul ANINA, strada Poștei — nr. 1 — județul CARAȘ-SEVERIN,
RECRUTEAZĂ:• muncitori necalificați pentru muncă în subteran.• muncitori calificați pentru fronturile de lucru.Condițiile de încadrare : — conform Legii nr. 12/1971. Retribuirea se face potrivit Legii nr. 57/1974.Angajații întreprinderii Miniere Anina mai beneficiază de :— scutire de chirie pentru spațiul locativ ;— o indemnizație de instalare ce variază de la 0,5—1,5 dinretribuția tarifară lunară de încadrare pentru cei care nu au mai lucrat în subteran ; <— durata redusă a schimbului în subteran — de 6 ore ; întreprinderea mai asigură :— masa contra cost la cantină ;— posibilitatea de a locui în cămin pentru nefamiliști. Solicitanții vor prezenta următoarele acte :— carnet de muncă, nota de lichidare (pentru cei care au mai lucrat), acte de studii și calificare.Informații suplimentare se pot obține la sediul unității.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT 
BUCUREȘTI I.T.B.

ÎNCADREAZĂ URGENT:— MUNCITORI NECALIFICAȚI — pentru pregătirea prin cursuri de policalificare în vederea obținerii simultane a permiselor de conducere categoria „B" (taximetre), categoria „D“ (autobuze) și troleibuze.Durata cursurilor de policalificare este de 12 luni, după care absolvenții — posesori ai permiselor categ. ,,B“. „D" si troleibuze — vor fi încadrați în exploatările I.T.B. în funcție de necesități.Se primesc : bărbați (cu serviciul militar satisfăcut) și femei în vîrstă de 22—34 ani, absolvenți ai școlii generale de 8 (7) ani.a) Candidații vor fi încadrați muncitori necalificați timp de 3 luni în cadrul exploatărilor după care, pe timpul școlarizării vor primi o indemnizație lunară egală cu media retribuției realizate :b) cazare gratuită in căminele întreprinderii și masă contra cost ;c) legitimație de călătorie pe mi jloacele de transport în comun. Solicitanții se pot adresa la Biroul învătămint I.T.B. din str.Dr. Grozovici nr. 4, sector 2, telefon : 12 24 14 și la Exploatarea Transport Autobuze, Calea Șerban Vodă 161—165, telefon : 23 61 54 sau 23 88 70 — biroul personal.
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DECLARAȚIE
SOLEMNĂ COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și Republicii Turcia

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială efectuată in 

Republica Socialistă România de primul 

ministru al Republicii Turcia, 

Suleyman Demirel

Republica Socialistă România și Republica Turcia, ținînd seama de relațiile de prietenie bazate pe stimă reciprocă și legături tradiționale, de bună vecinătate și cooperare existente între cele două țări și popoare, reflectate în trecut și în Tratatul de amiciție, neagresiune, arbitraj și conciliațiune între România și Turcia din 1933, care proclama că între cele două țări și popoare va fi pace inviolabilă și prietenie sinceră și perpetuă, animate de dorința comună de a dezvolta in diferite domenii raporturile de cooperare dintre cele două state, pe baza justiției și a respectului principiilor și normelor de drept internațional,constatînd cu satisfacție că relațiile de bună vecinătate, care în mod fericit s-au dezvoltat între România și Turcia, au constituit o contribuție utilă la menținerea înțelegerii mutuale și securității in regiunea lor,apreciind că în condițiile politice ale destinderii în Europa, lărgirea relațiilor lor în cadrul unei cooperări prietenești constituie ^-necesitate a bunei vecinătăți pentru țările •lutin aceeași regiune,convinse că intensificarea cooperării prietenești între cele două țări trebuie să aibă drept consecință întărirea, înțelegerii mutuale și securității în regiune și prin urmare să constituie o contribuție eficace la consolidarea destinderii în Europa, a păcii și securității în lume,hotărîte de a-și armoniza eforturile pentru dezvoltarea de relații de colaborare și cooperare între toate statele lumii,reafirmîndu-și dorința, exprimată prin semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de a-și aduce deplina contribuție la consolidarea și accentuarea procesului destinderii, la promovarea unei politici internaționale noi, in care toate națiunile să-și poată consacra forțele materiale și umane dezvoltării economico-sociale, independentei, bunăstării și fericirii,reafirmind atașamentul lor față de scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și hotărîrea lor de a crfntribui activ la întărirea rolului O.N.U.,conștiente de răspunderea care revine tuturor statelor mari, mijlocii sau mici, indiferent de gradul lor de dezvoltare sau sistemul politic, economic ori social și cultural, pentru cauza păcii și securității în lume, reafirmind voința lor de a acționa și în viitor pentru transformarea Balcanilor în- tr-o zonă a păcii, cooperării și bunei vecinătăți,reafirmind dreptul tuturor statelor la o dezvoltare economică, socială și culturală independentă, la accesul liber la cuceririle științei și tehnicii moderne, la deplina lor participare la cooperarea în diverse domenii ale relațiilor internaționale,conștiente că trebuie realizate eforturi mai mari, atît pe plan național, cit și internațional^ pentru a șe asigura o evoluție mai rapidă a economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a se reduce și elimina decalajul care le desparte de țările dezvoltate, subliniind importanța sprijinirii luptei duse de țările care nu sînt încă independente pentru a-și dobîndi independența,
Pentru Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

PLECAREA UNEI 
DELEGAȚII DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE 
ÎN R. D. VIETNAM

Vineri a plecat spre Hanoi o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. care, la invitația C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a guvernului R.D. Vietnam va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Vietnam.Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Ministerului Apărării Naționale, și Vasile Sandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost condusă de tovarășii Gheorghe Ră- dulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general Marin Nicolescu. adjunct' al ministrului apărării naționale, de activiști de partid.Au fost prezenți, Nguyen Thanh Ha. ambasadorul R. D. Vietnam, la București, și membri ai ambasadei.Vineri după-amiază a părăsit Capitala delegația ghaneză, condusă de Robert E. A. Kotei, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministrul locuințelor și lucrărilor publice, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.

exprimind necesitatea sporirii eforturilor în vederea instaurării unei mai bune ordini economice și politice internaționale,
IProclamă voința lor comună de a-și fundamenta relațiile lor bilaterale și internaționale pe următoarele principii :1. dreptul inalienabil al tuturor statelor la existență, la libertate, la independență și suveranitate națională, politică și economică, la egalitate, la respect reciproc, la pace și la justiție socială ;2. dreptul fundamental al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege și dezvolta liber sistemul său politic, economic și social, corespunzător voinței și intereselor sale proprii, fără nici un amestec, presiune sau constrîngere din afară ;3. dreptul suveran al fiecărui stat de a exploata resursele sale naturale și toate celelalte resurse ale sale conform intereselor naționale ;4. obligația statelor de a respecta și proteja mediul înconjurător și a colabora in mod eficient pentru elaborarea unor norme internaționale privind conservarea și exploatarea resurselor naturale utilizate in comun de două sau mai multe țări ;5. dreptul tuturor statelor de a beneficia de cuceririle științei și tehnologiei moderne, precum și de avantajele reciproce ale colaborării bilaterale, cit și ale cooperării internaționale. în toate domeniile ;6. dreptul și îndatorirea tuturor statelor, independent de sistemul politic, economic și social, de a coopera între ele în diferite domenii de activitate în scopul menținerii și consolidării păcii și securității internaționale, al favorizării progresului pe toate planurile al tuturor națiunilor și în special al țărilor în curs de dezvoltare ;7. obligația statelor de a nu interveni direct sau indirect sub nici o formă și sub nici un pretext în afacerile interne sau ex- tețne ale oricărui alt stat ;8. obligația tuturor statelor de a se abține în relațiile lor reciproce de la orice presiune și constrîngere de ordin militar, politic, economic sau de orice altă natură ;9. obligația tuturor statelor de a nu recurge la forță ori la amenințarea cu forța împotriva altui stat ;10. obligația tuturor statelor de a respecta inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială a altui stat ;11. obligația tuturor statelor de a nu recunoaște cuceririle teritoriilor sau orice alte avantaje obținute prin utilizarea forței sau amenințarea cu forța contrar dreptului internațional și acordurilor internaționale în vigoare ;12. dreptul fiecărui stat la autoapărare individuală sau colectivă în conformitate cu Carta Națiunilor Unite ;13. obligația statelor de a soluționa toate diferendele lor pe cale pașnică în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului internațional ;14. dreptul și datoria statelor de a îndeplini cu bună credință obligațiile asumate în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, a celor ce decurg din principiile și normele dreptului internațional unanim acceptate

TELE G R A M E
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea primului ministru al Turciei, 
SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă :Părăsind teritoriul României, am onoarea de a exprima Excelenței Voastre profunda mea gratitudine pentru ospitalitatea cordială și primirea călduroasă pe care mi-ați acordat-o, mie și celor care m-au însoțit, in timpul vizitei noastre oficiale în frumoasa dumneavoastră țară.Sînt convins că această vizită va constitui o importantă contribuție la întărirea relațiilor de colaborare dintre cele două țări ale noastre.Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate personală și fericire, de prosperitate și bunăstare poporului român.Primiți vă rog, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Tur
ciei, SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă :Părăsind minunata dumneavoastră țară, doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri și, prin dumneavoastră, tuturor persoanelor oficiale române pentru deosebita ospitalitate și primire de care m-am bucurat eu și membrii delegației turce.Duc acasă cu mine amintiri minunate din România, pe care le voi prețui la fel de mult ca și pe cele anterioare.Folosind acest prilej, doresc să exprim profunda mea satisfacție pentru rezultatele la care am ajuns in urma discuțiilor purtate intr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.Sint încredințat că dezvoltarea relațiilor prietenești și a cooperării strînse dintre Turcia și România vor contribui la menținerea păcii în Balcani și in lume și vor servi intereselor celor două țări ale noastre.Cu această ocazie, este o deosebită plăcere pentru mine de a transmite Excelenței Voastre urările mele cele mai bune de fericire personală, precum și pentru viitorul prosper al țării dumneavoastră.
PRIMIRE LA C.C.

AL P.C.R.Vineri, tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. s-a întilnit cu tovarășul Talis Dunieres, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Guadelupa, care s-a aflat la odihnă in țara noastră.întrevederea avută cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.
ÎNAPOIERETovarășii Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C-R., care au reprezentat 

Partidul Comunist Român la lucrările Congreselor Partidului Congresului Național al Poporului din Guyana și. respectiv, Partidului Comunist din Sri Lanka, s-au reîntors in Capitală.
SPECTACOLCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, Consiliul Culturii și \Educației Socialiste a organizat, vineri seara, un spectacol de gală cu filmul „Primăvara in Vietnam".La spectacol au asistat Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare. Emil Nicolcioiu. ministrul justiției, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alte persoane oficiale.

sau a celor ce decurg din acordurile internaționale in vigoare ;15. in interpretarea și aplicarea lor, a- ceste principii fundamentale ale dreptului internațional nu contravin sub nici o formă obligațiilor decurgind pentru fiecare țară din acordurile internaționale multilaterale și bilaterale la care sint părți, sint legate între ele și fiecare principiu trebuie interpretat în contextul celorlalte principii.
IIProclamă voința lor comună :— de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie și cooperare in toate domeniile de interes comun ;— de a intensifica și extinde cooperarea economică și tehnică reciproc avantajoasă dintre cele două state in toate domeniile de interes comun și de a căuta de comun acord mijloacele de îmbunătățire a acestei colaborări ;— de a adinei și diversifica schimburile și cooperarea reciproc avantajoasă în domeniile culturii, științei, turismului, sportului și altele.
IIIProclamă voința lor comună :— de a acționa pentru transpunerea în viață a Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, a întreprinde noi pași concreți în toate domeniile vieții internaționale, pentru dezvoltarea continuă a procesului edificării securității și cooperării in Europa, de natură să contribuie la consolidarea păcii și securității în întreaga lume ;— de a coopera în vederea adoptării de măsuri eficiente in domeniul dezarmării generale, inclusiv al dezarmării nucleare sub control internațional eficace ;— de a acționa împreună, precum și cu celelalte state din Balcani, pentru întreprinderea unor măsuri concrete menite să transforme această regiune într-o zonă a păcii, cooperării și bunei vecinătăți ;— de a acționa pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea respectării dreptului internațional în raporturile dintre state;— de a acționa pentru dezvoltarea comerțului internațional și a cooperării economice între state și pentru instaurarea unei mai bune ordini economice și politice internaționale ;— de a coopera cu țările care au accedat Ia independență în scopul promovării progresului și cooperării comune.
IVîn scopul aplicării dispozițiilor prezentei Declarații, Republica Socialistă România și Republica Turcia declară voința lor comună de a lărgi și a aprofunda schimburile de vederi dintre ele pe căi diplomatice, prin schimburi de vizite și întîlniri ale reprezentanților lor, la toate nivelurile.Făcută la București, la 29 august 1975, în două exemplare originale, fiecare în limba română și in limba turcă, cele două texte fiind deopotrivă valabile.

Pentru Republica Turcia 
SULEYMAN DEMIREL 

primul ministru 
al Republicii Turcia

IHSAN SABRI CAGLAYANGIL 
ministrul afacerilor externe

Plecarea din Capitală 
a primului ministru 

al Republicii TurciaDupă vizita oficială de trei zile întreprinsă în țara noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului’ român, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, a părăsit Bucureștiul.Premierul turc a fost însoțit în această vizită de Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Osman Derin- su, ambasadorul Republicii Turcia la București, Oguz Gdkmen, ambasador, director general al Direcției generale a problemelor economice și sociale din M.A.E., Semih Akbil, ambasador, director general al Direcției generale a informațiilor, Yalcin Kurtbay, amba-
în asistență se aflau, de asemenea, Nguyen Thanh Ha, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, membri ai corpului diplomatic.In deschidere, Corneliu Leu, directorul Casei de filme nr. 4, a vorbit despre succesele repurtate de poporul vietnamez in făurirea vieții sale noi.

★Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat vineri, o manifestare cultu
rală.

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, a efectuat o vizită oficială în Republica Socialistă România intre 27 și 29 august 1975.Primul ministru al Turciei a depus o coroană la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.In cursul șederii sale în România, primul ministru al Turciei și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală. Pe tot parcursul vizitei, oaspeților li s-a făcut o primire călduroasă, expresie a relațiilor tradiționale, de bună vecinătate dintre România și Turcia și a sentimentelor de prietenie de care sint animate cele două popoare.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, cu care a avut convorbiri oficiale.La convorbiri, care s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu.Au asistat, de asemenea, George Macovescu, ministrul a- l'acerilor externe al Republicii Socialiste România, Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, și alte personalități române și turce.Constatînd cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de prietenie româno-turce și în dorința de a conferi noi dimensiuni legăturilor tradiționale de bună vecinătate și cooperare dintre cele două țări și popoare, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Suleyman Demirel au semnat o Declarație solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Turcia.Această Declarație dă expresie voinței comune de a dezvolta raporturile de cooperare dintre cele două state, fundamentate pe respectarea principiilor și normelor de drept și justiție internaționale, de a-și intensifica eforturile pentru dezvoltarea unor relații de colaborare în regiunea Balcanilor, in Europa și în întreaga lume.în cadrul convorbirilor, au fost analizate stadiul actual al relațiilor bilaterale, perspectivele lor de dezvoltare și s-a procedat la un amplu schimb de păreri cu privire la problemele internaționale de interes comun.La convorbiri a fost subliniată însemnătatea deosebită pe care au avut-o pentru adinclrea raporturilor dintre cele două țări vizita oficială efectuată de președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. in martie 1969, in Turcia și vizita efectuată de președintele Republicii Turcia, în aprilie 1970, în România.

sador, director al protocolului din M.A.E., Necdet Tezei, ambasador, director general al Direcției generale a afacerilor politice din M.A.E., de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, premierul turc a fost condus de primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Radu Pățin, ministrul sănătății, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, generali și alte persoane oficiale.Era prezent George Marin, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Turcia la București.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România. O gardă militară a prezentat onorul.
CRONICA 

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Dubrov
nik (Iugoslavia), o delegație 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, pentru a participa la 
lucrările Seminarului stu
dențesc internațional cp te
ma „Universitatea — azi".

Părțile au relevat cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a 'relațiilor de prietenie, colaborare și bună vecinătate dintre Republica Socialistă România și Republica Turcia și faptul că lărgirea și aprofundarea relațiilor lor bilaterale sint in interesul celor două popoare, al destinderii și cooperării in Europa, în Balcani și în întreaga lume. în această privință, ele au convenit să lărgească schimburile de vederi la toate nivelurile și să încurajeze schimburile de vizite în diferite domenii intre cele două țări.Părțile s-au informat reciproc asupra eforturilor pe care le depun pentru dezvoltarea economică și socială a țărilor lor, constatînd cu interes și satisfacție că poporul român și poporul turc au înregistrat progrese însemnate in realizarea programelor lor de dezvoltare.Constatînd cu satisfacție evoluția ascendentă a colaborării economice- reciproc avantajoasă, dorința celor două popoare de a dezvolta o astfel de colaborare, părțile au subliniat importanța intensificării și aprofundării relațiilor economice și au evidențiat posibilitățile ample existente in acest domeniu și programele de dezvoltare in perspectivă a economiilor Republicii Socialiste România și Republicii Turcia.Ele au căzut de acord să depună toate eforturile în vederea creșterii și diversificării schimburilor comerciale pe o bază e- chilibratâ și au recomandat factorilor competenți din cele două țări să-și intensifice consultările și contactele în scopul finalizării acțiunilor de cooperare aflate in curs de negociere și pentru identificarea unor noi posibilități de cooperare, în special in industria extractivă, industria constructoare de mașini și electrotehnică, industria chimică și petrochimică, industria ușoară, agricultură și industria alimentară, transporturi și alte domenii care prezintă interes economic pentru fiecare din cele două țări.în acest scop, Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Suleyman Demirel, primul ministru al Republicii Turcia, au semnat Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung, care va constitui baza unei cooperări industriale și tehnice durabile și reciproc avantajoase. Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil, au semnat un protocol cuprinzind măsuri pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.Ținînd cont de importanța mereu crescîndă a transporturilor internaționale rutiere, feroviare și maritime, cele două părți au convenit să coopereze în acest domeniu, în măsura posibilului, și să faciliteze tranzitul de bunuri și mărfuri pe teritoriile lor respective.în acest scop, ele au căzut de acord să convoace în cel mal scurt timp Comisia mixtă de transporturi rutiere.De asemenea, în scopul lărgirii și diversificării cadrului juridic al colaborării lor bilaterale, cele două părți au căzut de acord să continue negocierile pentru încheierea unor noi a- corduri și înțelegeri cum ar fi : Acord de navigație ; Acord privind colaborarea în domeniile serviciilor de poștă și telecomunicațiilor ; înțelegere privind colaborarea intre Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România și Uniunea Camerelor de Comerț, Industrie și Bursă din Republica Turcia ». Aranjament de colaborare între Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie din Republica Socialistă România (C.N.S.T.) și Institutul turc pentru cercetări științifice șl tehnice din Republica Turcia (TUBITAK). Con
Încheierea lucrărilor congresului international 

DE CIBERNETICĂ Șl SISTEMELa București s-au încheiat, vineri după-amiază, lucrările celui de-al III-lea Congres internațional de cibernetică și sisteme, care s-a desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prestigioasa manifestare găzduită de capitala țării noastre a reunit oameni de știință, cadre din invățămîntul superior, specialiști din peste 30 de țări ale lumii.în cuvîntul de închidere, Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii economice, în numele Comitetului român de organizare, a subliniat faptul că în cadrul lucrărilor congresului au fost dezbătute probleme științifice de un deosebit interes. Inventivitatea creatoare a fost îmbinată cu rigoarea științifică și amîndouă cu aspirația generoasă de a da omenirii noi instrumente pentru optimizarea deciziilor, pentru a găsi răspun

vorbirile vor avea loc în cel mai scurt timp, astfel incit o parte din aceste documente să fie semnate cu ocazia celei de-s IlI-a sesiuni a Comisiei mixte economice româno-turce.Această sesiune va avea loc la București în toamna acestui an.S-a hotărît, totodată, să se acționeze pentru convocarea în cursul lunii septembrie a.c. a Comisiei mixte de cooperare in domeniul turismului.în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor lor culturale, cele două părți au exprimat dorința de a dezvolta și intensifica cooperarea și contactele în acest domeniu, in cadrul activităților prevăzute in Acordul cultural în vigoare intre cele două state și conform programelor de schimburi culturale și științifice dintre cele două țări.Examinînd principalele probleme internaționale actuale, cele două părți au subliniat cu satisfacție evoluția pozitivă care are loc în lume, ca rezultat al afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi libere, de a asigura și promova interesele și aspirațiile lor legitime de dezvoltare.Salutînd încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cele două părți au apreciat semnarea Actului final de Ia Helsinki ca reprezentînd un moment de însemnătate istorică în viața politică pe continentul european.Părțile au afirmat voința lor comună de a acționa pentru transpunerea in viață a Actului final al Conferinței și de a întreprinde noi pași pentru dezvoltarea continuă a procesului edificării securității și cooperării în Europa. Ele au subliniat că înfăptuirea unei reale securități și păci pe continentul european este indisolubil legată de adoptarea unor măsuri ferme de dezarmare generală, inclusiv de dezarmare nucleară, sub un control internațional eficace. Cele două părți și-au exprimat speranța că o parte importantă a resurselor care ar rămîne disponibile, ca urmare a aplicării măsurilor de dezarmare, ar putea fi alocate pentru rezolvarea problemelor subdezvoltării și înlăturarea decalajului economic existent între țări.Cele două părți au reafirmat voința lor de a depune toate e- forturile pentru dezvoltarea și adîncirea unei colaborări trainice cu toate țările din Balcani, convinse că statornicirea unui climat de pace și securitate in Balcani este în interesul statelor din această regiune, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Apreciind în ansamblu eforturile pentru înfăptuirea și întărirea securității în Europa, cele două părți s-au declarat de a- cord să acționeze în modul cel mai ferm posibil pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți.Ele au fost de acord asupra necesității de a se acorda o a- tenție deosebită dezvoltării cooperării economice și schimburilor comerciale și au considerat că întreprinderea de acțiuni In acest scop este de natură să faciliteze progresul și dezvoltarea fiecărei țări și să contribuie la crearea unui climat de încredere și cooperare rodnică, reciproc avantajoasă, între toate popoarele care trăiesc în această zonă. Părțile consideră că înființarea unei camere de comerț interbal- canice ar fi de natură să contribuie la crearea unui cadru propice acestei cooperări.Cele două părți au dat o apreciere pozitivă activității desfășurate de către organismele in- terbalcanice în domeniile medi- cinei, matematicii, sportului și turismului și au afirmat voința lor de a încuraja crearea și a altor organisme de colaborare interbalcanică.Guvernul Republicii Socialiste 

suri cît mai adecvate la probleme care confruntă societatea, omenirea.Luind cuvintul, John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, a mulțumit președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, guvernului român pentru sprijinul acordat în organizarea reuniunii, care se înscrie ca un eveniment important în istoria acestei științe. Importanța congresului rezidă nu numai din numărul mare al participanților și al lucrărilor susținute, ci și din acțiunile adiacente organizate — este cazul expoziției de calculatoare, ca și al celei de carte. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă președintele Nicolae Ceaușescu și guvernul român nu ne-ar fi încurajat, nu ne-ar fi ajutat. Un număr impresionant de lucrări, prin noutățile aduse, a «pus vorbitorul, 

România și Guvernul Republicii Turcia se pronunță cu hotărîre pehtru asigurarea respectării independenței, suveranității, integrității teritoriale și a nealinierii Republicii Cipru, pentru crearea condițiilor propice conviețuirii și conlucrării pașnice, democratice între cele două comunități.Cele două părți au apreciat în mod pozitiv eforturile pe care le depun în prezent reprezentanții comunităților greacă și turcă din Cipru pentru a găsi, într-un termen scurt, o soluție pentru problema cipriotă și au exprimat speranța că reglementarea formei de stat a Ciprului, inclusiv sistemul federal, să fie soluționată prin aceste negocieri dintre comunități.Examinînd situația din Orientul Mijlociu, cele două părți au exprimat preocuparea lor față de starea de tensiune care persistă în această regiune a lumii și au subliniat că absența unor progrese reale și substanțiale în direcția reglementării politice a conflictului menține pericolul de conflict, cu consecințe grave a- supra vieții internaționale. Cele două părți au fost de acord că, în prezent, este necesar, mai mult ca orieînd. ca toate părțile să depună noi eforturi pentru a se ajunge la rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu pe cale pașnică. politică, pentru realizarea unei păci juste și durabile în această parte a lumii. Totodată, ele au reafirmat necesitatea retragerii forțelor is- raeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, a respectării independentei și suveranității tuturor statelor din zonă și a realizării aspirațiilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul său de a-și organiza viața în cadrul unui stat independent.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de creșterea decalajului care există între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare și au insistat asupra importantei adoptării de măsuri care să ducă la soluționarea problemelor complexe ale vieții economice internaționale actuale. în vederea asigurării unei mai bune ordini economice internaționale.în această privință, părțile au subliniat semnificația deosebită pe care o are cea de-a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.. și au convenit să sprijine inițiativele menite să asigure atingerea obiectivelor stabilite.Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a contribui la întărirea rolului O.N.U., esti- mînd că această organizație trebuie să joace un rol tot mai important în soluționarea problemelor internaționale și să a- sigure o participare largă a tuturor popoarelor la edificarea securității și păcii.Cele două părți au fost de acord de a declara că vizita la București a premierului Suleyman Demirel deschide noi și ample posibilități de conlucrare fructuoasă între Republica Socialistă România și Republica Turcia, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în regiunea Balcanilor, în Europa și în lume.Primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, a reînnoit, din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri Korii- thrk, invitația care a fost deja adresată președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, de a face o vizită o- ficială în Turcia. Mulțumind pentru reînnoirea invitației, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că așteaptă cu plăcere vizita oficială în Turcia.De asemenea, primul ministru Suleyman Demirel a adresat o invitație primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, de a face o vizită oficială în Turcia. Primul ministru al guvernului român a acceptat această invitație cu plăcere. Data vizitei va fi fixată pe cale diplomatică.

au contribuit la ridicarea ciberneticii și teoriei sistemelor la un nivel considerabil. Totodată, congresul de la București a fost un exemplu pentru ceea ce înseamnă cooperare între oamenii de știință din toată lumea, demonstrat de însuși numărul de participant, de numărul de țări reprezentate. în încheiere, John Rose a mulțumit participanților. anunțindu-i că următoarea revedere este în 1978, la Amsterdam.
★Pe agenda de lucru a celor șapte secțiuni ale congresului au fost înscrise, în ultima zi, numeroase probleme privind abordarea sistemică a întreprinderii, studiul complexității problemelor, optimizarea planurilor de producție, sistemele informatice pentru conducere, aplicațiile ciberneticii în medicină ete.
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Propunerile P.C.P. pentru Pentru o reevaluare de ansamblu
rezolvarea crizei portugheze a situației în domeniul dezarmării

într-o conferință de presă care a avut loc joi seara, la Lisabona, secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, a prezentat propunerea P.C.P. pentru'rezolvarea actualei crize din Portugalia. Potrivit agenției A.N.I., Partidul Comunist preconizează, în acest sens, organizarea unei reuniuni la care să participe „delegați ai principalelor forțe și sectoare care pot și trebuie să caute o soluție pentru depășirea crizei, și anume : reprezentanți ai pu-
Suspendarea
acordurilor
de la AlvorGuvernul Portugaliei, prin intermediul înaltului său comisar interimar, a hotărit, vineri, să suspende acordurile de la Alvor (intervenite între cele trei mișcări de eliberare națională din Angola — M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A. — și guvernul portughez — n.r.) și să-și asume toate atribuțiile legislative ce intrau în competența guvernului angolez de tranziție — transmite agenția A.N.I.„Suspendarea acordurilor de la Alvor este provizorie" — a declarat ziarului „Republica" un purtător de cuvînt de la Lisabona, citat de agenția A.N.I.într-un comisar Angola, Macedo, măsurăimposibilitatea guvernului angolez de tranziție de a-și exercita atribuțiile, ca urmare a situației create de incidentele intervenite între cele trei mișcări.

terii civile și militare, președinția republicii, guvernul provizoriu, Consiliul Revoluției, ai principalelor tendințe din cadrul Mișcării Forțelor Armate, ai partidelor politice — Partidul Comunist și celelalte formațiuni politice care iau parte la proiectul de creare a unui front revoluționar, precum și Partidul Socialist".Este necesar, a arătat- Alvaro Cunhal, ca poporul portughez să fie conștient de faptul că țara riscă să se găsească în fața unor înfruntări militare care, dacă se produc, ar putea -duce la un război civil. Este necesar, a spus el, să se pună capăt imediat atmosferei de insecuritate și neliniște care afectează întreaga viață națională — arată agenția.Din Lisabona, agențiile internaționale de presă au anunțat că, în vederea analizării propunerilor avansate de Partidul Comunist Portughez, vineri seara s-a reunit, într-o sesiune specială, Comitetul național al Partidului Socialist Portughez.
LOVITURĂ DE

PUTEREA A FOST 
FRANCISCO

Comitetul pentru dezarmare și-a încheiat

activitatea pe anul in curs

T.Securitatea eur<> 
peana trebuie să sta
tueze, după părerea 
noastră, înlăturarea 
pentru totdeauna din 
viața continentului a 
politicii de forță, ame
nințare cu forța sau 
intimidare, asigurînd 
punerea la adă
post a fiecărei națiuni 
de pericolul unei agre
siuni sau al presiuni* 
lor din afară."
NICOLAE CEAUȘESCU

discurs portughez generalul se aratăa fost determinată de
al înaltului interimar înFerreira de că această

Președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a semnat legea referitoare la naționalizarea în întregime a industriei petroliere, care pune capăt controlului exercitat în acest sector de peste 60 de ani de către o serie de companii străine.Prin punerea in aplicare a prevederilor legii, statul ve- nezuelean urmează să preia, la 31 decembrie a.c., toate concesiunile reprezentînd 2 800 000 hectare terenuri petroliere, acordate la 21 de companii, dintre care 19 străine, majoritatea fiind nord- americane. Totodată, vor fi preluate și instalațiile și echipamentele afectate acestora. Guvernul va indemniza cu suma de 1 200 000 000 dolari companiile naționalizate reprezentind partea neamortizată din bunrile naționalizate, sumă ce va fi plătibilă în bonuri guvernamentale, eșalonată pe o perioadă de aproximativ 10 ani.

La 28 august 1975, Comitetul de dezarmare și-a încheiat activitatea pe acest an.De-a lungul celor două sesiuni, comitetul a dezbătut o gamă largă de aspecte ale problemelor dezarmării. Au avut loc ședințe neoficiale cu participarea experților în legătură cu această din urmă problemă ; delegațiile U.R.S.S. șl S.U.A. au prezentat în comun un proiect de convenție care urmează să constituie obiectul unor negocieri viitoare. Comitetul a examinat, de asemenea, studiul elaborat de grupul de experți guvernamentali privind zonele nuclearizate.După cum este cunoscut, sesiunea de primăvară comite- propunerea măsuri pri- proceduri- comitetului. a fost pre- de lucru al made tovarășul Nicolae

de-în

STAT ÎN PERU
PRELUATĂ DE GENERALUL 
MORALES BERMUDEZdeAgențiile internaționale presă au transmis că în Peru s-a produs o lovitură de stat. Postul de radio național și televiziunea din Lima au anunțat vineri, a- sumarea funcției supreme în stat de către primul ministru și ministru al apărării, generalul de divizie Francisco Morales Bermudez, care îl înlocuiește în acest post pe generalul de divizie Juan Velasco Alvarado.Intr-un mesaj adresat națiunii, comandanții celor cinci regiuni militare ale tării, afirmîn- du-și alături de alte instituții militare sprijinul față de noul șef al statului, își manifestă „încrederea în generalul de divizie Francisco Morales Ber-

de imprima activității guvernului un caracter concret în traducerea în viață a aspirațiilor juste ale poporului, ale forțelor armate și forțelor de ordine din Peru" — relatează agenția Inter Press Service. '

mudez și în capacitatea sa a conduce țara și de a

tul a adoptat, la țării noastre, unele vind îmbunătățirea lor și organizării La aceeași sesiune zentat ca document comitetului programul de suri de dezarmare formulat cătreCeaușescu în Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. Aprecierea marii majorități a delegațiilor pune în evidență faptul că nici în acest an comitetul nu a reușit să se angajeze într-un proces real de negociere a unor măsuri concrete de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară. Impasul în care se află acest organism, practicile și procedurile învechite care continuă să stea la baza organizării lui ah constituit motive de îngrijorare și nemulțumire pentru multe delegații. Față de această situație, delegațiile unor țări nealiniate au subliniat ne-

Studenții din Hanoi

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate își continuă lucrările, în ședințe plenare și pe comisii, în cadrul cărora se dezbat proiectele de hotăriri ce urmează să fie supuse aprobării participanților.Necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale constituie tema centrală 
a dezbaterilor din capitala peruană, aproape toate intervențiile prezentate la 28 august a- bordînd pe larg, cu o argumentație bogată, problematica stabilirii unor noi relații între state, întemeiate pe egalitate și justiție, care să favorizeze progresul economic și social al statelor în curs de dezvoltare.Astfel, în discursul rostit în ședința plenară de joi dimineață, ministrul cubanez de externe, Râul Roa Garcia, a relevat că acțiunea unită și coerentă a lumii a treia — cu sprijinul țărilor socialiste și al forțelor progresiste și democratice, atașate păcii, participante active la bătălia împotriva dominației imperialiste și a relațiilor coloniale — a determinat apariția unei noi etape în lupta pentru libertate și dezvoltare. ~ arătat apoi că acțiunea solidară a statelor nealiniate pentruEl a

promovarea unei politici eficiente în domeniul materiilor prime se înscrie în eforturile depuse pentru „stabilirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe justiție și echitate".Viceministrul de externe al R.D. Vietnam, Nguyen Co Thach, a afirmat că „după cucerirea independenței lor politice, țările nealiniate au pornit la o nouă bătălie, luptînd contra imperialismului, pentru instaurarea deplinei suveranități asupra resurselor lor naturale, pentru abolirea vechii ordini e- conomice bazate pe exploatare și pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale, avînd la bază respectarea suveranității naționale, egalitatea și avantajul reciproc și creînd condiții favorabile pentru dezvoltarea economiei lorVicepremierul și ministrul de externe al R.P.D. Coreene, Hă Dam, a exprimat sprijinul și solidaritatea țării sale cu popoarele care luptă împotriva forțelor imperialiste care urmăresc să mențină în relațiile internaționale practici și acțiuni constituind piedici in calea dezvoltării și independenței economice.

naționale".

Conferința internațională a educațieiLa Geneva își desfășoară lucrările cea de-a 35-a sesiune a Conferinței internaționale a educației. Sesiunea din acest an are ca teme principale tendințele actuale în domeniul educației și evoluția rolului cadrelor didactice în formarea și perfecționarea lor. Din partea tării noastre, la lucrări participă o delegație condusă de Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntu- lui.Luînd cuvlntul în cadrul dezbaterilor plenare, șeful delegației române a prezentat pe larg preocupările prioritare ale țării noastre în domeniul învățămîn- tului și educației. Au fost înfățișate realizările țării noastre în ce privește generalizarea învă-

țămîntului de 10 ani, cuprinderea în școli a întregului tineret, dezvoltarea continuă a bazei materiale a învățămîntului, a rețelei școlare, gratuitatea în- vățămîntului, sistemul de burse etc. în context, au fost subliniate actualitatea și atenția pe care învățămîntul din România o acordă educării tineretului în spiritul idealurilor de pace, respect reciproc, înțelegere și cooperare între popoare, cuprinse în declarația adoptată la cea de-a XX-a sesiune a Adunării generale a O.N.U. la propunerea României. Reprezentantul țării noastre a insistat asupra rolului cadrelor didactice și necesității perfecționării continue a formării și pregătirii lor.

Vizita la Institutul politehnic din Hanoi, una din princi
palele instituții de învățământ superior ale țării, a constituit 
un fericit prilej pentru a tu a cunoștință cu o parte a activi
tății și preocupărilor tinerei generații a Vietnamului, acea 
studențime care nu a ezitat, cînd era necesar, să transforme 
amfiteatrele studiului în amfiteatre ale luptei, integrindu-se 
eforturilor colective ale întregului popor in apărarea și con
solidarea independenței, în făurirea viitorului pașnic al pa
triei.

In anul 1976, Institutul politehnic va sărbători aniversarea 
a două decenii de la înființare. în prezent, la acest institut 
se pregătesc peste 4 000 de studenți la cursurile de zi și 
aproape 3 000 la cursurile serale. Spațiul fizic și spiritual al 
acestei instituții, care nu a fost scutită de experiența grea 
a războiului, se împlinește astăzi sub auspiciile păcii, ale 
muncii pașnice pentru reconstrucție. Aceasta s-a obținut însă 
prin multe eforturi și sacrificii. „Institutul nostru a fost 
deseori atacat — ne spunea prorectorul Nguyen Viet Thua. 
Ne-am luptat cu eroism, studenți și profesori, reușind să 
apărăm tinărul institut. Am primit pentru faptele noastre 
medalia de aur din partea comandamentului militar al 
capitalei". Existau în cuvintele simple ale prorectorului Poli
tehnicii din Hanoi- bucuria firească oricărui succes, oricărei 
izbinzi, dar și glndul datoriei, al răspunderii și angajării 
populației tinere sau mai puțin tinere a amfiteatrelor in 
lupta pentru neatirnare, pentru dreptul sacru, inalienabil la 
viață liberă, independentă.

In timpul vizitei ne-am putut convinge că perioada stu
diilor universitare este astfel organizată incit să asigure o 
cunoaștere temeinică a domeniului productiv în care vor lucra 
absolvenții după terminarea studiilor. După cum ni s-a rela
tat, studenții efectuează un stagiu de 35 de săptămini de 
practică în producție, in cadrul diferitelor unități economice 
din capitală și din alte zone ale țării. Corpul profesoral, 
împreună cu organizația de tineret a institutului se preocupă 
intens de cunoașterea atît a tradițiilor de muncă, cit și a 
problemelor actuale de producție, cu care se confruntă co
lectivele din unitățile unde studenții efectuează practica. Pro
gramul efectiv de pregătire practică asigură pentru fiecare 
absolvent condițiile necesare realizării tuturor sarcinilor de 
producție pe care trebuie, in mod normal, să le îndeplinească 
un muncitor cu o bună pregătire profesională.

Am intilnit, la Institutul din Hanoi, numeroși tineri și 
tinere care, într-o românească perfectă, ne-au îndrumat prin 
laboratoare și amfiteatre. „Am' studiat la Institutul de pe
trol la București — ne spunea Tran Van Linh — iar în 
prezent lucrez la catedra de specialitate a institutului nostru. 
Am foarte mulți prieteni in România și sînt hotărit să păs
trez, în ciuda depărtării, legătura cu ei. Ne vom revedea 
poate, odată, în Vietnamul liber, reunificat și pașnic".

A fost, firește, un prilej de deosebită satisfacție să con
statăm că mulți dintre tinerii vietnamezi, colegi de generație, 
au studiat in instituțiile de invățămînt superior din Româ
nia, iar astăzi participă din plin la activitatea de cercetare 
și proiectare științifică din R. D. Vietnam, la activitatea fe
brilă de edificare a noii societăți socialiste. Dealtfel, în 
numeroase ocazii prietenii vietnamezi ne-au vorbit cu recu
noștință despre ajutorul multilateral acordat în mod statornic 
de România R.D. Vietnam, inclusiv sprijinul în vederea pre
gătirii a numeroase cadre de specialitate în instituțiile de 
invățămînt superior din țara noastră.

Am încheiat vizita în Vietnamul eroic, atunci în iarna lui 
1971, cu convingerea că, în cele din urmă, cauza dreaptă a 
poporului vietnamez — un Vietnam liber și pașnic — va iz- 
bindi. Satisfacția deosebită a celui care a poposit chiar și 
pentru citeva zile, in Vietnamul de acum cîțiva ani- este de 
a ști că acolo, in lumea orezăriilor, la mii de kilometri de
părtare, după lupte eroice, soarele și-a recăpătat strălucirea.

cesitatea unei reevaluări de ansamblu a situației actuale pe planul dezarmării și au formulat ideea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. pentru problemele dezarmării, idee susținută și de delegația română.Problema practicilor și a metodelor de lucru a revenit din nou în discuție cu ocazia adoptării raportului de activitate a comitetului către Adunarea Generală a O.N.U. Potrivit acestor practici. în fiecare an proiectul raportului este alcătuit și prezentat spre aprobare comitetului de către cei doi copreședinți. în acest an a fost prezentat un proiect care conține schimbări importante în structura și cuprinsul raportului. Inițiate din dorința unei mai mari concizii, schimbările au fost operate fără consultarea tuturor membrilor comitetului. Ele diminuau valoarea informativă a raportului și nu reflectau situația reală existentă în comitet. Cu toate că multe delegații și-au exprimat dezacordul față de aceste schimbări, nu a mai fost rea raportului respunzătoare, sa de timp.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor pe această problemă, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene, a arătat : „Schimbările aduse formei raportului au fost introduse fără consultarea prealabilă a tuturor membrilor comitetului. Raportul nu reflectă in mod corespunzător pozițiile de bază exprimate de toate delegațiile participante în legătură cu temele înscrise pe agenda comitetului. Comitetul fiind un organism de negociere și nu de dezbateri generale se impune ca rapoartele sale anuale să reflecte fidel pozițiile părților angajate în procesul negocierilor. Mai mult — a arătat ambasadorul român — problema dezarmării constituie o chestiune de profundă și adincă preocupare pentru toate statele și este deci firesc ca membrii comitetului să fie responsabili față de întreaga comunitate internațională pentru activitatea pe care o desfășoară în cadrul acestui organism. Conceput în noua sa formă, raportul are o valoare informativă substanțial slăbită contribuie astfel la izolarea mai departe a comitetului Adunarea Generală a O.N.U. prin aceasta, la o izolare ainternațio-

posibilă redacta- într-o formă co- invocîndu-se lip-

Și pe delui

MIHAI BEDAN

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• REGELE Cari al XVI-Iea 

Gustat al Suediei l-a primit, la 
29 august, în vizită de rămas 
bun, pe ambasadorul României 
în Suedia, Dumitru Lazăr. în ca
drul convorbirii cordiale care a 
avut loc cu acest prilej, amba
sadorul român a transmis rege
lui Suediei un salut din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Regele Suediei a ru
gat pe ambasadorul român să 
adreseze președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele maî bune urări 
din partea sa.• LIDERUL turco-cipriot, Rauf Denktaș, care a sosit^ la Amman intr-o vizită oficială de trei zile,’ în cadrul unui turneu prin mai multe țări islamice, a fost primit vineri de prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, Hassan Ibn Talal.

• ÎN NUMEROASE LOCALI
TĂȚI din Țara Bascilor au fost 
organizate, vineri, manifestații 
de protest împotriva sentinței 
de condamnare la moarte a lui 
Jose Antonio Garmendia și An

gel Otaegui. Cele mai ample 
acțiuni de acest fel au avut loc la 
Zaraus și San Sebastian, unde 
forțele de poliție au deschis fo
cul împotriva manifestanților, 
rănind mai multe persoane și 
operînd arestări.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că în 
provinciile Vizcaya și Guipuzcoa 
au continuat acțiunile greviste 
inițiate joi, la deschiderea pro
cesului.

• GUVERNUL DANEZ a e- laborat un plan de măsuri în vederea relansării economiei, al cărui principal obiectiv îl reprezintă reducerea șomajului, aflat la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani. Planul cuprinde, între altele, sporirea investițiilor în diferite ramuri ale economiei șl reducerea taxei pe valoarea adăugată, măsură destinată facilitării circulației mărfurilor. Propunerile guvernamentale urmează să fie examinate de Folketing (parlamentul țării) reunit în sesiune socială, începînd cu 8 septembrie.

• PESTE 200 000 DE SPECTATORI au vizionat spectacolele prezentate de Circul de Stat din București, aflat în turneu la Varșovia.Presa poloneză s-a făcut ecoul succesului. remarcabil repurtat de colectivul bucu- reștean, subliniind calitățile excepționale ale spectacolelor. „Trybuna Ludu", „Zy- cie Warszawy", „Dziennik Ludowy", „Slowo Powsze- chne“, precum și alte ziare au publicat cronici elogioase, calificînd evoluția circului drept un eveniment de mare atracție al Varșoviei estivale. Astfel, „Zycie Warszawy" releva : „Turneul circului din București urma să se încheie la Varșovia la 24 august. Interesul mare al publicului față de acest spectacol a determinat prelungirea turneului cu încă două, săptămini". „Desigur, copiii — sublinia același ziar — sînt principalii beneficiari ai spectacolului. Circul a și prezentat gratuit citeva spectacole pentru copiii de la orfelinate".

• EAMON DE VALERA, fos
tul președinte al Republicii Ir
landa, a încetat vineri din via
ță, în vîrstă de 92 de ani.

• APROXIMATIV o treime din cei 125 000 de membri ai Sindicatului unit al minerilor din S.U.A. au intrat în grevă, orga- nizînd pichete la numeroase exploatări din sudul și vestul mijlociu al țării. Revendicările greviștilor vizează, în esență, ameliorarea condițiilor lor de viață.
• PREȘEDINTELE Republicii 

Malgașe, Didier Ratsiraka, a 
anunțat naționalizarea societății 
franceze „Compagnie marseillai- 
se de Madagascar". Preluarea 
de către statul malgaș a activi
tăților companiei va deveni e- 
fectivă săptămina viitoare.

Societatea franceză amintită 
era una din cele mai mari com
panii franceze cu capital parti
cular care acționa in insulă.

• LA SANTA CLARA a fost deschisă expoziția fotodocumen- tară „Imagini . din viața culturală și artistică a României so

publică procedeului introduse ra-asupra au fost referitoare la
de opinia nală“.Revenind prin care schimbărileport, ambasadorul român a arătat că ele nu pot fi admise de- cit pe bază provizorie, fără a constitui un precedent. El a formulat în continuare propunerea ca întreaga problemă să fie examinată și hotărîtă, la începutul primei sesiuni din 1976 a comitetului, pe baze democratice, cu participarea tuturor i țiilor.O propunere similară prezentată și de grupul 15 delegații ale statelor niate membre. în urma cierilor care au avut Ioc, mitetul a adoptat proiectul de raport prezentat de copreședinți, căruia i s-au adus unele ameliorări, hotărînd, totodată, ca problema schimbării formei raportului anual să fie examinată și hotărîtă de către comitet la sesiunea viitoare.

delega-
a fost celor neali- nego- co-

Desfășurarea cu 
succes a Conferin
ței pentru secu
ritate și cooperare 
în Europa a fost 
apreciată drept 

consecință firească a procesului 
înnoitor din viața internațională, 
a marilor schimbări petrecute 
în raportul de forțe pe plan eu
ropean și mondial. Așa cum 
subliniază documentele partidu
lui nostru, cuvintările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, impetu
oasa revoluție tehnico-științifi- 
că, profundele transformări re
voluționare, naționale și sociale, 
au impulsionat puternic lupta 
împotriva politicii anacronice 
de inegalitate, forță și dictat, a 
politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste, deschizind 
noi și largi posibilități de afir
mare a voinței popoarelor de a 
fi deplin stăpine pe soarta lor, 
de a-și făuri viitorul potrivit 
propriilor aspirații.

Ca urmare a eforturilor de
puse de statele socialiste, de 
statele în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate, de forțele pro
gresiste, în ultimii ani a avut 
loc trecerea de la perioada de 
tristă faimă a războiului rece, 
de la politica de tensiune și 
confruntare, la o politică nouă 
care a inaugurat procesul des
tinderii în relațiile dintre state, 
in viața internațională. Analiza 
evoluției situației politice și e- 
conomice mondiale arată însă 
că ne aflăm abia la începutul 
perioadei de conlucrare și des
tindere, în lume fiind încă zone 
conflictuale, puternice forțe 
ostile păcii, securității și cola
borării, care, acționînd îm
potriva cursului spre destindere, 
pun în pericol viața pașnică a 
popoarelor. Principiile funda
mentale pe care cele 33 de țări 
europene, Statele Unite și Ca
nada s-au angajat la Helsinki 
să le respecte constituind un 
tot unitar, indivizibil, creează — 
prin respectarea lor riguroasă 
— cadrul propice instaurării în 
practica vieții internaționale a 
unei atmosfere de încredere re
ciprocă și conlucrare fructuoa
să. Actul final, semnat de înal- 
ții reprezentanți ai statelor par
ticipante, înscrie și proclamă la 
loc de frunte între aceste prin
cipii nerecurgerea la forță sau 
amenințarea cu forța — fapt de 
deosebită importanță ; aplicarea 
efectivă, integrală, a acestui de
ziderat constituie esența, cheia 
de boltă a întregului edificiu al 
securității și cooperării euro
pene.

Istoria zbuciumată a Europei, 
anii postbelici oferă nenumărate 
exemple cînd marile puteri im
perialiste au recurs la mijloace 
brutale, la acte de forță sub 
diferite forme de manifestare 
— presiuni politice și econo
mice, invazii și cotropiri — 
cu tot cortegiul de urmări ne
faste ale acestora asupra po
poarelor. Asemenea practici ale 
politicii de forță, departe de a 
soluționa disputele, generează 
neîncredere, suspiciune, ascut 
conflictele, amenințînd perma
nent pacea și libertatea popoa
relor. învățămintele care se 
desprind din evoluția situației 
internaționale nu lasă nici o în
doială : trebuie pus capăt ana
cronicului „drept al forței", în- 
locuindu-1 pentru totdeauna „cu 
forța dreptului", relațiile inter
statale să fie fundamentate pe 
respectul deplin al suveranității. 
Respectarea neabătută a unor 
asemenea cerințe, de care de
pinde dezvoltarea și aprofun
darea prieteniei și apropie
rii între națiuni, implică 
asigurarea garanțiilor ferme, 
pentru fiecare popor, că nicio
dată, in nici o împrejurare șl 
sub nici o formă nu va fi vie-

5. Abolirea forței - 
imperativ al vieții 
internaționale

tima unei agresiuni sau inter
venții armate, că suveranitatea 
nu-i va fi lezată prin nici un 
mijloc de constrîngere politică, 
economică, militară sau de altă 
natură.

înscris în numeroase docu
mente multilaterale și bilate
rale, principiul renunțării la 
forță a căpătat în cadrul Actu
lui final de la Helsinki o expri
mare amplă, superioară, acest 
fapt datorîndu-se nu numai 
proclamării solemne a necesi
tății interzicerii forței, ci și in
cluderii, ca parte componentă, a 
unor măsuri menite a face e- 
fectivă nerecurgerea la forță 
sau amenințarea cu forța. Măr
turie elocventă a înaltului spi
rit de responsabilitate pentru o 
securitate reală, România a 
propus un ansamblu cuprinză
tor de măsuri privind toate la
turile relațiilor internaționale, 
a căror aplicare strictă este de 
natură să contribuie substanțial 
ca abolirea forței să devină o 
normă efectivă pe arena vieții 
politice europene și mondiale. 
Pornind de la concluzia realistă 
că afirmarea principiilor nu a- 
sigură implicit și înfăptuirea lor 
în practică, României socialiste 
i-a revenit meritul esențial de 
a avansa aceste propuneri, care, 
bucurîndu-se de o largă adezi
une, au făcut posibil ca, pen
tru prima oară, să poată fi 
consfințite, alături de enunța
rea principiului, căile și moda
litățile de a face efectivă scoa
terea în afara legii a folosirii 
forței.

între aceste căi, abținerea de 
la folosirea, sub orice, formă, a 
forțelor armate împotriva al
tui stat și, în mod special, in
vazia sau atacul armat, este 
cea mai gravă crimă la adresa 
independenței și suveranității. 
Interzicerea folosirii armelor în 
cazul conflictelor este o garan
ție solidă în sprijinul dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
soarta în mod suveran, fără nici 
un amestec din afară, prefigu
rează etapa istorică cînd războ
iul va fi exclus din viața ome
nirii. Folosirea forței nu poate fi 
justificată decît in exercitarea 
dreptului imprescriptibil al po
poarelor la autoapărare.

în același context se înscrie 
și obligația țărilor participante 
de a se abține de la orice ma
nifestare de forță care ar ur
mări să determine alt stat să 
renunțe la deplina exercitare a 
drepturilor sale suverane. Prac
ticile nocive cum sînt ameste
cul în treburile interne, presiu
nile pentru a impune aservirea, 
crearea de baze militare și dis
locarea de trupe pe teritorii 
străine, manevre și mișcări de 
trupe Ia frontiera altor state 
sînt incompatibile cu respectul 
datorat suveranității, alimen
tează suspiciunea și încordarea. 
Cerințele supreme ale secu
rității — factor primordial în 
procesul destinderii — impun 
ca acestea să fie eliminate pen
tru totdeauna din viața inter
națională. „Interesele securității 
— s-a subliniat în ședința co
mună a Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri — cer să se Acționeze 
cu hotărîre pentru desființarea 
bazelor militare, pentru retra
gerea armamentului nuclear și 
trupelor străine de pe teritorii
le altor state în granițele lor 
naționale, pentru reducerea ar
matelor naționale, a armamen
telor și cheltuielilor militare, 
pentru dezvoltarea încrederii și 
colaborării care să ducă la li
chidarea blocurilor militare o-

puse, Ia desființarea concomi
tentă a Pactului nord-atlantic 
și a Tratatului de la Varșovia".

Datoria statelor de a pune ca
păt definitiv actelor de con
strîngere și agresiune economică

— presiuni, bariere artificiale, 
măsuri discriminatorii, blocadă
— se află în aceeași categorie 
de măsuri avînd drept scop 
eliminarea cauzelor proceselor de 
aservire economică a unui stat 
în raport cu altul — lărgirea 
și intensificarea schimburilor e- 
conomice, pe baze echitabile, 
reciproc avantajoase, reprezen
tînd un factor major de im
pulsionare a încrederii inter
naționale, a evoluției popoarelor 
spre progres și bunăstare. Re
pudierea fermă a propagandei 
de război, a cultului forței, a 
urii față de om și de rasă, și 
acțiunea consecventă, prin mij
loace cultural-ideologice, în di
recția promovării respectului și 
prieteniei între popoare, față de 
valorile lor spirituale, constituie, 
o cerință imperioasă în vederes* 
favorizării atmosferei de destin- 
dere, de cooperare pașnică.

Ca un corolar al acestor mă
suri, statele participante se an
gajează să depună toate efortu
rile pentru reglementarea pe ca
le exclusiv pașnică a oricărui 
diferend și de a se abține de la 
orice act care ar putea împiedi
ca o asemenea reglementare. Re- 
ferindu-se la această problemă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
levă : „Viața demonstrează că 
este în interesul tuturor popoa
relor europene și al întregii lumi 
să se pună cu hotărîre capăt for
ței în soluționarea diferitelor 
probleme, să se acționeze pe ca
lea tratativelor, pe calea înțele
gerii directe dintre state, ceea 
ce corespunde intereselor fiecă
rui popor, progresului social și 
păcii în lume".

Fără îndoială, respectarea în
tru totul a prevederilor Actului 
final va crea premise favorabile 
abolirii forței, adineirii destin
derii, instaurării securității. In
să- calea cea mai sigură pentru 
excluderea politicii de forță ră- 
mîne lichidarea instrumentelor 
acestei politici — armele și ar
mamentele. In consens cu Actul 
final se impune să se acționeze 
cu perseverență pentru înfăptu
irea dezarmării, în primul rînd 
a celei nucleare. Numai astfel 
popoarele vor avea garanția ma
terială deplină că abolirea forței 
a devenit cu adevărat o normă 
efectivă a vieții internaționale.

Opinia publică din țara noas
tră a primit cu satisfacție re
zultatele Conferinței de la Hel
sinki, apreciindu-le ca începu
tul unei noi etape în viața con
tinentului, capabile, prin res
pectarea prevederilor Actului 
final, să continue procesul des
tinderii, să intensifice colabora
rea internațională. Așa cum se 
releva la ședința comună a Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
pentru traducerea în viață a ce
lor convenite „este necesară în
tărirea colaborării și unității tu
turor popoarelor, a tuturor for
țelor progresiste iubitoare de 
pace, fără deosebire de convin
geri politice, filozofice sau reIi--'\ 
gioase, întărirea unității lor, aiit * 
pe scară națională, cit și pe plan 
european, pentru a se asigura 
astfel consolidarea procesului 
destinderii, lărgirea cooperării, 
adincirea și întărirea securității 
pe continent și în întreaga lume".

IOAN TIMOFTE

ORIENTUL!TEL AVIV (29 Agerpres). — Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, a terminat, vineri, o rundă maraton de nouă ore de convorbiri cu oficialitățile israeliene, consacrate realizării unui nou acord interimar de dezangajare militară a forțelor militare in regiunea Sinai. Henry Kissinger a examinat împreună cu premierul Yitzhak Rabin și cu ceilalți negociatori israelieni ultimele poziții și propuneri avansate de partea egipteană la proiectul de acord, detaliile tehnice, modali-
cialiste" — manifestare din seria celor consacrate zilei naționale a țării noastre. Atașatul cultural al Ambasadei României la Havana și Arnaldo Hernandez, membru al Comitetului provincial de partid Las Villas, au subliniat, în alocuțiunile rostite cu acest prilej, importanța istorică a actului revoluționar de la 23 August și succesele realizate de poporul român în anii construcției socialiste.

• MINISTERUL Culturii și 
Artei al R.P. Polone a organizat 
la Muzeul de etnografie din Var
șovia, care găzduiește expoziția 
„Comori ale artei populare 
românești", o seară culturală. în 
cadrul acestei manifestări, pri
lejuită de sărbătorirea celei de-a 
31-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. a fost prezentat un pro
gram de filme românești de 
scurt metraj, consacrate turis
mului și folclorului. De aseme
nea, actori de frunte ai scenei 
varșoviene au prezentat un re
cital din lirica românească.

• pe scurt • pe scurt • pescurt *

APROPIATtățile de aplicare a acestora și alte aspecte care decurg din realizarea noului pas în direcția normalizării situației din Orientul Apropiat.Negocierile în vederea realizării unui nou acord interimar între Egipt și Israel sînt în faza lor finală și vor fi probabil' încheiate săptămina viitoare — a declarat secretarul de stat american, vineri, la încheierea convorbirilor cu negociatorii israelieni.La rîndul său, vicepremierul și ministrul israelian al afacerilor externe, Yigal Allon, a declarat presei : „Consider că am ajuns în stadiul final al negocierilor". Au rămas încă unele puncte care necesită clarificări, dar care nu vor impieta asupra finalizării activității noastre".Sîmbătă dimineața, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, este așteptat la Alexandria pentru noi convorbiri cu președintele Anwar El Sadat, căruia îi va în- mîna răspunsul părții israeliene.CAIRO. „Un progres încurajator a fost realizat în mod efectiv, iar distanța dintre punctele de vedere ale Egiptului și Israelului a fost redusă considerabil" — a declarat presei purtătorul de cuvînt al președintelui Egiptului, Anwar El-Sa- dat, referindu-se la convorbirile care au loc în prezent în vederea încheierii unui nou acord interimar de dezangajare a forțelor militare ale celor două părți în Sinai. Purtătorul de .cuvînt a adăugat că „unele probleme au rămas în suspensie și că ultima fază a negocierilor este importantă".
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• NEW YORKUL ÎN PRAGUL INSOLVABILITĂȚII. Administrația orașului New York se află din nou într-o situație de acută criză financiară. Planul de ' . “șire a acestei situații, elaborat la începutul săptă-mînii de guvernatorul statului New York, Hugh Carey, și primarul metropolei, Abraham Beame, este derat compromis, ca urmare a refuzului băncilor new- yorkeze de a furniza creditele suplimentare reclamate. Pentru a. face față diverselor scadențe, administrația are nevoie de 165 milioane dolari pină la 5 septembrie și 887 milioane dolari pînă la sfîrșitul lunii viitoare. Principalele bănci new-yorkeze — „First National City Bank", „Chase Manhattan" și „Morgan Guaranty Trust" — au făcut însă cunoscut că și-au asumat deja angajamente importante față de administrația orașului, fiind incapabile să furnizeze alte credite. Dacă fondurile necesare nu vor fi obținute în termenii menționați, orașul se va găsi într-o situație de insolvabilitate. 
• CAMPANIE ÎMPOTRIVA MENINGITEI. Peste 71 000 000 brazilieni au fost vaccinați în acest an împotriva meningitei, în cadrul „celei mai mari campanii de acest gen din lume", după cum a declarat ministrul 'sănătății din Brazilia. Pînă la sfîrșitul anului în curs, alte 15 000 000 de persoane urmează să fie vaccinate împotriva acestui virus, completîndu-se astfel, programul guvernamental privind vaccinarea a peste 80 la sută din populație. Anul trecut, cînd cea mai gravă epidemie de meningită din ultimul deceniu a afectat continentul, peste 2 800 brazilieni și-au pierdut viața și cel puțin 24 000 au fost spitalizați. Anul acesta, în Sao Paulo, cel mai afectat oraș în 1974, cazurile înregistrate au scăzut considerabil, ■ ca ur- . mare a-acestei acțiuni desfășurate la scară națională. • CVA- 
DRUPLEȚI LA KETEHUM. O femeie .în vîrstă de 30 de ani din localitatea americană Ketehum, statul Idaho, a dat naștere unor cvadrupleți. Starea nou-născuților și a mamei este calificată de medici ca bună, e OSCAR NIEMEYER ȘI DES
CONGESTIONAREA ALGERULUI. Autoritățile algeriene au elaborat un plan de descongestionare a capitalei țării — plan cunoscut sub denumirea de „Comedor". întocmit cu concursul cunoscutului arhitect Oscar Niemeyer, planul prevede transferarea, la circa 20 km. est .de Alger, a principalelor instituții guvernamentale și centrale, precum și a reședințelor diplomatice. Pe baza proiectului urmează să fie construite în total circa 26 de blocuri-turn, precum și alte clădiri de mare valoare arhitectonică, intre care și sediul unei Adunări populare naționale. Pentru executarea construcțiilor, autoritățile algeriene au hotărit organizarea unor concursuri internaționale.
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