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CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA
COMITETUL CENTRAL AL P. C. R

în ziua de 1 septembrie 1975 a avut loc la 
Comitetul Central al partidului o consfătuire 
de lucru condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român,.la care au luat parte membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, directorii ge
nerali ai direcțiilor agricole județene, cadre de 
conducere din Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, precum și alți activiști de 
partid și de stat.

Au fost dezbătute măsurile care trebuie în
treprinse pentru a asigura organizarea și des
fășurarea în cele mai bune condițiuni a cam
paniei agricole de toamnă, în lumina Hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 26 august a.c.

în cadrul ședinței au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori care au scos în evidență rezultatele 
obținute pînă în prezent și îndeosebi măsurile 
adoptate pentru asigurarea strîngerii și depo
zitării recoltei, realizarea arăturilor de toam
nă, organizarea lucrărilor agricole în concor
danță cu indicațiile conducerii partidului.

în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului.

Secretarul general al partidului a subliniat 
pe larg în cuvîntul său măsurile care se impun 
a fi luate, în spiritul recentei hotărîri a Comi
tetului Politic Executiv, în vederea asigurării 
bunei organizări a întregii activități de pro
ducție în agricultură, pentru strîngerea și de
pozitarea întregii recolte, la timp și fără pier
deri, realizarea integrală a planului de livrări 
la fondul de stat, pentru desfășurarea în con
dițiuni optime a campaniei de toamnă.

în conformitate cu Legea organizării pro
ducției și a muncii în agricultură, tre
buie acționat cu hotărîre pentru realiza
rea lucrărilor din campania agricolă de toam
nă, desfășurîndu-se totodată o vastă și temei
nică muncă politică care să conducă la mobili
zarea tuturor forțelor, a organizațiilor de par-

tid, de sindicat, de tineret, a membrilor coope
ratori, a întregii țărănimii.

în cadrul problemelor abordate de secreta
rul general al partidului, un loc important 
l-au avut cele privind strîngerea, transporta
rea și depozitarea recoltei. Trebuie luate toate 
măsurile pentru a nu admite nici o pierdere 
din recolta acestui an și în general din pro
ducția agricolă, aceasta privind nu numai sec
torul de stat și cooperatist, ci întreaga agricul
tură. Să se stabilească concret, pe tarlale, pe lo
turi, pe echipe măsuri corespunzătoare, în func
ție de starea fiecărei culturi, pentru strîngerea, 
transportarea și depozitarea, în cele mai bune 
condițiuni, a întregii producții de porumb, 
floarea-soarelui, de sfeclă de zahăr, cartofi, 
manifestîndu-se un înalt spirit gospodăresc.

Relevîndu-se că există toate condițiunile 
pentru asigurarea bazei furajere necesare sec
torului zootehnic, s-a arătat că trebuie acor
dată toată atenția strîngerii și depozitării în 
mod corespunzător a fînețelor, paielor, coceni
lor, a tuturor resurselor furajere.

In cadrul concluziilor consfătuirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a analizat, de aseme
nea, măsurile care trebuie luate pentru strîn
gerea la timp a legumelor, pentru asigurarea 
materiei prime necesare industriei cît și bunei 
aprovizionări a populației. Se vor mobiliza 
forțele și mijloacele necesare pentru recolta
rea, preluarea, conservarea și valorificarea su
perioară a întregii producții de struguri și 
fructe.

Analiza secretarului general al partidului 
s-a referit pe larg și la problemele pe care le 
ridică în fața agriculturii asigurarea tuturor 
condițiilor necesare obținerii unor producții 
mari în anul 1976. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat măsurile de în
făptuit în vederea executării arăturilor de 
toamnă de bună calitate, transportului și în
corporării în sol a întregii cantități de îngră
șăminte, pregătirii terenului pentru însămînță- 
rile de toamnă, încheierii în cel mai scurt timp 
a acțiunii de asigurare, condiționare și verifi
care a calității semințelor.

S-a subliniat, totodată, necesitatea folosirii 
corespunzătoare a bazei materiale existente, 
pentru ca întregul parc de mașini și utilaje să 
execute la cel mai înalt nivel lucrările agri
cole.

în cadrul cuvîntării sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus un accent deosebit pe necesi
tatea bunei organizări, instaurării unei disci
pline ferme în agricultură, relevînd în acest 
sens că atît Uniunea Națională cit și uniunile 
județene ale Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, trebuie să-și schimbe radical stilul de 
muncă, să acționeze ca adevărați organiza
tori ai producției și ai muncii, pentru ca acti
vitatea în agricultură să se desfășoare într-un 
spirit de ordine, pe bază de programe și orarii 
precise de activitate, așa cum se procedează 
în industrie și în alte sectoare ale economiei 
naționale.

Organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare trebuie să acționeze cu fermitate 
pentru ca la muncile agricole să participe toți 
cetățenii satelor, inclusiv cadrele de conducere 
și alți angajați din comună, elevii și cadrele 
didactice, astfel încît întreaga populație a lo
calităților rurale să-și aducă contribuția la 
buna desfășurare a campaniei agricole de 
toamnă.

Este necesar, de asemenea, a subliniat secre
tarul general al partidului, ca pe baza recentei 
hotărîri a Comitetului Politic Executiv, co
mandamentele județene și comunale să-și în
deplinească rolul de organizatori ai campaniei 
agricole de toamnă, să controleze modul în 
care se aplică în viață măsurile luate, să asi
gure îndeplinirea în mod exemplar a sarcini
lor stabilite de conducerea partidului.

Secretarul general al partidului a relevat că 
agricultura dispune de forțele necesare, că 
există toate posibilitățile pentru realizarea, 
în cele mai bune condițiuni, a sarcini
lor pe care le pune în prezent partidul 
în fața lucrătorilor ogoarelor, a organizațiilor 
de partid, pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, pentru executarea tuturor 
lucrărilor din campania agricolă de toamnă.
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al utilajelor agricole!
Una din principalele măsuri 

stabilite in ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 26 august a.c. care vizează 
buna desfășurare a lucrărilor 
agricole din această toamnă, 
avind un caracter de largă va
labilitate în timp, este folosirea 
la maximum a capacității mij
loacelor mecanice, prin organi
zarea lucrului în două schimburi 
sau schimburi prelungite și 
menținerea întregului parc de 
tractoare și mașini în deplină 
stare de funcționare. Transpu
nerea in practică a acestei 
sarcini de o deosebită impor
tanță așează premisele organi
zării muncii în agricultură în 
flux industrial, sporirea produc
tivității și creșterea eficienței 
economice, întronarea spiritului 
de disciplină și rigurozitate în 
executarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor, con
diție principală in realizarea 
producțiilor planificate. Acum 
cind sint de efectuat un volum 
mare de lucrări — stringerea, 
transportul. depozitarea mai 
multor culturi, arături de vară 
și toamnă, precum și însămin- 
țarea cerealelor păioase — mij
loacele mecanice vor trebui fo
losite, după programul stabilit, 
fără întrerupere.

Nu ne-am propus un inventar 
al lucrărilor agricole, ci am ținut 
să subliniem cîteva mai impor
tante. desprinse de pe agenda 
de lucru a cooperatorilor din 
județul Argeș. Din capul locu
lui inginerul Gheorghe Isbășoiu, 
conducătorul Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii Mărăci
neni, ne prezintă planul la zi 
privind desfășurarea campaniei 
agricole de toamnă în cele zece 
unități cooperatiste deservite, 
„în primul rind — sublinia con
ducătorul unității — după cam
pania de seceriș am revizuit în
tregul parc de tractoare și au 
fost remediate defecțiunile con
statate. Astfel, la ora actuală 
cele 128 de tractoare se află in 
perfectă stare de funcționare. La 
fel au fost revizuite și reparate 
semănătorile de păioase, grapele 
cu discuri, combinele autopro
pulsate. De fapt cele nouă com
bine „Gloria" se află deja in

unitățile cooperatiste din sudul 
județului la recoltat in. Intre 
timp noi am pregătit echipa
mentele pentru recoltat porumb 
și floarea-soarelui, pe care le 
vom monta combinelor amintite.

Raid-anchetă 
în cîteva unități 

cooperatiste 
din județul Argeș

O parte din cele 30 de remorci 
transportă acum fructele spre 
centrele de preluare, iar o altă 
parte transportă în cimp îngră
șăminte chimice. După înche
ierea acestor lucrări vor trece 
la transportul porumbului la 
bazele de recepție".

Secția nr. 4 Mărăcineni. Toate

cele 12 tractoare din dotarea 
secției se aflau pe cimp. Șeful 
secției, ing. Viorel Dragomirescu, 
ne prezintă locul de muncă al 
fiecărui tractor, al fiecărei ma
șini. „Avind in vedere că lucră
rile principale sint arăturile de 
vară și pregătirea terenului 
pentru semănat, conform pro
gramului zilnic, aici am con
centrat aproape întreaga forță 
mecanică" — ne informa șeful 
secției. Intr-adevăr, pe cimp me
canizatorii Marin Deneanu, 
Alexandru Bratu, Mircea Can
tea. Ion Sima trăgeau ultimele 
brazde pe o tarla de 200 de hec
tare. „De ieri, intervine tînărul 
Mircea Cantea, am trecut la dis
cuit terenul în vederea însămînță- 
rii griului. In maximum cinci 
zile vom încheia și această lu
crare. Spun aceasta, deoarece 
noi lucrăm de dimineața de la
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Cu prilejul aniversării a 30 de ani
de la proclamarea R. 0. Vietnam 
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Relatări despre desfă
șurarea adunărilor de 
dare de seamă și ale
geri în organizațiile 
U.T.C. ale constructo
rilor din lași și Bacău

la ConferințaDupă un an de 
cadrelor și activului de partid 

din învățămîntul superior

FACULTATEA FACE
PAȘI HOTĂRÎȚI

Șl PRODUCȚIE
Ce modele oferă Poli

tehnica bucureșteană în

integrarea învățămîntu-

Noua hartă a Someșului■
producția

De-a lungul a multe milenii, 
Someșul a rămas același. Dacă 
vreo stincă prăvălită din munți 
i-a barat, cindva, trecerea, un
dele lui nerăbdătoare au urni
t-o cu timpul și, tîrînd-o la va
le, au sfărimat-o in mii de bu
căți. Dacă ploile, cu răpăitul lor 
frenetic, l-au scos vreodată din 
albie, riul a așteptat zile mai 
liniștite, pentru a-și relua ve
chiul curs. Omul însuși îi res
pecta această îndărătnicie, inti
midat de susurul său ca de un 
freamăt al veșniciei.

In numai cîțiva ani însă, So
meșul a căpătat o nouă înfăți
șare. Asaltat întii, pe hîrtie, de 
calculele și schițele proiectanți- 
lor, atacat apoi direct de unel
tele și mașinile constructorilor, 
riul a fost constrins treptat să 
accepte un rol de prim ordin în 
funcționarea hidrocentralelor 
care deja au început să apară 
pe vastul lui teritoriu : punerea 
în mișcare a uriașelor turbine.

In momentul de față, trei sint 
punctele cele mai importante 
care marchează noua hartă a 
Someșului. La Gilău a fost 
construit un baraj de acumula
re care să asigure atit apa po
tabilă și industrială pentru Cluj- 
Napoca, cit și cea necesară unei 
microhidrocentrale de 4,5 MW. 
Există, apoi, barajul și hidro
centrala Tarnița (humele e îm
prumutat de la un afluent al 
Someșului Cald). Barajul, sim
plu și zvelt, cu dublă curbură, 
are o înălțime la coronament 
de 95 metri (cam cit un bloc cu 
30 de etaje !), iar lacul de acu
mulare căruia îi ține piept — 
Itn volum de 50 milioane metri

cubi. Printr-o galerie sint cap
tate și aduse în acest lac și a- 
pele Someșului Rece, astfel in
cit energia cascadei artificiale 
să poată învirti paletele centra
lei de 45 MW. In fine, la Mă
rișelu, adică la o altitudine de. 
peste 1 000 de metri, se apropie 
de sfirșit construcția celui mai 
important obiectiv din întregul 
sistem hidroenergetic de pe So
meș : centrala subterană de 225

MW. Din 
Fintinele 
șui Cald, 
cum este 
asigură un volum de 200 mili
oane .metri cubi, apa va trebui 
să străbată o conductă forțată 
cu un blindaj de 45 mm și cu 
viteza accelerată de o diferență 
de altitudine de 660 de metri 
(diferență măsurată de la baza 
barajului de aroncamente

lacul de acumulare 
(Beriș), căruia Some- 
dar și alte captări, 
cea de la Răcătău, îi

pînă la nivelul centralei), să iz
bească enormele cupe ale 
nelor.

Cu timpul, > noua hartă 
meșulUi se va completa. 
Cluj-Napoca și Gilău, între Gi
lău și Tarnița vor apărea, alte 
hidrocentrale care vor dishipli-

ALEX. ȘTEFĂNESCU

turbi-

a So- 
Intre

(Continuare in pag. a lll-a)

Stafia de transformare de 220 V de la Mărișelu
Foto. GH. CUCU

Exact cu un an în urmă, cu 
prilejul Conferinței cu cadrele 
și activul de partid din învă- 
țămîntul superior, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, sublinia 
că : „La terminarea anilor de 
studii tinerii trebuie să cunoas
că temeinic problemele funda
mentale, atît teoretice, cît și 
practice ale specialității pe 
care și-au ales-o, fiind în stare 
să treacă de îndată, cu randa
ment inalt, la activitatea pro
ductivă, acolo unde vor fi re
partizați". Sintetizîndu-se ast
fel un important principiu al 
integrării învățămîntului supe
rior și anume îmbinarea armo
nioasă a cunoștințelor cu de
prinderile muncii practice dirț 
zona meseriilor fiecărui profilj 
se marca necesitatea de a de
plasa hotărît conținutul formă
rii viitorilor specialiști spre 
problemele concrete ale pro
ducției. în cuvîntarea secreta
rului general se preciza obiec
tivul școlii superioare de a 
transforma în doi-trei ani fie
care facultate în unitate de în- 
vățămînt, cercetare și produc
ție. Primul an s-a scurs, in
trăm în al doilea, perioadă 
care poate finaliza ori apropia 

finalizare acest proces.
Politehnica bucureștea

nă. prestigioasă instituție 
de invățămînt superior, a 
devenit rapid o unitate de 
invățămînt — cercetare și 
producție. Resorturile a- 
cestei transformări sint 
surprinse în ancheta ce o 
publicăm in pagina a H-a.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au adresat tovarășului TON DUC THANG, 
președintele Republicii Democrate Vietnam, tovarășului LE DUAN, 
prim-seeretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, tovarășului TRUONG CHINH, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam, si tovarășului FAM VAN DONG, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

In numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și. prin dumnea
voastră, Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Comitetului Per
manent aL Adunării Naționale, Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și poporului frate vietnamez, caldele noastre felicitări și 
cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Vietnam.

încununare a luptei îndelungate și grele desfășurate de poporul 
vietnamez, sub conducerea partidului său comunist, pentru elibe
rare națională și socială, victoria revoluției din august și crearea 
Republicii Democrate Vietnam au pus capăt dominației imperialiste 
și colonialiste, exploatării și asupririi feudale, au deschis perspec
tiva unor profunde prefaceri revoluționare și a unor ample trans
formări înnoitoare pe pămîntul străvechi al Vietnamului, a dez
voltării libere și independente a națiunii vietnameze pe calea so
cialismului.

De atunci, poporul din Republica Democrată Vietnam animat de 
ispirit patriotic și revoluționar s-a angajat cu toate forțele in 
opera de edificare a noii orinduiri, dueînd. in același timp, o luptă 
hotărită pentru salvgardarea cuceririlor sale revoluționare, pentru 
apărarea ființei naționale, a independenței și suveranității patriei 
împotriva agresiunii imperialiste.

Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia. intregul nostru popor, situîndu-se neabătut pe pozițiile inter
naționalismului socialist, și-au exprimat permanent simpatia și so
lidaritatea față de munca însuflețită a harnicului popor vietnamez 
și succesele sale în construcția socialistă, au acordat permanent în
tregul sprijin material, moral, politic și diplomatic luptei sale 
drepte pînă la victoria finală.

Salutind cu deosebită satisfacție victoria istorică a poporului viet
namez, care, constituie o contribuție remarcabilă la cauza luptei po
poarelor împotriva politicii imperialiste de dominație, inegalitate și 
dictat, vă asigurăm, dragi tovarăși, că întregul nostru popor va fi 
și în viitor, cu aceleași sentimente de prietenie și solidaritate, ală
turi de poporul vietnamez și îi urează sincer noi succese în opera 
sa de reconstrucție, de edificare a socialismului în Republica Demo
crată Vietnam, în eforturile sale de dezvoltare a țării pe calea 
progresului economic și social, de înfăptuire a reunificării patriei.

Reafirmăm și cu acest prilej convingerea noastră fermă că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, 
dintre popoarele român și vietnamez se vor amplifica și întări con
tinuu, pe baza, principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, spre binele celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii în lume'.
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Adunarea festivă
din Capitală
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Nu cred că există un sen
timent mai puternic decît a- 
cela că tu, ca individ, aparții 
unui neam, unui popor. Acest 
sentiment l-am numit de 
mult dragoste de țară. Spun 
că este cel mai puternic din
tre toate sentimentele ce le 
adunăm într-o viață în noi, 
fiindcă soarta poporului din 
care faci parte îți determină 
propriul tău destin, este în
săși soarta ta ca membru al 
unei mari colectivități. Bucu
riile neamului tău, momen
tele de restriște, de împliniri 
sau eșecuri, toate își pun 
amprenta și pe sufletul nos
tru. Si nu ne-am putea creș
te liberi copiii și nici scrie 
liberi cărțile, după cum n-am 
putea semăna liberi ogorul 
și aprinde liberi focul în uzi
ne, dacă țara și .neamul 
ne-ar fi libere. Iată de 
consider acest sentiment 
minaht. In momentele 
încercare, flacăra lui 
aprinde în sufletul fiecăruia 
dintre noi. Literatura — după 
mine, cea mai puternică și 
mai rezistentă sinteză a spi
ritualității unui popor — 
încorporează în ea de la în
ceputurile sale acest senti
ment al omului. Prezentă în 
literatura noastră de la pa
ginile cronicarilor și pînă 
azi, așa cum de neclintită a 
rămas de-a lungul veacurilor 
în inima poporului, dragostea 
față de patrie a românilor, 
n-a fost niciodată atinsă de 
îngimfarea celor aflați în 
fruntea unor imperii, de șo
vinism și naționalism. Dova
dă stau documentele istoriei 
și marile cărți ale literaturii

noastre, Oricine ar deschide 
vechile cronici, cărțile lui 
Cantemir, ale invățaților 
transilvăneni sau ale celor 
de la 1848, paginile rămase 
veșnic în tezaurul literaturii 
române, își va da lesne sea
ma că dacă ideea de unitate 
națională, de păstrare a fiin
ței poporului și de neștirbire 
a hotarelor țării străbate ca 
un fir roșu tot ce ne-au dat 
mai bun scriitorii români, la 
fel literatura noastră n-a ac
ceptat niciodată să dea glas

nu 
ce 

da
de 
se

de CORNELIU 
ȘTEFANACHE

cei de azi, pentru noi, care 
aspirăm să lăsăm alte pa
gini marelui tezaur al lite
raturii române. Ne învață 
deopotrivă istoria și prezen
tul, ne dă tărie, încrederea 
în viitorul poporului nostru, 
în împlinirea gindurilor lui 
de prosperitate și pace, ne 
fortifică sentimentul respon
sabilității față de înfăptui
rea Programului istoric al 
partidului.

Sigur, nu tot ce tipărim 
acum se află sub semnul 
perenității. Pentru a da glas 
prin autentica literatură a- 
cestui sentiment sacru, este 
necesar — ca să mă exprim 
astfel — de o mare încăr
cătură de talente. Improvi
zațiile nu folosesc nimănui, 
ba dimpotrivă, pot dăuna. In 
acest caz ele umbresc 
timentul despre care 
beam. Personal găsesc‘impulsurilor’ nocive ce semă

nau discordia între popoare. 
Stefan cel Mare sau Mihai 
Viteazul sint, în literatura 
noastră — așa cum au fost 
ei ca oameni in acele timpuri 
— exemple ale mistuitoarei 
iubiri de pămint și oame
nii țării. Tocmai de aceea 
acești conducători din, zbu
ciumata noastră istorie au 
devenit simbol. Bunul simț 
al românilor, învățămintele 
ce le-au tras de-a lungul 
veacurilor, apărîndu-și cu 
singe țara de tot felul de nă
văliri șl asupriri, toate aces
tea au cristalizat în psiholo
gia poporului adevărata dra
goste de patrie șl neam.

Iată un izvor nesecat 
învățăminte și pentru

de 
noi,

sen- 
vor- 

„------ de
preferat tăcerea tonifiantă, 
dar pe parcursul căreia se 
pregătesc marile valori, de- 
cit rostirile in forță, neaco
perite în artă. Cred că acum, 
mai mult ca oricind, avem 
nevoie de o literatură la 
înălțimea aspirațiilor poporu
lui ; o literatură pentru vii
tor, dar plecată din frumoasa 
luptă de azi. Mă gindesc că 
încă nu avem un roman-fres- 
că, să-i zic astfel, un roman 
atotcuprinzător al acestui ev 
comunist, o sinteză de viață 
și de artă. Cine îl va scrie, 
reținind în paginile lui tu
multul constructiv al acestui 
timp, va lăsa viitorului ima
ginea acestui Mare Prezent, 
se va înscrie, cu siguranță, 
în pleiada marilor valori.
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I
I
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*
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Adunări de dare de seamă și alegeri 
TINERII CONSTRUCTORI FAȚĂ N FAJĂ CU BILANȚUL 
____ȘI CU PROIECTELE DE VIITOR 
„Mîinile noastre desăvîrșesc 
zi de zi frumusețea orașului"

J 2
.Conferința de dare de seamă 

și alegeri a organizației U.T.C. 
din. cadrul Trustului de con
strucții Iași a debutat prinț'r-un 
moment emoționant, moment 
sub semnul căruia aveau să se 
desfășoare In întregime . lucră
rile adunării constructorilor ie
șeni. In sala conferinței. săr
bătoresc amenajată, partici- 
pantii au ascultat, prip. inter
mediul benzii de magnetofon, 
cuvintele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU rostite la cel de 
al XI-lea Congres al P.C.R., cu
vinte care au devenit pentru 
toți tinerii țării deviză de viață 
și muncă. Chemarea profund 
patriotică adresată de către se
cretarul general al partidului 
nostru tineretului tării a răsu
nat în sala conferinței înflăcă- 
rînd inimile celor prezenți. Sub 
semnul acestei chemări la ac
țiune a început Conferința ute
ciștilor constructori ieșeni si in 
deplină concordantă cu măre
țele ei sensuri politice și etice 
s-au desfășurat lucrările. Da
rea de seamă specifica încă 
din primele rînduri : „Confe
rința noastră are loc la cinci 
săptămîni de la vizita la Iași a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, vizită care a în
semnat pentru noi un minunat 
prilej de a ne mobiliza forțele 
pentru îndeplinirea la timp și 
la înalți parametri calitativi a 
sarcinilor ce ne revin. Momen
tul de față găsește întregul co
lectiv al trustului de construc
ții angajat în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. Ti
nerii constructori, alăturîndu-se 
efortului general al tuturor lu
crătorilor trustului, se strădu
iesc, zi de zi, să intimpine 
prin fapte de muncă deosebite 
cel de al X-lea Congres al 
U.T.C., singurul mod în care 
înțelegem să răspundem che
mării secretarului general al 
partidului nostru si să ne fa
cem datoria față de patrie.

„Cu mîinile noastre vom ri
dica noi ■edificii, vom întineri 
orașul făcindu-1 mai frumos...".

Intr-adevăr, constructorii ie
șeni se prezintă cu un bogat 
bilanț. Organizația U.T.C. a 
trustului de construcții ș-a în
scris printre laureatele între
cerii „Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", primind, in 
anul 1974, fanionul și diploma 
Comitetului județean Iași al 
U.T.C. Planul cincinal a fost 
îndeplinit de către Trustul de 
construcții Iași la data de 16 
mai 1975, deci cu șapte luni și 
jumătate înainte de termen. 
S-au construit, în primii patru 
ani ai cincinalului, peste 13 509 
apartamente, realizîndu-se o 
depășire a planului cu 3,2 la 
sută. In semestrul I al acestui 
an a fost realizat un volum de 
lucrări în valoare de 263 000 
lei, depășindu-se planul pentru 
perioada respectivă si realizîn

„Vom trece chiar azi 
la fapte “

La Bacău, am asistat la adu
narea pentru dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. 
aparținînd Grupului de șantiere 
„Electromontaj". Organizația 
U.T.C. de aici se mîndrește cu 
bune rezultate obținute în pro
ducție. Uteciștii, așa cum ne spu
nea și secretarul comitetului de 
partid al grupului de șantiere, 
au contribuit decisiv în obți
nerea unor succese de prestigiu. 
Astfel, planul cincinal a fost în
deplinit în 3 ani și 11 luni. Aici 
este locul să amintim că tinerii 
constructori, înțelegind sarcinile 
trasate de conducerea noastră 
de partid, au prestat în spriji
nul producției peste 48 000 ore 
de muncă suplimentară. Tot 
ei, uteciștii, au colectat însem
nate cantități de deșeuri meta
lice (obținînd o depășire a 
proiectelor inițiale cu aproxima
tiv 30 tone) și au realizat în
semnate economii de materie 
primă, combustibili și energie 
electrică. Sint acestea citeva re
zultate care reprezintă o bună 
bază de lansare spre îndepli
nirea sarcinilor viitorului cinci
nal și adunarea la care am 
participat ar fi trebuit să aibă 
ca punct de plecare în proiec
tele de viitor tocmai rezultatele 
amintite.

Nu s-a întîmplat, totuși, decit 
parțial așa... Deși conducerea 
șantierului a asigurat cele mai 
bune condiții pentru desfășu
rarea adunării, (au fost reparti
zate autobuze pentru aducerea 
uteciștilor din toate punctele de 
lucru, unii venind tocmai de Ia... 
Tulcea), deși tinerii, în cuvintul 
lor, au atacat probleme impor
tante din viața șantierului, se 
poate spune că lucrările adună
rii s-au menținut în sfera gene
ralităților. Desigur pentru aceas
tă situație o mare vină o poartă 
membrii comitetului U.T.C. care 
nu au participat toți, cum era 
normal, la redactarea dării de 
seamă. Greul a căzut pe umerii 
locțiitorului secretarului comi
tetului U.T.C., Enache Pa
vel, care a făcut, cum s-a 
priceput, într-o primă formă 
darea de seamă. Secretarul co
mitetului U.T.C., Ștefan Giur- 
gea, ne spunea că a fost în con
cediu și că, abia întors, a lucrat 
cam... repede darea de seamă. 
Tot dinsul recunoștea că atit 
darea de seamă, cit și proiectul 
programului de activități „sint 
slabe"... Și secretarul comitetu
lui de partid era nemulțumit. 
Dinsul ne mărturisea că i-au fost 

du-se. astfel, 48,6 la sută din 
planul pe întreg anul 1975. S-âu 
predat în acest. răstimp 1684 
apartamente, cu 234 mai mult 
decit era prevăzut.. Iată doar 
citeva dintre succesele notabile 
ale constructorilor, la care au 
contribuit și uteciștii și care 
și-au găsit un loc binemeritat 
în darea de seamă. Dar atit 
darea de seamă, cit si discu
țiile s-au axat pe analiza cri
tică și. autocritică a principale
lor aspecte care incă afectează 
activitatea trustului de con
strucții. Eliminarea lor. eum pe 
bună dreptate se sublinia, ar 
contribui din plin la sporirea 
considerabilă a succeselor. în 
acest sens, în darea de seamă 
se arăta : „Trebuie spus că ală
turi de unele cauze obiective 
(intemperiile vremii) în trimes
trul doi s-a pierdut depășirea 
de 3.9 la sută a planului, ob- 
t'nută in primul trimestru.

IAȘI
sarcinile productive fiind reali
zate doar în proporție de 93,86 
la sută. La nerealizarea pro
ductivității muncii au concurat 
o serie de manifestări de indis
ciplină ale unor tineri, risipa 
de materiale, combustibili, e- 
nergie electrică, nefolosirea la 
capacitatea maximă a utilaje
lor, nerespectarea instrucțiuni
lor tehnologice, precum și ne- 
valorificarea integrală a pro
gramului de muncă. Organiza
țiile U.T.C. subordonate comi
tetului nu au sesizat la timp 
aceste deficiențe iar acolo unde 
au făcut-o nu au intervenit 
eficient pentru eliminarea lor", 
în cuvintul lor, participanții la 
discuții au relevat, de aseme
nea, o serie de neajunsuri și au 
făcut propuneri constructive 
menite să îmbunătățească si
tuația actuală. Astfel, loan 
Mășcăteanu, după ce a insistat 
asupra necesității ridicării cali
ficării profesionale a construc
torilor (una dintre căile prin 
care ar putea fi eliminate 
multe dintre neajunsuri) a pro
pus : „Să înființăm 2 echipe de 
tineret la atelierul strungărie 
și în parcul auto. In organiza
ția noastră de la „Stația utilaj- 
transport" există o asemenea 
echipă care a obținut rezultate 
deosebite. Utile cred că sint și 
concursurile profesionale pe 
meserii care se bucură de suc
ces în rîndul tinerilor. Să or
ganizăm și în viitor asemenea 
concursuri dar cu un grad spo
rit de dificultate..." In înche
iere, el a spus : „Tinerii din 
organizația noastră se angajea
ză în fața conferinței să pres
teze 15 000 ore muncă patrioti
că în sprijinul producției și 500 
ore pentru înfrumusețarea șan
tierului". Altă propunere inte
resantă și utilă a făcut-o Con
stantin Mereuță : „Așa cum s-a 

prezentate documentele doar cu 
cîteva ore înainte de adunare și 
că nu a mai putut interveni 
pentru îmbunătățirea lor. O so
luție, în aceste condiții, ar fi 
fost aminarea adunării, dar era 
imposibil. Sigur, dacă darea 
de seamă și proiectul pro
gramului de activități ar fi 
fost întocmite din timp, cu maxi
mum de răspundere, alta ar fi 
fost și „fața adunării". (Un 
exemplu din care reiese super
ficialitatea : în darea de seamă 
locurile unde se intenționa să se 
dea exemple concrete rămăse
seră... goale, urmînd să fie com
pletate — cînd I ! ? — ulterior). 
Așa stînd lucrurile, devine ex
plicabilă sfera generalităților în 
care au plutit cele două docu
mente prezentate uteciștilor cît 
și generalitățile în care au 
constat unele din angajamente
le rostite.

BACAU
Discuțiile au reparat în bună 

măsură situația, vorbitorii abor- 
dînd, în spirit critic și autocri
tic, mult mai profund și concret 
diverse aspecte din activitatea 
organizației lor. Vasile Cojocaru 
arăta că în darea de seamă nu 
au fost menționate cantitățile 
însemnate de deșeuri de hîrtie 
și sticlă pe care le-au colectat 
uteciștii și tot dinsul sublinia 
lipsurile din activitatea sportivă. 
Mai incisiv, Constantin Roman 
arăta că nu există încă o pre
ocupare evidentă pentru îmbu
nătățirea pregătirii "profesionale 
și că organizația U.T.C. a avut 
prea puține inițiative în acest 
sens. „Cu un concurs sau două 
pe linia profesională — afirma 
Roman — nu vom face mare 
lucru. Trebuia să ne axăm 
eforturile pentru sporirea efi
cienței cursurilor de calificare. 
Sint unii tineri care refuză să 
participe la aceste cursuri, ab
sentează nemotivat, nu calcă 
pragul „Bibliotecii tehnice". Noi, 
uteciștii, am tolerat nepermis de 
mult comportarea lor. Este cazul 
să-i punem capăt !“. Vasile Că
pușe sublinia un alt -aspect : 
„Resimțim ca o necesitate spo
rirea cunoștințelor tehnice. La 
faza pe oraș a „Olimpiadei 
strungarilor", participanții noștri 
s-au trezit în fața unor strunguri 
pe care nu le văzuseră niciodată. 
Astfel, deși buni meseriași, ei au 
ratat obținerea unui loc fruntaș. 

spus în darea de seamă încă 
dovedim că sîntem risipitori. 
Risipim materiale,, energie elec
trică, combustibili. Propun să 
declanșăm o întrecere între , toa
te punctele de lucru privind 
buna gospodărire a tuturor ma
terialelor... Trebuie să învățăm 
să devenim buni gospodari, tre
buie să economisim fiecare 
gram, fiecare centimetru din 
materialele de construcții..." 
Filip Drăgoi afirma : „Ne des
fășurăm lucrările în spiritul 
chemării tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Ar trebui, fiecare 
dintre noi, să ne punem serios 
întrebările : Cum am răspuns 
acestei chemări ? Cum o vom 
face in viitor ? Organizația 
noastră de la șantierul nr. 2 se 
mîndrește cu succese de sea
mă : am prestat lucrări în va
loare de 4 800 000 lei pentru în
depărtarea pagubelor inunda
țiilor, uteciștii au muncit cu 
spor și cu dăruire la consolida
rea digului de la Grozești. De 
ce în darea de seamă nu au 
fost amintite și aceste succese ? 
Sigur, noi nu ne vom opri aici. 
Ne angajăm să realizăm pla
nul de producție pe anul 1975 
in proporție de 103,4 la sută. 
Uteciștii nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea a- 
cestui angajament !“ Sandu 
Chiriță și-a axat cuvîn- 
tul pe dificultățile pe care le 
aduc absențele nemotivate de 
la lucru. El sublinia : „Produc
tivitatea muncii este grav afec
tată tocmai datorită absentelor. 
Propun să analizăm săptămînal 
situația absentelor și să luăm 
măsuri ferme împotriva celor 
care-și bat joc de munca noas
tră ! începînd de astăzi să nu 
mai acceptăm nici o absentă 
nemotivată de la lucru ! Opinia 
colectivă trebuie să-și spună 
cuvintul cu hotărire și în a- 
ceastă direcție".

Am redat, succint, doar citeva 
dintre intervențiile vorbitorilor 
in conferință. Aria discuțiilor a 
fost însă mult mai largă. Cei 
care au luat, cuvintul au făcut 
referiri la condițiile de viață 
ale tinerilor, au criticat insufi
cienta preocupare â comitetului 
U.T.C. pentru îmbunătățirea a- 
cestor condiții. Critici s-au 
adus și asupra felului în care 
uteciștii înțeleg să-și trăiască 
viața de organizație (adunări 
generale care nu se țin la timp, 
problematica neinteresantă a u- 
nora dintre aceste adunări, ne
respectarea prevederilor statu
tului de către unii uteciști și 
altele). Se poate concluziona, 
astfel, că lucrările conferinței 
constructorilor ieșeni, prin spi
ritul revoluționar care le-a do
minat, au constituit un moment 
de cotitură în activitatea orga
nizației U.T.C., un bun prilej 
de angajare solemnă în înde
plinirea sarcinilor ce revin 
Trustului de construcții Iași In 
cincinalul viitor.

Avem aicî o „Bibliotecă tehni
că", dar eu cred că este prea... 
tehnică. Ar fi necesar să o îm
bogățim și cu acele cărți care 
sint mai pe înțelesul nostru și 
care ne servesc direct în per
fecționare. Noul comitet va tre
bui să aibă în vedere și această 
problemă". Gheorghe David a 
discutat alt aspect : „Strîngem 
fier vechi dar nu reușim să-l 
transportăm. Cred că șefii de 
echipe ar putea să ne- sprijine. 
Să mobilizăm tinerii și, simbăta, 
timp de o oră, peste program, 
să transportăm fierul vechi". 
Constantin Hriscu afirma : 
„Sint sudor. Aș dori să văd cum 
se sudează în argon. Mă intere
sează ! Potrivit și necesar ar fi 
să organizăm schimburi de ex
periență cu alte întreprinderi. 
Comitetul U.T.C. nu și-a propus 
nici în anii trecuți și nici acum, 
în proiectul programului de ac
tivități, organizarea unor schim
buri de experiență... Poate se 
va gîndi și la ele". Constantin 
Giosanu s-a referit în cuvintul 
său la condițiile de viață de pe 
șantier : „Ne lipsește apa pen
tru spălat. Propun să amenajăm, 
prin muncă patriotică, un loc 
unde să facem baie, să ne spă
lăm. Aș mai avea ceva de spus 
și despre lipsa aparatelor de 
măsură și control (micrometre, 
șublere) ; nu mai lucrăm „după 
ochi", operațiile pe care le efec
tuăm sînt din ce în ce mai pre
tențioase și avem nevoie de 
aparate de măsură. La fel, avem 
nevoie de scule și dispozitive...". 
Dorel Arsenie și-a axat discuți
ile pe problemele disciplinei : 
„Comitetul U.T.C., noi toți am 
făcut prea puțin pentru îmbu
nătățirea stării disciplinare. Sint 
tineri care la căminul de nefa- 
miliști nu se comportă civilizat. 
Dezordinea, înjurăturile, murdă
ria, instalațiile stricate trebuie 
să dispară cît mai repede din 
cămin. Să nu acceptăm între noi 
tineri care nu se respectă pe ei 
și nu respectă nici colectivul 
unde muncesc...".

Am redat cîteva fragmente 
din discuțiile ce au avut loc la 
adunarea constructorilor. Dacă 
darea de seamă șl proiectul pro
gramului de activități ar fi fost 
întocmite prin consultarea ute
ciștilor, prin participarea tuturor 
membrilor comitetului, desigur 
că și nivelul adunării ar fi fost 
mult mai înalt

Grupaj realizat de 
TEODOR POGOCEANU

Studenții Facultății de automatică realizează pentru producție panouri de comandă 
din planul Întreprinderii „Automatica"

ln secția de montaj a întreprinderii „Automatica", viitorii ingineri participă la rea
lizarea obiectivelor din planul economic

După un an de la Conferința cadrelor și activului de partid din învățămîntul superior

FACULTATEA FACE PAȘI HOTĂRÎȚI 
SPRE CERCETARE SI PRODUCȚIE

Institutul politehnic din Ca
pitală, cel mai mare institut de 
învățămînt superior din țară, cu 
17 000 de studenți și aproa
pe 1 500 cadre didactice — prin 
soluțiile pe care le-a adoptat în 
anul universitar 1974/1975, în do
meniul integrării a devenit o u- 
nitate de referință ce confirmă 
cu experiențe proprii că un ase
menea deziderat poate deveni 
mai repede o realitate : în vii
torul an universitar facultățile 
pot deveni intr-adevăr, unități 
de învățămînt, producție și cer
cetare.

Putem vorbi de platforma 
industrială a institutului ?

— Legarea școlii superioare de 
problemele producției, de cerce
tare, constituie o direcție fermă 
cu obiective precise pentru rea
lizarea cărora acționează cu con
secvență atit cadrele didactice 
cît și studenții, ne spune tov. 
prof. dr. doc ing. Suzana Gâdea, 
prorector al Institutului politeh
nic. In acest an, existența celor 
22 ateliere de producție în cadrul 
a 10 facultăți ne dau drep
tul să vorbim de crearea 
unei adevărate platforme in
dustriale a Politehnicii. Sîntem 
în stadiul în care producția are 
încredere; in această platformă 
și putem încheia și onora un 
mare număr de contracte cu u- 
nitățile economice și industriale, 
dar nu orice contract și nu pen
tru orice produse. Cînd stabilim 
colaborări de producție cu între
prinderile ni se propun și accep
tăm lucrări de prelucrare sau o- 
perații de montaj, unele, pentru 
anii începători, de tehnicitate 
mai redusă, care le permit să-și 
însușească unele meserii, dar 
pentru studenții din anii mari 
contractăm lucrări complexe de 
asamblare a unor instalații și 
echipamente ; se realizează, de 
asemenea, standuri și prototi
puri, fapt care ilustrează saltul 
calitativ din activitatea produc
tivă a studenților și cadrelor di
dactice, studenții fiind solicitați 
să-și valorifice la nivel cores
punzător ^pregătirea teoretică de 
la cursuri.

Angajamentul institutului în 
1975 prevede realizarea unei 
producții în valoare de 81 300 
mii lei. Din această producție, 
aproape jumătate va fi onorată 
de atelierele facultăților. Ele 
dețin, cu sprijinul unor minis
tere economice — M.I.C.M.,
M.T.T.c., M.E.E., dotări de o 
tehnicitate apreciabilă. Faptul 
ne obligă să ne precizăm indica
tori de prim ordin la capitolul 
eficiență în activitatea produc
tivă. Nivelul tehnic al producției 
realizate crește pe ani de studii 
(Electrotehnică, T.C.M., Automa
tică), dar sint și ateliere unde 
trecerea de la operații de prelu
crare mecanică la operații com
plexe se face la nivelul primu
lui an (Electronica, Energetica).

Tot mai mult se cristalizează 
concepția unui tot unitar (proiec
tare — cercetare — producție) 
pentru executarea de prototi
puri, standuri, produse de serie 
mică, realizate de colective de 
studenți și cadre didactice de la 
faza proiect testare, la finalizarea 
optimă in produse de înaltă ca
litate.

După cite se observă, facultă
țile încep să stăpînească din ce 
în ce mai bine limbajul, meto
dele. obiectivele producției, 
viața de uzină devenind proprie 
institutului.

— Studentul se află, știm, și 
în uzină, in timpul stagiilor 
de practică. Ce soluții s-au gă
sit pentru corectarea statutului, 
formal adesea, al studentului 
care face practică in fabrică ?

— Din institutul nostru 3 590 
de studenți au efectuat în între
prinderile bucureștene 515 mii 
ore în decursul cărora au obți
nut o producție globală în va
loare de 7 375 000 lei. Cifrele 
singure sînt edificatoare, întru- 
cit o producție de asemenea va
loare poate fi realizată numai 
în condițiile în care studentul 
lucrează efectiv. Bunăoară, stu
denții Facultății de electronică 
în cadrul atelierului 403-Pipera 
au obținut în semestrul I o pro
ducție de 1 967 000 lei (13 456 lei/ 
student), montînd și reglind a- 
paratele de televiziune. Au avut 
toate condițiile să lucreze efec
tiv în meserie, ceea ce i-a obligat 
la o muncă disciplinată. între
prinderea le-a creat o linie teh
nologică deservită în exclusivi
tate de viitorii specialiști. Alt 
exemplu, pe care dorim să-1 ge
neralizăm în viitorul an uni
versitar Ia nivelul tuturor fa
cultăților, ne furnizează activi
tatea studenților de la metalur
gie. Ei au fost antrenați să lu
creze în 2 și 3 schimburi la fur
nalul experimental și cuptorul 
electric, producînd feroaliaje 
pentru Combinatul siderurgic de 
la Galați. De asemenea, studen
ții Facultății de energetică au 
preluat in trei schimburi atelie

rul C.E.T., interconectat la sis
temul energetic național produ
cînd 1 878 600 kWh cu o produc
tivitate de 2 550 lei/student nu
mai în semestrul I,

— Cunoaștem că ați participat 
la elaborarea unui program de 
perspectivă privind integrarea 
învățămintului cu cercetarea și 
producția în lumina indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui. Ne puteți releva acele ele
mente ale acestuia, care stau in 
atenție în viitorul an universi
tar ?

— Concepția generală care 
a stat la baza acestui plan a a- 
vut în vedere transformarea 
institutului nostru, a fiecărei 
facultăți în unități puternice de 
învățămînt, cercetare și produc
ție. Există o experiență verifi
cată practic, ca formă ideală de 

Ce modele oferă Politehnica bucureș- 

teană in integrarea invafdmintului 

cu cercetarea și product ia

integrare realizată de învăță- 
mînt, cercetare și producție — 
pentru domeniul fizicii pe plat
forma Măgurele. Institutul poli
tehnic pregătește însă în patru 
mari profiluri — mecanic, elec
tric, chimic și metalurgic incit 
trebuia să gîndească această or
ganizare în funcție de realita
tea politehnicii. Astfel, s-a 
prevăzut organizarea a patru 
mari unități pe profile de 
specialitate in care vor fi a- 
bordate numeroase probleme 
majore ale economiei cuprinse 
în programele naționale de cer
cetări. Nucleul principal il con
stituie Fabrica de standuri pen
tru cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, care va avea 
legături directe cu celelalte 
patru unități de învățămînt — 
cercetare și producție. Aceasta 
este profilată pe domeniul meca
nicii fine, electrotehnicii, elec
tronicii și automaticii. Se esti
mează că vor munci aici 3 000 
de studenți și 250 cadre didac
tice. Produse : aparate de 
măsurat llfngimi, aparate pen
tru marcări de rezistentă și u- 
zură, defectoscoape etc. In ca
drul celorlalte patru unități, vor 
funcționa ateliere de producție 
și laboratoare, standuri, conform 
specificului fiecărei facultăți, 
urmărindu-se atit instruirea stu
denților în diverse meserii, cît 
și realizarea unei producții de 
înaltă tehnicitate pe baza unor 
activități de cercetare și proiec
tare de concepție proprie inclusă 
în contracte încheiate cu prin
cipalele unități și centralele in
dustriale.

Atingerea obiectivelor integră
rii ne-a obligat la regîndirea și 
restructurarea planurilor și pro
gramelor de învățămînt, acți
une finalizată în prezent. Se 
anticipează descongestionarea 
planurilor și programelor la a- 
nii superiori pentru a permite 
intensificarea acțiunii individuale 
a studentului în studiu, cercetare 
și producție.

Am urmărit, în același timp, 
gruparea orelor aferente fiecă
rui tip de activitate pe semestre 
în școpul realizării dezideratu
lui ca studenții să învețe, să cer
ceteze și să producă într-o con
cepție integrată. Activitățile a- 
plicativ-productive vor avea 
pentru anii mari o pondere 
crescută pînă la 70 la sută. S-au 
evidențiat mai clar conexiunile 
dintre diferitele grupuri de dis

cipline : cultură generală, cul
tură tehnică fundamentală, cul
tură de specialitate, discipline 
de aprofundare a specializării.

Realizarea acestor obiective 
este coroborată cu măsura de 
funcționare a catedrelor, labora
toarelor, atelierelor productive 
și de proiectare în regim deschis 
zilnic de la 8 la 20, studenții a- 
vînd acces și în afara orelor de 
program putîndu-se documenta, 
primi consultații, și efectua sin
guri lucrări de proiectare de a- 
telier sau laborator. In viitorul 
an universitar, tematica lucrări
lor de laborator și de proiectare 
se va axa pe planul de produc
ție, cercetare și proiectare al 
catedrelor, iar lucrările de di
plomă, a căror tematică va fi 
cunoscută de la începutul anu
lui IV, vor da posibilitatea rea

lizării unor proiecte complexe 
de importanță deosebită.

Studenții - factor 
dinamic în realizarea 

dezideratelor integrării
Majoritatea membrilor Consi

liului U.A.S.C. din Institutul po
litehnic sint prezenți la sediu. 
Impresiile din această vară a 
muncii, a instruirii și odihnei se 
consumă rapid. Sînt treburi de 
pus la punct pentru deschiderea 
noului an universitar. Asociațiile 
studenților comuniști, ca și stu
denții, sînt implicate direct in 
realizarea procesului integrării, 
de la acestea se așteaptă obser
vații, sugestii, dar mai ales ac
țiune.

„Pentru noi toți, ne spune pre
ședintele Consiliului U.A.S.C., a- 
sistent ing. Gh. Hubca, obiecti
vul principal al viitoarei etape 
de învățămînt îl constituie obți
nerea unor rezultate calitativ 
sporite la toți indicatorii con
cursului „Fiecare A.S.C. — co
lectiv de educare prin muncă și 
pentru muncă a studenților". De 
asemenea, împreună cu comisia 
profesională și cu activiștii re
sortului de profil din fiecare fa
cultate vom ajuta decanatele 
pentru a organiza mai bine mun
ca în atelierele școală, a căror 
producție va crește, în unele ca
zuri pînă la 200 la sută față de 
acest an. Vom extinde inițiati
vele studenților de la energetică, 
automatică, metalurgie privind 
organizarea locurilor de muncă 
după o schemă similară produc
ției, cu șefi de echipă, de schimb, 
responsabili C.T.C. recrutați din 
rîndul studenților și, odată, cu 
debutul practicii studenților din 
anul I vom organiza instruirea 
lor de . către studenții din anii 
mai mari, care au deja o cali
ficare anterioară.

Adunările generale de dare de 
seamă și alegeri vor constitui 
prilejul unor analize profunde a 
contribuției studenților la reali
zarea planurilor de producție ala 
fiecărei facultăți, ă contribuției 
consiliilor A.S.C. la atingerea o- 
biectivelor integrării. Reprezen
tanților A.S.C. în consiliile pro
fesorale și senat le va reveni 
sarcina de a participa activ la 
elaborarea planurilor de produc
ție pentru viitorul an universi
tar. Cercetarea științifică stu
dențească este din ce in ce mai 
mult înglobată în activitatea ca
tedrelor, care se regăsește, la 

rîndul ei, in planurile centrale 
de cercetare. In acest an, stu
denții vor participa la rezolvarea 
a 72 de teme din Programul de 
cercetare mașini-unelte din pla
nul nominalizat de stat. Majori
tatea lucrărilor vor fi finalizate 
în lucrări de diplomă. însă, dacă 
la unele facultăți valoarea cer
cetării studențești integrată în 
contracte s-a situat la un nivel 
mulțumitor (metalurgia — 4,8 
milioane Iei, mecanică — 3,1 mi
lioane lei, energetică — 640 000 
lei) la alte facultăți potențialul 
științific al studenților nu a fost 
corespunzător utilizat în valo
rificarea unor cercetări intere
sante. Dorim ca în viitorul an u- 
niversitar să eliminăm această 
situație prin mobilizarea tuturor 
studenților într-o activitate ști
ințifică aplicativă, care poate 
ilustra cel mai bine contribuția 
la rezolvarea unor probleme ale 
producției".

Bilanțul unei veri 
a muncii arată că 

ștacheta exigențelor 
poate fi ridicată

Practica studenților politeh- 
niști a înregistrat în această 
vară un important salt calitativ. 
Organizat pe principiile inte
grării, acest stagiu a asigurat 
participarea efectivă a studenți
lor la execuția unor lucrări și 
operații în procese de producție. 
Desfășurîndu-se în 185 între
prinderi (71 în București și 114 
în provincie) practica a mobili
zat 10 570 studenți dintre care 
5 921 au lucrat în unități econo
mice, 1 229 pe șantiere de con
strucții, 2 445 în ateliere de pro
ducție, 375 în ateliere de pro
iectare, 100 în cadrul întreprin
derii „Didactica" și în laboratoa
rele catedrelor, iar 600 în alte 
întreprinderi de profil. Peste 
3 000 de studenți au muncit în 
calitate de încadrați integrin- 
du-se deplin in disciplina de 
producție. La „23 August" s-a 
muncit Ia turnătoriile de fontă 
și oțel, la întreprinderea de ma
șini grele, în secțiile alternatoare 
și turbine la „Grivița roșie" 
la cazangerie și tratamente ter
mice, la Automatica, la asam
blarea panourilor. Valoarea glo
bală a producției estimate pe 
baza productivității medii pe ra
mură se ridică la 45 068 605 lei.

Iată un semnificativ citat ex
tras din scrisoarea adresată In
stitutului politehnic de între
prinderea Metalica din Bucu
rești, unde au făcut practică stu
denții anului I. Facultatea de 
tehnologie a construcțiilor de 
mașini.

„Studenții au dovedit o temei
nică pregătire profesională Ia 
locul de muncă fiind apreciați 
în mod deosebit de colectivele 
de muncitori în cadrul cărora au 
lucrat. Ei au acordat o atenție 
deosebită calității produselor 
căutînd să realizeze zi de zi sar
cinile de producție și depășin- 
du-le de multe ori ; studenții au 
dat; dovadă de disciplină la locul 
de muncă, respect față de cei 
în vîrstă, ,, manifestînd perma
nente preocupări pentru. îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale. De asemenea, au răspuns 
prompt chemării uteciștilor de a 
participa la acțiunile organizate 
pențru eliminarea pagubelor pro
vocate de. inundații. precum și 
Ia acțiuni de muncă patriotică 
Jn agricultură".

Scrisoarea menționată repre
zintă una din numeroasele a- 
precieri ale activității studenți
lor. care, in această vară ■ și-au 
adăugat importante acumulări 
pregătirii de specialitate Iucrînd 
efectiv împreună cu viitoarele 
lor colective de muncă.

Grupaj realizai de 
CALIN STANCULESCU

Institutul politehnic - 
București

iimi-
PARTICIPARE

SECȚII ȘI ATELIERE 
DIN STRUCTURA 
UNOR UNITARI 

ECONOMICE DE PROFIL

• Secția de subansamble 
mecanice —: întreprinde
rea de mecanică fină : 
1 850 studenți ; 26 cadre 
didactice ; 6 milioane lei
— 1976.

• Secția de subansamble și 
aparate electronice — în
treprinderea de subansam
ble și aparate electronice : 
720 studenți ; 22 cadre di
dactice ; 1,2 milioane lei —
1975 ; 3 milioane lei —
1976 ; 32 milioane lei — 
1980.

• Secția subansamble și a- 
paratură electronică — E- 
lectronica : 864 studenți ; 
22 cadre didactice ; 3,6 mi
lioane lei — 1975 ; 5 mili
oane lei — 1976.

• Secția echipamente pen
tru automatizări — Auto
matica : 720 studenți ; 12
cadre didactice : 7,5 mili
oane lei — 1975 ; 10 mili
oane lei — 1976.

• Atelierul electrotehnic —
întreprinderea de mașini 
electrice : 288 studenți : 6 
cadre didactice ; 300 000
lei — 1975 ; 600 000 lei — 
1976.

• Secția energetică — Cen
trala industrială a ener
giei electrice și termice : 
360 studenți ; 6 cadre di
dactice ; 1 milion Iei — 
1975 ; 2 milioane lei — 
1976. 4.

• Secția produse chimice —- 
Centrala industrială de 
medicamente, coloranți și 
lacuri : 1150 studenți ; 18 
cadre didactice ; 7 milioa
ne lei — 1975 ; 9 milioană 
Iei — 1976.

• Atelierul de matrițe tur
nate — Institutul de cer
cetări și proiectări tehno
logii pentru sectoare cal
de : 300 studenți ; 6 cadre 
didactice ; 250 000 lei — 
1975 ; 1 200 000 lei — 1976.

• Secția cercetări, proiectări
și producție prototipuri 
mașini agricole — Semă
nătoarea : 250 studenți ; 30 
cadre didactice ; 15 mili
oane Iei — 1980.

SECȚII ȘI ATELIERE 
DIN STRUCTURA 

INSTITUTULUI 
POLITEHNIC

• Secția prototipuri de ma
șini, aparate și dispoziti
ve : 1140 studenți ; 18 ca
dre didactice ; 2 700 000 lei
— 1975 ; 3 500 000 lei — 
1978.

• Atelierul metalurgic : 600
studenți ; 8 cadre didac
tice ; 3 000 000 lei — 1975 ; 
4 000 000 lei — 1976.

• Centrala electrică de ter- 
moficare : 380 studenți ; 8 
cadre didactice ; 1300 000 
Iei — 1975 ; 1800 000 lei — 
1976.

• Atelierul de echipament
de telecomunicații în trans
porturi 180 studenți; 3
cadre didactice ; 500 000
lei — 1975 ; 750 000 lei — 
1976.

• Atelierul de microproduc- 
ție de substanțe chimice și 
aparatură de laborator : 
290 studenți ; 6 cadre di
dactice ; 250 000 lei — 1975; 
1000 000 lei — 1976.

O ultimă verificare a sche
melor inainte de livrare 

către beneficiar

Fotografii:
ORESTE PLECAN

f.
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Idei îndrăznețe, soluții eficiente, acțiuni concrete pentru

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A DEȘEURILOR

Tinerii cercetători și proiec- 
tanți sint o verigă importantă 
în procesul de integrare a de
șeurilor in circuitul productiv. 
Primii trebuie să ofere produc
ției soluții tehnice moderne, efi
ciente, ceilalți să întocmească 
într-o asemenea manieră proiec
tele. incit acestea să conducă la 
o utilizare rațională și judicioa
să a metalului pentru, instalații
le și agregatele care se vor e- 
xecuta. Ce oferă din acest punct 
de vedere experiența tinerilor 
ingineri de la Institutul de 
proiectări chimice București ? 
Cu această întrebare ne-am a- 
dresat tovarășilor loan Vaca- 
riuc, de la atelierul sinteze 
organice, secretarul comitetu
lui U.T.C. al IPROCHIM, Mir
cea Mînzat, inginer tehnolog, și 
Dan Gherghel, inginer mecanic.

I. V. : In ultimul timp re
lația cercetător-proiectant-pro- 
ducător a suferit cîteva schim
bări importante, în sensul unei 
legături mai strînse cu sfera 
productivă. Nu este însă mai 
puțin adevărat că și situația la 
care mă refer acum poate fi 
îmbunătățită. Aceasta presupu
ne, desigur, ca în primul rînd, 
fiecare. să-și facă exemplar da
toria, colaborînd însă nemijlo
cit cu beneficiarii temelor și 
proiectelor ce urmează să se fi
nalizeze. Consider deci că în în
săși soluționarea problemei re
ducerii deșeurilor proiectanții

Nimic nu se aruncă, 
totul se recuperează

Pină nu demult, din depozite
le de deșeuri ale Combinatului 
de prelucrarea lemnului Pipera 
plecau, spre a fi mistuite de 
foc, peste 17 000 m.c. de masă 
lemnoasă pe an : rumeguș, ră
mășițe de PAL, așchii de răși- 
noase și foioase, capete de ma- 
hon și palisandru. Plecau de 
fapt spre a fi mistuite de foc, 
sute de garnituri de mobilă, im
presionante cantități de plăci 
fibrolemnoase și aglomerate din 
lemn.

începînd din acest an, aproa
pe întreaga cantitate de deșeuri 
a devenit o eficientă materie 
primă. Prin prelucrarea ei com
plexă se realizează peste 4 la 
sută din valoarea totală a pro
ducției combinatului.

— Avînd în față cîteva ar
gumente de ordin economic, 
ne spune Gheorghe Coman, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
combinat, am inițiat la nivelul 

r

*
*

• La nivelul ultimului an
perarea și reintroducerea in circuitul 
rilor se va obține 40 la sută din totalul materiilor prime 
pentru fabricarea oțelului, 16 la sută din totalul metalelor 
neferoase, echivalentul a 4 milioane m.c. masă lemnoa
să ș.a. • . . .

• Zilnic, cuptoarele Combinatului de lianți și azbociment 
Medgidia valorifică 20 de vagoane zgură de furnal. Fur
nizor — Combinatul siderurgic Galați.

• Toate gazele-deșeu de la furnalele și bateriile de coc
sificare din cadrul Combinatului siderurgic Galați sint fo
losite drept combustibil în instalațiile și agregatele din 
secțiile „calde".

• La combinatele petrochimice Brazi și Borzești gazele 
reziduale sint valorificate integral în centralele de termo- 
ficare aferente acestor combinate.

• La Șantierul naval Giurgiu din resturile de tablă se 
fabrică noi repere necesare barajelor de 1 000 și 1 500 to-

au un cuvint de spus. Mă ba
zez pe faptul că, colaborind cu 
cercetătorii, proiectanții pot 
sugera acestora teme de cerce
tare și modalități concrete de 
valorificare a deșeurilor. în ce 
mă privește, executînd diverse 
proiecte, am observat că unele 
sint susceptibile din acest punct

Argumentele 
proiectanților

de vedere de serioase îmbună
tățiri. Am selectat pe cele mai 
importante și le-am trimis spre 
rezolvare cercetătorilor chi- 
miști și petrochimiștl. Pe baza 
lor vor fi rezolvate nu peste 
mult timp probleme ca : valo
rificarea sulfatului de amoniu 
din instalația auxiliar "textil de 
la întreprinderea chimică Rîș- 
nov, valorificarea sulfatului de 
sodiu obținut ca produs secun
dar în apele reziduale din in
stalația de ziram, tiuram, da
zomet de la C. P. Borzești, 
fracțiile de solvenți din insta
lațiile de furfurol, temă aflată 
în rezolvare la C.P.L. Pitești, 

tuturor organizațiilor de tineret 
o amplă acțiune privind micșo
rarea consumului de material 
lemnos, precum și strîngerea și 
valorificarea tuturor deșeuri
lor „nerecuperabile".

La sectorul de croire esențe 
tari, brigada de tineret con
dusă de Constantin Dobre a 
redus cu o zecime suprafața de 
materie primă din care se cro
iesc reperele. La croirea che
restelei nu se mai admit nici 
un fel de deșeuri in afară de 
talaj și rumeguș. Tot ceea ce 
rămîne de la acest sector de 
prelucrare este utilizat în pro
ducția de repere mici.

— Și totuși, mai există „de
șeuri". Spun deșeuri între ghi
limele, completează tînărul șef 
de tură de la secția PAL, Flo
rin Dașcaba, pentru că aceste 
deșeuri constituie pentru noi o 
excelentă materie primă. De

★★

al viitorului cincinal, prin recu- 
productiv a deșeu- 

recuperarea acidului acetic din 
apele reziduale din instalațiile 
de. furfurol ș.a.

M. M. : La proiectele de utilaj 
chimic avem de rezolvat două 
probleme. Pe de o parte, reduce
rea consumului de metal și a 
deșeurilor metalice și, a doua, 
instalații care, odată intrate in 

producție, să realizeze în ex
ploatare cit mai puține rezidu
uri. De rezolvarea acestor două 
probleme trebuie să răspundă 
toți factorii implicați : proiec
tantul, constructorul, precum și 
cel care supraveghează instala
ția. Nu întotdeauna însă răs
punderea este judicios impar-» 
țită. Iată un exemplu. Am 
realizat un proiect de autoclavă 
pe care l-am înaintat spre exe
cuție la două întreprinderi din 
țară (Făgăraș și I.U.Q. „Grivița 
roșie"). Cea produsă în Făgă
raș costă 500 000 lei, cea produsă 
în a doua întreprindere costa 
1 100 000 lei deși — subliniez — 

la începutul anului și pină 
acum au parcurs fluxul tehno
logic normal peste 7 000 m.c. de 
coji de brad, așchii de stejar și 
fag.

In urma acestui proces au 
rezultat mii de repere pentru 
sute de garnituri de mobilă 
purtînd și nobila semnătură a 
celor 12 uteciști de la PAL.

— Și totuși, mai există de
șeuri, afirmă, convins de pro- 
pria-i afirmație, și tînărul inginer 
proiectant Nicolae Rimbu. 11 500 
m.c. vor deveni anul acesta 
PAL și PFL. 3 000 m.c. — talaj 
și rumeguș în principal — com
bustibil pentru Centrala ter
mică Pipera. Restul de 2 500 m.c. 
constituie încă deșeu nerecupe
rabil. îl vindeam pină acum cu 
150 lei tona, ca lemn de foc. 
începînd din anul viitor, însă, 
el va fi reintrodus în procesul 
tehnologic pentru fabricarea re

perelor mici, atît în combinat, 

★

ne, renunfîndu-se astfel la aprovizionarea cu 40 tone tablă 
de format normal. Alte 100 tone de deșeuri metalice sint 
folosite la fabricarea unor piese mai mici.

o începind din viitorul cincinal, nici o tonă din sulfatul 
de amoniu, produs secundar al instalațiilor de caprolac- 
tamă, nu va mai fi stocată in haldele de deșeuri chimice. 
Cercetătorii români propun o soluție eficientă privind va
lorificarea integrală a celor 100 000 tone de sulfat de 
amoniu prin instalațiile de îngrășăminte complexe NPK.

• Un alt deșeu - fosfogipsul - rezultat din instalațiile 
de acid fosforic va fi, peste puțin timp, integral valorificat. 
Din cele 1,8 milioane tone de deșeuri, ejectate anual de 
instalațiile chimice, se vor obține importante cantități de 
sulfat de sodiu, amendamente pentru agricultură și... un nou 
și foarte eficient material de construcție : plăci prefabricate 
din fosfogips.

Grupaj realizat de PAVEL PERFIL

la bază a stat un singur proiect, 
pentru un singur tip de auto
clavă.

D. G. : Nu vreau să absolv de 
răspundere cea de-a doua în
treprindere, dar cauza nu trebuie 
privită unilateral, ci luat in 
dezbatere întregul complex de 
factori : calificarea forței de 
muncă, numărul de instalații de 
același tip comandate și. poate, 
în primul rind, aprovizionarea 
tehnico-materială. Noi în prp- 
iect cerem tablă „de 2“ (dau un 
exemplu doar) iar întreprinde
rea, neavînd în momentul res
pectiv materialul specificat în 
proiect, folosește tabla „de 4". 
Cantitatea deșeurilor crește 
bineînțeles ; prețul de cost, de 
asemenea.

M. M. : Exemplele de acest 
tip, țin să remarc, sint din ce 
in ce mai rare. Ele ar trebui 
însă complet eliminate. Mai ales 
în condițiile în care noi trebuie 
să producem echipamente și 
instalații la nivel mondial, de 
o înaltă complexitate tehnică.

D. G. : Pentru aceasta însă 
trebuie să eliminăm concepția 
de a lucra unilateral, de a ne 
preocupa de soluționarea exclu
sivă a părții de proiect la care 
lucrăm. Este deci necesară, o 
conlucrare mai strinsă. din par
tea fiecărui factor, indiferent de 
partea de care se ocupă con
cret în marele flux al pro
ducției.

cît și în atelierele școlilor pro
fesionale și liceelor de spe
cialitate.

— Considerentele economice 
sint clare, ne spune în încheie
re secretarul comitetului U.T.C. 
Soluțiile practice care comple
tează aceste considerente sint și 
ele la fel de clare. Sarcina 
noastră, a uteciștilor, este să 
găsim noi argumente convingă
toare care să ducă la o valori
ficare integrală și eficientă a 
tuturor resurselor materiale. 
Teoretic, deșeuri nerecuperabile 
nu există. Vom demonstra și în 
practică acest adevăr.

Zilnic, după orele de program, 
15—20 de tineri curăță halele 
de producție, adună tot ceea ce 
constituie deșeu de fabricație și 
stochează întreaga încărcătură. 
De aici, a doua zi, începe un 
nou proces de producție.

-n
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Centrala subterană, de la Mărișelu, pe Someș. Foto J GH. CVCU

FĂRĂ INTIRZIERE
IN MONTAREA UTILAJELOR

SOSITE PE ȘANTIER
Dezvoltarea fabricii „Mucart“ 

din municipiul Cluj-Napoca este 
una din cele mai importante 
investiții cu termen de finaliza
re in acest an. Aici sint pre
văzute să intre în funcțiune in 
trimestrul IV o secție de con
fecții ambalaje din cartoane 
duplex-triplex cu o capacitate 
de 10 000 tone pe an și o insta
lație continuă de fabricat mu
cava cu o capacitate de 5 000 
tone pe an. Prima dintre ele a 
fost terminată cu 3 luni și ju
mătate mai devreme. „Ne-am 
angajat să o 
construim cu 30 
zile mai repede, 
dar am reușit 
să o predăm la 
cheie benefi
ciarului cu pes
te 100 zile in 
avans, ne spu
ne maistrul 
Traian Grozea 
de la Șantie
rul 3 al Grupului de șan
tiere Cluj-Napoca. Atelierele, 
laboratoarele, celelalte spații 
de producție sint de ase
menea pregătite pentru a 
intra in funcțiune". Acum toa
te forțele constructorilor sint 
concentrate la cealaltă capaci
tate : instalația continuă de 
fabricat mucava. Tinerii zidari, 
betoniști, zugravi și dulgheri din 
echipele conduse de Arpad Am- 
bruș. Ion Buta, Ion Mateuț și 
Nicolae Hosii lucrează la fel de 
bine ca la prima capacitate, a- 
cordă aceeași atenție calității 
lucrărilor, hotăriți să facă totul 
pentru ca și acest obiectiv să 
fie finalizat înainte de termen. 
Cu toate acestea, în procesul 
executării investiției a apărut 
o „fisură" care pune sub sem
nul întrebării însăși intrarea in 
funcțiune a instalației la data 
planificată. „Instalațiile și toa
te capacitățile de producție a- 
ferente vor fi gata în luna 
octombrie, dar dacă nu se iau 
măsuri operative pentru con
struirea centralei termice nu 
vom mai avea agent termic 
pentru asigurarea intrării in 
funcțiune, ne declară ing. Ion 
Negrescu, șeful biroului plan- 
dezvoltare. Echipamentele pen-

La noua fabrică 
„Mucart" din 
Cluj-Napoca

tru cazanul de abur au sosit 
in proporție de 70 la sută de 
la întreprinderea „Vulcan" din 
București. Dar nu se poate în
cepe montarea lui pentru sim
plul motiv că încă nu a început 
săparea fundației cazanului". 
Așa că montorii așteaptă. Aceas
tă centrală termică va deservi 
și Întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din vecinătate. In
tr-o săptămînă, această funda
ție ar putea fi executată manu
al dar lucrurile se tărăgănează. 
De ce ? „Așteptăm să pri

mim un excava
tor, ne spunea 
maistrul Mircea 
Sonea de la 
Grupul de șanti
ere pentru con
strucții forestie
re Cluj, coor
donatorul lu
crărilor de con
strucții de la

j centrala termi
ca. Peste cîteva zile s-ar putea 
să-l primim". Și dacă nu o să-l 
primiți ? „Așteptăm pină îl 
vom primi". Maistrul Mircea So
nea nu găsește altă soluție decit... 
așteptarea. Cu indiferență față 
de consecințele executării cu 
intirziere a centralei, dar cu 
multă pricepere în găsirea unor 
justificări pentru această in
tirziere. Totuși, intrarea la ter
men în funcțiune a instalației 
de fabricat mucava este posibi
lă. Mai există încă timpul ne
cesar pentru asigurarea agen
tului termic pină la finele lunii 
octombrie. Constructorii și mon
torii, toți tinerii din șantier, iși 
măresc eforturile in acest scop. 
Ultimele agregate și utilaje 
pentru instalația de fabricat mu
cava vor sosi in zilele următoare 
de la I.U.P.S. Suceava. Pentru 
grăbirea montării lor la echipa 
de lăcătuși, electricieni și auto- 
matiști, condusă de Teodor Cher- 
cheș, s-au alăturat tinerii lăcă
tuși din echipa lui Paul Vig, din 
partea beneficiarului. Dar pen
tru ca efortul lor să nu fie ză
dărnicit trebuie terminată fără 
intirziere și centrala termică.

I. MORARU

Noua hartă
(Urmare din pag. I) 

na riul și-l vor obliga să cede
ze oamenilor întreaga lui ener
gie.

Orașul demontabil
Urcînd, din baraj în baraj, pe 

sălbatica vale a Someșului, oa
menii și-au adus cu ei „provi
zii" de civilizație. In primul 
rind, o stradă suspendată, ca 
un balcon continuu, a* fost să
pată în versanții munților, pen
tru & face posibil transportul 
auto. Apoi, in preajma șantie
relor au apărut mici orășele de 
barăci, demontate la sfîrșitul 
fiecărei lucrări și montate din 
nou în locul în care începea lu
crarea următoare. Am vizitat, 
la Mărișelu, o asemenea colo
nie. In afară de locuințele pro- 
priu-zise, solide și bine izolate 
termic, înzestrate cu bucătărie, 
încălzire centrală, apă caldă și 
apă rece și avînd sub ferestre 
grădini de zarzavat și de flori, 
așezarea se mindrește cu o șif'oa- 
lă generală, cu o bază sportivă 
cuprinzind terenuri de tenis, de 
volei și o popicărie, cu o canti
nă, cu un cămin de copii, cu un 
oficiu poștal, adică cu tot ceea 
ce asigură, in munți, un confort 
apropiat de cel oferit de un 
oraș modern. „Cind am venit 
aici — iși amintește loan Vă
dan. secretarul Comitetului 
U.T.C. al șantierului Mărișelu 
— adică prin 1970, n-am văzut 
decit cîteva rulote, din care au 
coborît mai mulți oameni. Unul 
din ei a exclamat : -'Uite, dom- 
'le, ce loc frumos pentru colo
nie !»“. Iar acum, in locuințele 
celor căsătoriți, se aude, la 
prinz, ispititorul zăngănit al far
furiilor și furculițelor, iar pe 
„străzi" copii zburliți de vînt, 
cu mingea în mină, discutînd 
„grav", se îndreaptă spre tere
nurile de sport.

Șantierul subteran
„Vă invit să vizitați un șan

tier neobișnuit", îmi spune in
ginerul Mihai Marusceac, des- 
chizînd portiera Daciei sale 
1300, pe care a invățat-o cu 
toate hârtoapele și noroaiele, 
dar pe care o spală atent și 
tandru ori de cite ori se pre
gătește să plece la Cluj-Napo
ca pentru a-șt vedea cei doi co-

a Someșului
pii. Deși nu are decit treizeci 
de ani, inginerul a lucrat pe 
mai multe șantiere ale tării — 
Tîrgu-Lăpuș, Valea Arieșului, 
Valea Someșului — și și-a ciș- 
tigat o siguranță de construc
tor experimentat. Iau loc în 
mașină și aștept să facem un 
drum lung și anevoios pină la 
Fintinele sau, poate, pină la 
Tarnița. Dar inginerul virează 
brusc spre munte și de-abia 
atunci observ că în peretele de 
piatră se deschide o intrare în
tunecată. Cu farurile aprinse, 
pătrundem într-o galerie care 
se afundă spre adîncuri. Pere
ții sint betonați, dar, din loc in 
loc, minerii au lăsat stinca ne
căptușită pentru că e tare și re
zistă și pentru că, in modul 
acesta, se poate vedea in ce 
materie dură (am încercat mai 
tirziu, cu un ciocan, să desprind 
o așchie, dar a fost imposibil) 
au tăiat ei o adevărată magis
trală. cu două benzi și cu o 
înălțime care permite trecerea 
unui autocamion supraîncărcat. 
După aproape un kilometru de 
mers, ajungem intr-o hală de 
proporții incredibile, ca grotele 
cu comori din 1 001 de nopți, in 
care, la lumina reflectoarelor, 
se lucrează din plin. Schelele, 
cablurile electrice, basculele în
cărcate cu ciment creează im
presia că te afli pe un șantier 
obișnuit, dar ori de cite ori 
ina'lți privirea și dai de zidul 
dăltuit in rezistentele „șisturi 
micacee faliate" totul redevine 
neverosimil. Impresia este și 
mai puternică cind descoperi că 
încăperea comunică, prin pu
țuri de o adîncime amețitoare, 
cu alte încăperi, de sub ea. A- 
celea sint, de fapt, „alveolele" în 
care se vor monta turbinele.

După ce ieșim la lumina zi
lei, primul lucru pe care îl fac 
este să aflu și să transcriu cit 
mai multe nume ale celor care 
lucrează aici. Dumitru Ilieș, 
loan Budală, Pompei Stoica, 
Ioan Scutaru, loan Ciuhat, An
drei Macovei, Nicolae Ursu, 
Gherasim Pop, Teodor Vădan, 
Gligor Ilea, Florin Ignat, Mar
ton Iboya, Cecilia Varlam, oa
meni despre care mi se spune 
că au față de muncă o atitudi
ne exemplară și care asigură, 
direct sau indirect, bunul mers 
al lucrărilor pe fantasticul șan
tier subteran, îmi apar ca ade- 
vărați eroi, cu faptele îndrăz
nețe înscrise pentru totdeauna 
în piatră.

Cuvîntul de ordine 
al campaniei ORGANIZARE DESĂVÎRSITĂ,
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Recolta culeasă azi, tot azi în hambare. Foto : GH. CUCU

Se recoltează porumbul
In județul Dolj, cooperatorii, după ce au în

cheiat de recoltat inul. și fasolea, au trecut cu 
forțe sporite in lanurile de porumb. Datele 
centralizate pină ieri, 1 septembrie, indică o rea
lizare de 6 300 hectare recoltate. Atenția este 
concentrată asupra parcelelor cultivate cu hi
brizii timpurii care au ajuns la maturitate. Pină 
în prezent 21 620 tone au luat drumul pătulelor 
proprii și al bazelor de recepție. Concomitent 
se acționează la eliberatul terenurilor de coceni, 
în vederea efectuării arăturilor și pregătirea pa

tului germinativ pentru semănatul griului. Re
zultate deosebite in această direcție sint con
semnate în cadrul consiliilor intercooperatiste 
Zănoaga, Horezu—Poenari, Bîrca, Segarcea, 
Boureni—Băilești și altele. Volumul lucrărilor 
fiind deosebit de mare, comandamentele comu
nale constituite în această campanie de toamnă 
urmăresc și intervin prompt pentru realizarea 
vitezelor zilnice planificate pe fronturile . de 
acțiune.

Nodul hidrotehnic
ST-1 avertizează!
Străbătînd Bărăganul ia- 

lomițean, acum cîteva zile, 
un anume element al ac
tivității pe ogoare este e- 
vident mai mult ca oricînd : 
irigațiile. Peste tot cîmpul 
motopompăle și aspersoareie 
funcționează din plin. Se 
udă lucerna, porumbul în 
cultura a doua, legumele, se 
aprovizionează ogoarele de 
toamnă unde se va insămința 
griul. Prezenta „ploii artifi
ciale" este evidentă prin bo
găția lanurilor. Un argument 
în plus, pentru ca toamna 
care se apropie să nu con
stituie pentru bunul gospo
dar un motiv de a închide 
robinetul canalelor de iriga
ții. Și totuși, modul in care 
se distribuie apa, acum, pe 
canalul magistral în sistemul 
de irigații Ciulnița. de Ia 
stația de pompare Mihai Vi
teazul, demonstrează o gravă 
neglijență. Nu mai departe, 
la nodul hidrotehnic princi
pal ST-1 de pe amintitul ca
nal. cota de nivel depășise 
in ziua de 26 august a.c. cu 
circa 10—15 cm limita maxi
mă admisă. Agentul hidro, 
Ion Cristian, ne spune că în 
această vară fenomenul s-a 
repetai de mai multe ori de

oarece unitățile beneficiare 
nu folosesc apa în volumele 
planificate săptăminal. în a- 
ceste condiții apa se acumu
lează in canale, deversînd 
periodic peste terenurile de 
cultură limitrofe. Dealtfel, 
chiar în preajma canalului 
magistral, de Ia Dragoș Vodă 
pină la Ciulnița, unde apa 
amenință să rupă corona
mentul consolidat cu dale 
de beton, zeci de hectare sint 
nefolosite. Apa din infiltra
ții și scurgeri s-a strins în 
veritabile lacuri și bălți in 
care... se pescuiește. Aici pa
pura și stuful au cotropit pe 
nedrept terenuri de categoria 
I destinate culturilor agricole. 
Este drept, calculele estima
tive ale pierderilor insumind 
zeci de vagoane de cereale, 
s-au făcut, promisiuni, de ase
menea. Numai măsurile întîr- 
zie. Și nodul hidrotehnic ST-1 
avertizează, lansind apeluri 
care se pierd în eter. Cind 
se va pune stop acestei 
inadmisibile risipe de apă, 
adusă cu mari cheltuieli din 
Dunăre pină în mijlocul Bă
răganului ? Cind va fi repus 
pămintul în drepturile lui ?

ȘTEFAN DORGOȘAN

Nici un minut irosit
(Urmare din pag. I)

orele patru pînă seara după 
orele 23,00, adică în schimburi 
prelungite". Că tractoarele și 
mașinile agricole sînt folosite 
la maximum în această secție 
ne-o demonstrează și mecaniza
torii Dumitru Ivănoiu, Ion Tu- 
teneanu și Aurel Atanasof, care 
au însilozat 500 tone furaje peste 
cifra planificată.

Cu aceleași rezultate se înscriu 
și mecanizatorii din celelalte 
secții ale unității. La secția nr. 
10, de exemplu, cele 11 tractoare 
de mare putere executau diferite 
lucrări de scarificare a solurilor 
podzolice, cu precădere în zona 
consiliului intercooperatist Că- 
teasca, amenajarea și întreți
nerea drumurilor distruse de 
ape, precum și desfundarea unor 
parcele din terenurile coopera
tivelor agricole din Leordeni, 
Mărăcineni, Țuțulești, în ve
derea plantării viței de vie. Trac
toarele funcționează fără în
trerupere cite 16 ore pe zi. Așa 
se explică faptul că uteciștii 
Aurel Sabău și Constantin Do- 
robanțu au depășit planul pe 
tractor cu peste 200 mii lei fie
care.

Toate bune pînă acum. Insă în 
raidul nostru am întilnit și as
pecte care se cer cît mai de
grabă remediate. Despre ce este 
vorba : se știe că folosirea ju
dicioasă a tractoarelor și ma
șinilor agricole depinde in pri
mul rînd de felul cum benefi
ciarii lucrărilor — unitățile a- 
gricole cooperatiste — iși orga
nizează munca. Trebuie ca a- ,

cestea să știe din timp pe ce 
tarlale se lucrează în ziua res
pectivă, ce complex de lucrări 
se aplică. Bunăoară, cooperativa 
agricolă de producție din Co- 
libași ceruse cinci tractoare de 
Ia secția din Mărăcineni în ve
derea grăbirii executării arătu
rilor de vară. Dimineața, cinci 
mecanizatori în frunte cu vete
ranul Marin Radu s-au prezentat 
la muncă. Numai că inginerul 
șef al C.A.P., Gh. Stanciu, nu 
s-a decis unde să repartizeze pe 
cei cinci oameni la muncă. Și

tot trimițlnd tractoarele de la o 
tarla la alta a trecut ziua fără 
să se tragă vreo brazdă. Pe 
bună dreptate mecanizatorul 
Marin Radu întreabă cine plă
tește acea zi pierdută în care 
tractoarele au funcționat în gol. 
Scuzele inginerului șef — prins 
cu alte treburi — după cum 
afirmă, nu justifică nefolosirea 
celor cinci tractoare, în condiți
ile în_ care la C.A.P. Colibași 
mai sint de executat arături de 
vară pe o suprafață de peste 100 
de hectare.

susținut___
florii-soarelui

-------- Ritm 
la culesul

Cooperatorii din județul Teleorman acționează intens in aceste 
zile la stnngerea recoltei de floarea-soarelui. Tinăra tehniciană 
Mana Stoica, șefa de fermă la C.A.P. Smirdioasa, ne relatează : 
”ac-e\sta ‘.ar!.a mun<'e?te echipa condusă de Mitran Sevastian. 
Alături de el, Mana Mitran, Ioana Popa, Floarea Boca, Voicu 
fcne,~ ,totaI 20 de cooperatori. în 2—3 zile vom termina de 
recoltat întreaga suprafață de 150 ha".
. ,d,Ș hărnicie al gospodarilor din Smirdioasa l-am
întilnit multiplicat și-n alte unități agricole din județ. La Fîn- 
tinele, de pildă, s-a încheiat recoltatul acestei culturi. în ritm 
susținut se lucrează la Furculești, Moșteni, Peretu, Lunca, Se- 
garcea-Vale — cooperative cu însemnate suprafețe de floarea- 
soarelui, „Intensificăm ritmul — ne-a declarat tovarășul Vasile 
Boncota, director adjunct al direcției agricole județene — pen
tru ca toate cele 38 000 hectare cultivate cu această plantă vor fi 
imediat amenajate in vederea însămînțărilor de toamnă. Astfel, 
ziua se recoltează, seara și noaptea se eliberează terenul, a doua 
zi intra in brazdă tractoarele".

în acest ritm, in maximum 4—5 zile recoltatul florii-soarelui 
va fi încheiat în tot județul.

 I. A.
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CULTURĂ

„Ev a d a r e a
Filmele inspirate de războiul 

antifascist pot fi oricum : cu 
mari desfășurări panoramice, cu 
lupte profesionist filmate, cu 
drame psihologice, pot fi filme 
de personaje, in sfirșit, cea mai 
bună dovadă este că am văzut 
cel puțin cite unul din fiecare 
categorie, n-au voie să fie in
tr-un singur fel — schematice. 
N-au voie să fie intr-un singur 
fel — dogmatice. Marea temă 
istorică și de viață, poate 
mai mare temă istorică și 
viață pe care a traversat-o 
menirea, nu poate inspira decit 
opere adevărate. Altfel, specta
torul contemporan trăiește un 
sentiment de frustrare jignitor. 
Nu se poate opera 
confecționat atunci 
ilustrezi un eroism 
și pură esență, nu 
tragedia in staniol

alege situația limită cu o bună 
cunoaștere a imperativelor ge
nului (poate este chiar autenti
că), insolită, tensionată și capa
bilă să pună in evidență ca
ractere, idei și emoții. Proba
bil insă că un schematism prea 
mult exersat se răzbună și toate 
aceste atuuri. in filmul „Eva
darea" se pierd pe drum. Pri
mul viciu este, totuși, al scena-

cu eroism 
cind vrei să 
de o înaltă 
poți înveli 

___  ... ... și patriotis
mul ardent in frazeologie. „Eva
darea", acest ultim film scris de 
Francisc Munteanu, ilustrează 
tocmai un eșec in cunoștință de 
cauză. Francisc Munteanu a 
scris de data aceasta un film 
in care este limpede intenția au
torului de a se feri de dogma
tism, staniol și schemă, e lim
pede dorința sa de a face un 
film sobru și economicos, băr
bătesc — la propriu și la figu
rat, pentru că prima surpriză a 
fost să nu mai vedem scene pi
cante pe fundal de obuze — in 
care capacitatea de dăruire, e- 
roismul să treacă dincolo de 
enunț pe ecran, într-o confrun
tare de caractere ilustrative, vii, 
dinamice — așa cum o cer te
ma și subiectul scris. Astfel, el 
alege personajul pozitiv cu gri
jă, îl ferește de gesturi grandi
locvente, ci numai excepționa
le, li dă un camarad de arme 
și de situație limită plin de pi
toresc ți bun simț popular, și

riului, pentru că tot ce este 
dincolo de baricadă, dușmanii, 
sint văzuți intr-un fel de cari
catură fără credibilitate, ridi- 
culi și reduși mintal, bolnavi 
boli incurabile, mișcindu-se 
păpușile pe sirmă pe care 
vedeam in filmele de demult 
postura, artistic, este posibilă, 
dacă tot filmul ar fi fost con
struit acid și parodic, nu in 
maniera eroică in care a fost 
gîndit. Apoi, principala greșeală 
aparține tot scenaristului, care 
și-a încredințat povestirea unui 
regizor, Ștefan Traian Roman, 
care a realizat un excelent ge
neric, trepidant și plin de nerv 
și suspans, un debut de film la 
fel, în care apar cei doi eroi 
principali care vor escalada 
muntele dincolo de linia fron
tului — și apariția lor, felul cum 
sint filmați, lungimea cadrelor, 
tensiunea de care vorbeam pro
miteau o desfășurare de an
vergură — apoi se vede treaba 
că a obosit și restul filmului, 
adică trei sferturi din film se 
desfășoară într-o iremediabilă 
mediocritate. Ies la iveală, nici 
măcar mascate, schematismul, 
stereotipia. Personajul central 
este salvat de Gheorghe Dinică

ci(‘ 
ca 
le

și numai profesioniștii trebuie 
să fi înțeles eforturile marelui 
actor de a crea, din fraze goale 
și acțiuni reduse la minimum, 
un personaj viu, puternic, care 
să slujească intr-adevăr ideea de 
eroism, patriotism și noblețe 
morală. In ceea ce îl privește pe 
Jean Constantin, el a făcut tot 
ce poate și ce știm noi că știe 
să facă — dar poate la el se 
manifestă in cel mai înalt grad 
schematismul funciar al reali
zatorilor principali. De ce a- 
cest actor de mare înzestrare, 
care poate interpreta, cum a do
vedit-o — din cind în cind și 
aici, un registru mult mai larg 
de stări sufletești și o galerie 
mult mai cuprinzătoare de per
sonaje, să fie pus la infinit să 
interpreteze roluri de inși sim
patici și cu inimă largă, apți de 
sacrificiu și cu umor specific? 
Actorii nu fac decit să execute, 
ce li s-a spus să facă și astfel 
Emanoil Petruț și Silviu Stăn- 
culescu sint departe de strălu
cirea cu care ne-au obișnuit in 
apariții similare.

Noul și modernul supermagazin Oltul, din orașul Slatina

Foto : VASIDE RANGA
smaranda jelescu

UN CINECLUB
AL PASIUNII

—
ÎN EDITURA

POLITICA

MELIUSZ JOZSEF

LECTURĂ

„Orașul pierdut

Un film bun este o înmă- 
nunchlere de simboluri. Dar 
din motive obiective, durata sa 
este comprimată la puține mi
nute. Necesitatea concentrării 
și esentializării imaginilor reve
latoare de idei și a ideilor în
seși devine acută și din aceas
tă cauză un astfel de gen de 
film, constituie o piatră de în
cercare pentru cinefili. Cu ase
menea probleme sînt confrun
tați zilele acestea membrii cine- 
clubului Stutfilm, din cadrul 
Centrului fotofilm al Casei de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa". Echipa de filmare 
s-a deplasat pe litoral, la Cos- 
tinești. unde se trag planurile 
peliculei-eseu „Casca", film co
lor dedicat celui de-al X-lea 
Congres 
lei de-a 
U.A.S.C.R.
metodistul 
donatorul
artistice a cineclubului. are ca 
pretext redarea cîtorva momen
te de tandrețe ale unei perechi 
de tineri, undeva pe malul mă
rii. O mină de 
din cel de-al 
mondial, sînt 
contrapunctează 
și atmosfera de
să scurtcircuiteze nervii specta
torilor, să-i aducă la tensiunea 
mesajului pe care autorul vrea 
să-1 transmită : pacea ca primă 
condiție a vieții și fericirii, pa
cea ca izvor al perenității. Tînă- 
rul, îndrăgostit de chitara sa 
descoperă „casca" între rocile 
de pe faleză, pentru cîteva mo
mente are imaginea unui flagel, 
care pentru el ia forma distru-

al U.T.C. și ce- 
X-a Conferințe a 
Filmul, conceput de 
Emilian Urse, coor- 

și animatorul vieții

„întreb., cind nu știu 
și explic, cind 

mi se cer lămuriri^

Un roman social remarcabil 
este Orașul pierdut în ceață, (E- 
ditura Kriterion) de Meliusz 
Jdzsef. Acțiunea se petrece in 
Timișoara din anii primului 
război mondial. Personajul na
rator, copil pe vremea aceea, a- 
parține unei familii de mici bur
ghezi, păstrători incă ai tradi
țiilor și obiceiurilor masei țără
nești din care proveneau. Tatăl, 
grație protecției unui doctor mi
litar, reușise să scape de front. 
Atit el, cit și familia sa sint 
niște oameni „cumsecade", care 
nu cunosc și nu vor să cunoască 
realitățile atroce aflate la doi 
pași de ei. Forța artistică a căr
ții rezidă tocmai din modul ne
ostentativ in care este tratată o 
temă gravă.

Autorul nu adoptă o atitudine 
pamfletară aprigă, ce s-ar putea 
transforma in discurs netopit in 
creație, ci preferă (cel mai 
sea) un ton de narațiune 
niștită", care nu anihilează 
ța critică, ci, dimpotrivă, 
capacitatea de a o potența, 
sonajele din jurul copilului na
rator nu au in ele nimic cum
plit sau satiric, și totuși ce cum
plită pare întreaga lor conduită 1 
Tatăl iși frămintă mintea cum 
să-i mulțumească pe protectori 
cu meniuri complicate, compuse 
pe baza unor rețete savante, dar 
in același timp alți oameni au 
parte de o cu totul altă existen
ță. O scurtă raită prin oraș, pe 
care povestitorul o face cu bu
nica sa, ii dă prilejul să_vadă o 
mulțime de nefericiți, 
indirect, sint prinse și 
consecințe nefaste ale 
lui. Un ofițer german, 
gazdă la familia naratorului po
vestește intimplări abominabile, 
in oraș „se aude" despre o mul
țime de oameni omoriți sau în
torși mutilați de pe front. Suges
tiv este felul in care coșmarul 
ce zguduie planeta apare sub 
forma un „zvonuri", a unor „e- 
couri" nu prea puternice, dar 

\ neplăcute ți insistente, care con
trastează cu veselia, bunul trai 
al celor cîteva familii de oa
meni „cumsecade", profitori 
(chiar dacă inconștienți) de pe 
urma războiului. Inconștiența 
este în sine o vinovăție teribilă. 
Modalitatea în care scriitorul 
sugerează, discret, contrastele, 
cu forță acuzatoare, implicită, dă 
capacitatea de impresionare a 
romanului. E regretabil că scrii
torul abandonează uneori (e 
drept nu prea des) această per
spectivă lansindu-se în comenta
rii diluate pe marginea unor e- 
venimente a căror semnificație 
esențială o surprinsese dealtfel 
in paginile încărcate de sevă 
epică.

Cele mai tulburătoare pasaje 
din carte sint acelea in care în
tregul mod de conduită și fel de 
a raționa al maturilor se infu
zează in sufletul incă pur al co
piilor. Copiii au auzit că la cei 
„mari" se obișnuiește ca pini și 
în cazurile limită, cind un indi
vid este evident bolnav, medicul 
militar să răcnească : „Simu
lant !", pentru a-l trimite pe 
respectivul nefericit pe front. 
Atunci se joacă și ei cam în 
același fel. Dar nu mai e nici o 
„joacă" in toată scena narată și 
tocmai de aceea profunzimea 
semnificației sale e potențată. 
Neomenescul in purtarea față de 
ceilalți se transmite unor oameni 
in formare. Existența copiilor 
reproduce, 
pură, ceea 
e acoperit 
epreliști.

Foarte sugestiv, cu implicații 
ce trec mult dincolo de conținu
tul propriu-zis, este capitolul in 
care odraslele unor familii înstă
rite iși angajează in jocurile lor, 
din rindul unor vagabonzi, niște 
„combatanți" nevoiași cu ajuto
rul cărora se incaieră cu copiii 
unor oameni săraci. Pe nesimți
te (și capacitatea de a impre
siona a romanului rezidă în fap
tul că scriitorul știe mereu să 
sugereze fin acest proces) cei 
mici, iși însușesc felul de con
duită, perspectiva generației an
terioare. Este o modalitate 
sugestivă care explică și capa
citatea cărții de a constitui o 
lectură memorabilă, de a înfă
țișa in modalități artistice me
morabile condiționarea socială 
a individului.

plastic, o cască 
doilea 

elemente 
decorul
Eden, urmărind

război 
care 

marin

gerii instrumentelor muzicale, 
adică, împingind metafora mai 
departe, forma distrugerii mu
zicii ca mijloc universal de co
municare.

Interpreții filmului sînt : Ha
na Novakova. studentă la Fa
cultatea de științe 
din Ceska Lipa — 
cia. Sandu Pleșa. 
I.E.F.S. București și 
Denisa Cioltan din Drăgășani. 
Imaginea este semnată de Ion 
Dumitrache, student la Faculta
tea de construcții civile din 
București, iar regia, de același 
Emilian Urse. La ora cind trans
mitem, se consumaseră deja 
2 bobine de film de 16 mm. ur- 
mind ca pină in final, adăugind 
dublele să fie folosite încă 3.

După ce în 1972 cineclubiștii 
de la Stutfilm au cîștigat ma
rele premiu al Festivalului fil
mului studențesc de la Belgrad 
cu pelicula alb-negru „Omagiu 
lui Brâncuși" — eseu despre 
personalitatea geniului de la 
Hobița, medalia de aur la Fes
tivalul filmului din țările so
cialiste — Pilsen, cu artisticul 
color „Pasiunea din vacanță" și 
în 1974 premiul I al Festivalu
lui filmului studențesc de la So
fia, ei speră ca anul acesta la 
Brno să obțină cu „Casca" ace
leași bune rezultate.

Pină la 21 octombrie. data 
reuniunii, mai au de realizat 
developarea, montajul și post- 

,sincronizarea, operații la fel de 
dificile ca turnarea propriu-zi- 
să.

Tinerilor îndrăgostiți de cea 
de-a șaptea artă le dorim suc-

AU APĂRUT:

economice 
Cehoslova- 
student la 

copiii Ilie și

xxx : Documente din isto
ria mișcării muncitorești din 
România. 1900—1909 ; 
Relațiile consulare ale ' 
niei ;

N. NICHITA. V. 
GEAN : Dezvoltarea 
crației economice 
(colecția „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate", seria economie).

HARALAMB CULEA: Re
ligia sub semnul cercetării 
filozofice-sociologie (colecția 
„Dezbateri ideologice").

CONSTANTIN ENACHE: 
Probleme ale reproducției 
forței de muncă ;

MIHAI ZLATE : Psihoso- 
ciologia socială și organiza- 
țională industrială ;

ALEXANDRU BABE : Po
litica financiară și rolul or
ganelor financiar-bancare în 
sporirea eficientei activității 
economice (colecția „Fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" seria 
economie) ;

ȘTEFAN ARSENE : Prețul 
— pîrghie de conducere pla
nificată a dezvoltării econo- 
mico-sociale (colecția „Fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate" seria 
economie) ;

C. NEAGU. A. MARI
NESCU, R. GEORGESCU : 
Fapte din umbră.

MIHAJLO MESAROVIC, 
EDUARD PESTEL : Omeni
rea la 
raport 
Roma.
Malița 
temporane").

XXX 
Româ-

SĂLĂ- 
demo- 

socialiste

răspîntie. — Al doilea 
către Clubul de la 

Introducere de Mircea 
(colecția „Idei con-

VICTOR ATANASIU EUGEN ȘERBĂNESCU

Tot așa, 
celelalte 
războiu- 
aflat in

producție a studiourilor franceze cu : FRANCE LAMBIOTTE, CLAUDE RICH 
scenariul și regia : YANNICH BELLON

Film distins cu SCOICA DE ARGINT la San Sebastian 1974 și cu Marele Premiu al Academiei 
de Cinematografie din Franța.
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A FOST ODATĂ UN HOLLY- 

WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
București (orele 8,45; 11; 
16,15; 18,30; 20,30), Favorit 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

adesea într-o formă 
ee în viata adulților 
sub învelișul atitor

13,15; 
(orele 

..................................................... 20,30), 
Grădina Dinamo (ora 19,30), Gră
dina București (ora 19,30), Stadio
nul Steaua (ora 19,45).

AȚI CHEMAT DOCTORUL ? : 
Festival (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

EVADAREA : Victoria (orele 
9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

SOȚIA LUI JEAN : Scala (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15 ;20,30), Grădina Capitol (ora 
19,30).

EMIGRANTUL : Modem (orele

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45). Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Modern (ora 19,30).

TOAMNA BOBOCILOR : Central 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Doina (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15). la ora 9,45 program pentru 
copii), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 
16: 18; 20)).

SCUFUNDARE LA MARE 
ADINCIME : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(Orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15),
Grădina Luceafărul (ora 19,30), 
Grădina Tomis (ora 20,15).

KIT IN ALASKA :
Noi (orele 9: 11,15; 1 
18: 20,15).

INFRINGEREA LUI
SON : Dacia (orele 9; 
15,45; 18; 20,15).

EPILOG LA GRANIȚA : 
(orele 15,30: 18; 20), Bucegi 
16; 18), Grădina Bucegi (ora

DEFILEUL LEGENDELOR 
TATE; Unirea (orele 16; 
Grădina Unirea (ora 19,45). .

Drumul 
18; 20,15).

SOARELUI : 
15,30; 18; 20,15). 
CU BUCLUC :

(orele

(orele

: Timpuri
13,30; 15.45;

L. WILKI- 
11,15; 13.30;

Pacea 
(orele 
19.45).

UI- 
18),

PIAF : Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

OMUL DIN LONDRA : 
Sării (orele 15,30;

STRĂLUCIREA
Giulești (orele 10;

UN HOROSCOP
Lira (orele 15,30; 18).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Patinoarul „23 
August" (ora 19,30), Grădina Titan 
(ora 19,30). Grădina Festival (ora 
19,30).

ALO, TAXI ! : Volga (orele 9,30; 
11.30: 14; 16; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Grădina Aurora (ora 19,15).

NU TE VOI IUBI : Moșilor (ore
le 15,30; 18).

RĂFUIALA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13,30), Grădina Moșilor (ora 
19,30).

INVINCIBILUL LUKE : Crîngași 
(ora 17).

CU MÎINILE CURATE : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Mio
rița (orele 9; 12,15; 15,30; 19).

CONSPIRAȚIAPopular 
15,30; 18; 20,15).

FILIP CEL BUN : Munca 
16: 18; 20).

MARELE CIRC : Rahova 
16; 18).

AGENTUL STRANIU î Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15).

LANȚURI : Arta (orele 15,30; 
17.45), Grădina Arta (ora 20).

TATĂ DE DUMINICĂ ; Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

HYPERION : Progresul (orele 
18; 20).

DEPARTE DE TIPPERARY 5 
Vitan (orele 15,30; 18).

HOINARII : Grădina Lira 
20).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK ; Grădina 
(ora 19,45).

(ora

DIN 
Vitan

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Portativ ’75.
10,35 Film artistic : „Un om trece

La Combinatul de hîrtie și 
celuloză din Suceava au intrat 
in ultima fază — cuplarea la 
mașina de hîrtie numărul doi 
— operațiile de automatizare a 
procesului tehnologic prin in
troducerea unui sistem de con
ducere cu calculator. Lucrarea, 
aplicație-pilot a Institutului de 
conducere și informatică Bucu
rești, este prima de acest gen 
care se execută în ramura res
pectivă la noi în țară și are ca 
principal obiectiv mărirea can
tității și calității produselor de
stinate exportului. Ea va asigu
ra o reglare optimă automată 
a funcționării utilajelor, ceea ce 
se va reflecta în reducerea va
riațiilor de gramaj și umidi
tate ca și a variațiilor celor
lalți indicatori de calitate ai 
hîrtiei. reducerea timpului ne
productiv și mărirea suprafeței 
de hîrtie produsă din aceeași 
cantitate de celuloză. Cu alte 
cuvinte, neobositul creier elec
tronic va alege, în fiecare mo
ment. cei mai convenabili pa
rametri de funcționare astfel 
incit mașina să producă cit 
mai mult și cit mai bine.

O asemenea realizare repre
zintă însă nu numai o perfor
manță de ordin tehnic, ci și 
una în materie de colaborare. 
Specialiștii trimiși de institu
tul din Capitală au muncit ală
turi de cei ai combinatului, în- 
vățînd unii de la alții și învin- 
gind împreună dificultățile 
care. în mod inevitabil, au a- 
părut pe parcurs. Totodată, nu
meroși muncitori și tehnicieni 
sînt antrenați în momentul de 
față în executarea operațiilor 
de cuplare, astfel incit spiritul 
de colaborare a devenit mai 
mult ca oricînd o condiție e- 
sențială a bunei desfășurări a 
lucrărilor. Despre toate aceste 
aspecte am stat de vorbă cu 
tinărul inginer Vicențiu Thomae,

șeful serviciului de calcul al 
combinatului, căruia i-a revenit 
sarcina de a conduce echipa 
constituită pentru aplicarea în
drăznețului proiect de moderni
zare a producției.

— Aș vrea, in primul rînd, 
să-mi spuneți de ce tocmai 
Combinatul de hîrtie și celu
loză din Suceava a fost ales 
pentru pregătirea unei aseme
nea „premiere".

— In combinatul nostru, gra
dul de tehnicitate este foarte 
ridicat. Mașina de hîrtie la ca
re cuplăm sistemul de conduce
re cu calculator se află, ea 
însăși, la nivelul celor mai înalte 
exigențe ale tehnicii mondiale.

— Dar oamenii ?
— Asemenea utilaje, prin for

ța lucrurilor, nu pot fi folosite 
decit de către oameni de o ma
ximă competență, care și-au în
sușit cu responsabilitate dis
ciplina activității industriale. 
Cursurile organizate de către 
I.G.I. cu personalul nostru au 
găsit, prin urmare, terenul pre
gătit.

— Care sînt sectoarele între 
care trebuie să se realizeze o 
strinsă colaborare pentru a- 
plicarea și exploatarea în bune 
condiții a noului sistem ?

— In prima etapă, accentul 
a căzut pe conjugarea eforturi
lor specialiștilor trimiși de l.C.l. 
cu cele ale oamenilor din com
binat care se ocupă de automa
tizarea procesului de producție. 
Iar acum, atenția noastră se 
îndreaptă spre pregătirea ca
drelor direct implicate în uti
lizarea sistemului. Tehnologii, 
îndeosebi, trebuie să învețe să 
înțeleagă și să aprecieze just 
informațiile pe care le va furni
za calculatorul. Lor li se adau
gă cei care răspund de între
ținerea electrică și A.M C. a 
mașinilor. De fapt, aproape nu 
există categorie de personal că

reia aplicarea noului sistem 
să nu-i pretindă un efort de 
adaptare și autodepășire.

— Vorbeați de cursurile de 
specializare... Au fost suficien
te ?

— Necesare, dar nu suficien
te. Cunoștințele obținute la a- 
ceste cursuri se completează, în 
munca de zi cu zi, prin consul
tații de specialitate neprogra
mate, dale la, fața locului, și 
prin studiu individual.

— Cum contribuiți dumnea
voastră, ca tînăr specialist, la 
întreținerea unui spirit de co
laborare activ, eficient ?

— După părerea mea, fără un 
adevărat spirit de echipă o a- 
semenea muncă este de necon
ceput. De o mare utilitate se 
dovedește pentru mine expe
riența pe care o am în materie 
de tehnologie pentru că a face 
automatizare fără tehnologie ar 
însemna a face „artă pentru ar
tă". Numai cunoscînd în intimi
tate posibilitățile unei mașini, 
diferitele faze ale procesului teh
nologic, poți găsi acele soluții 
care să ducș in mod real la 
creșterea eficienței și, totodată, 
le poți recomanda direct, de la 
om la om, tehnologilor. In pluș, 
obișnuiesc să studiez acasă, pi
nă seara tirziu. Aceste studii 
„solitare" sînt, de fapt, o ga
ranție a reușitei muncii în co
mun și a consultărilor, pentru 
că numai cu „discuții" nu se 
prea poate realiza o colaborare 
serioasă. Desigur, nu știu totul, 
nici în ceea ce privește tehnica 
și nici în ceea ce privește do
meniul, cu mult mai complicat, 
al psihologiei oamenilor. Dar 
mă perfecționez în aceste di
recții, recurgind, printre altele, 
la o metodă elementară dar 
sigură : întreb, cind nu știu, și 
explic, cind mi se cer lămuriri.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

ADAS in sprijinul conducătorilor 
auto profesioniști

Orice conducător auto pro
fesionist — încadrat în aceas
tă calitate la o organizație 
socialistă sau membru al u- 
nei unități cooperatiste — in 
exercitarea profesiei sale, 
este confruntat cu următorul 
risc : in timp ce conduce au
tovehiculul organizației so- 
cialiste respective, el se poate 
face vinovat de producerea, 
prin accident, a unei pagube 
către o tertă persoană. Răs
punzătoare directă pentru 
plata despăgubirii este deți
nătoarea de drept a autove
hiculului, adică organizația 
socialistă respectivă : dar le
gea precizează că, in final, 
aceste pagube trebuie să fie 
acoperite de conducătorul au
to vinovat de producerea ac
cidentului. ca urmare a fap
tului că încadratul respectiv 
nu este cuprins in asigurarea 
prin efectul legii de răspun- 
dere civilă auto.

Din practică, reiese că 
mulți conducători auto profe
sioniști sînt deseori nevo- 
iți să suporte despăgubiri 
care se ridică Ia sume foarte 
însemnate și pe care ei le 
acoperă prin rețineri din re
tribuirile lor lunare, reți
neri care grevează ani de-a 
rindul veniturile lor.

Această categorie de con
ducători auto, cum și unită
țile economice de care apar
țin. au solicitat Administra
ției Asigurărilor de Stat să 
pună in aplicare o formă de 
asigurare facultativă care 
să-i protejeze de restituirea, 
din veniturile lor, a despă
gubirilor plătite pentru pagu
be produse din culpă.

Dînd urmare acestei solici
tări, Administrația Asigură- 
rilor de Stat a pus în apli
care „Asigurarea facultativă 
de răspundere civilă a con
ducătorilor auto încadrați in 
această calitate, pentru pagu
bele produse prin accidente 
cu autovehiculele aparținind 
organizațiilor socialiste".

Iată cîteva particularități 
ale acestei asigurări :

Cine poate încheia asigu
rarea ?

Asigurarea poate fi în
cheiată de conducătorii de 
autovehicule încadrați în a- 
ceastă calitate de organizații
le socialiste (inclusiv de con
ducătorii de autovehicule 
membri ai organizațiilor co
operatiste) care conduc au
tovehicule cu o capacitate ci
lindrică mai mare de 69 cm 
cubi, și care sint înmatri
culate in R. S. România.

Care este obiectul asigură
rii ?

Această asigurare se referă 
la răspunderea de despăgu
bire pe care o au conducă
torii auto, adică la obligația 
lor. care derivă din lege, de 
a suporta pagubele pricinuite 
unor terțe persoane, prin ac
cidente produse din culpa 
lor, cu autovehicule aparți- 
nind unităților in cadrul 
cărora ei activează.

Care este durata asigură
rii ?

Un an sau 6 luni (la ale
gere).

Care este prima de asigu
rare (adică suma ce trebuie 
să fie plătită dc conducăto
rul auto, la ADAS, drept cost 
al asigurării) ?

Prima de asigurare este 
de : 250 de lei pe an sau 140 
de lei pe șase luni, în cazul 
conducătorilor de autoturis
me, autostatioane, autobuze, 
autocamioane, autofurgone
te, autodube, troleibuze și 
alte autovehicule, cu sau 
fără remorci și de 55 de lei 
pe an. sau 35 de lei pe șase 
luni, in cazul celor care 
conduc motocicluri cu o ca
pacitate cilindrică mai mare 
de 69 cm cubi (motociclete, 
scutere, mototriciclete și alte
le asemănătoare), cu sau fără 
ataș.

La asigurările cu durata 
de un an, prima de asigurare 
se poate plăti și in 3 sau 4 
rate.

Cum se încheie asigura
rea ?

Conducătorii auto pot soli
cita unităților teritoriale 
ADAS să trimită un agent 
sau inspector de asigurare, 
care se prezintă la locul de 
muncă sau la domiciliul lor, 
spre a încheia contractul de 
asigurare. De asemenea, e- 
xistă posibilitatea încheierii 
acestei asigurări și la unită
țile socialiste deținătoare de 
un parc mai mare de auto
vehicule, cu care ADAS are 
încheiate convenții de man
dat pentru încheierea de 
asigurări cu lucrătorii lor.

Conducători auto !
Noua formă de asigurare 

vine direct in sprijinul dv. 
Incheiați deci — de urgență 
— la ADAS o „asigurare fa
cultativă de răspundere civi
lă a conducătorilor auto în
cadrați in această calitate 
pentru pagubele produse prin 
accidente cu autovehiculele 
aparținind organizațiilor so- 
claliste".

prin zid". 12,05 Telex. 12,10 închi
derea programului. 16,30 Tele
școală. 17,00 Telex. 17.05 Opereta 
In ritm de dans. 17,25 Scena — 
emisiune de actualitate șl critică 
teatrală. 17.45 Rezonanțe de madri
gal și de cîntec românesc. 18,00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,35 Voci tinere — 
muzică ușoară. 19,00 Teleglob. E 
pace la Hanoi — reportaj. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Teleobiectiv. 20,25 Teatru liric 
TV : „Othello”. 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Inginerul 
Pronceatov”. 20,40 Timpul meu, 
viața mea — muzică ușoară. 20.50 
Ce știm și ce nu știm despre... 
Cine a descoperit insulina ? 21.20 
Telex. 21,25 Meridiane literare. 
22,15 închiderea programului.

Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : UN BAlAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19.30; (Grădina Bo
ema) : ÎN GRĂDINA BUCURI
ILOR — ora 19.30; Circul Bucu
rești : SPECTACOL AL CIRCULUI 
MARE DIN VARȘOVIA — ora 
19,30.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport în colabo
rare cu C.N.E.F.S. organi
zează la 21 septembrie o 
nouă tragere PRONO-O
LIMPIC.

La această a doua tra
gere PRONO-OLIMPIC la 
care se participă cu bilete 
cu numere tipărite se a- 
cordă autoturisme DACIA 
1300, excursii la Montreal 
— Canada cu ocazia Jocu
rilor Olimpice din 1976 și 
la Innsbruck — Austria Ia 
Olimpiada Albă, ciștiguri 
în bani de valoare fixă și 
variabilă.

Participați cu cit mai 
multe bilete la PRONO- 
OLIMPIC.

OFICIUL NAȚIONAL
DE TURISM „CARPAȚI" 

BUCUREȘTI
prin Agenția de excursii cu 

turiști români în străinătate 
și oficiile județene de tu
rism din tară organizează 
pentru grupuri și turiști in
dividuali — in perioada tri
mestrului IV 1975 — nume
roase și atractive excursii pe 
itinerarele turistice din :

• R. P. BULGARIA, la So
fia. Plevna, Tirnovo, Rus- 
se, Plovdiv, Varna.

• R. S. CEHOSLOVACA. Ia 
Praga. Bratislava, Brno, 
Karlovy-Vary.

• R. D. GERMANA, Ia Ber
lin, Dresda. Erfurt. Leip
zig. Magdeburg, Potsdam, 
Rostock.

• R. P. POLONA, Ia Var
șovia. Cracovia. Katovice, 
Lodz, Torun, Gdansk.

• R. P. UNGARA, la Buda
pesta, Szolnock, Debrecen.

• U.R.S.S., la Moscova, Le- ' 
ningrad, Minsk, Kazar 
Volgograd, Harkov. Ros-', 
tov pe Don, Tbilisi, Ere
van, Baku. Odessa, Chisi
nau, Cernăuți, Krasnodar, 
Piatigorsk, Ordjonikidze, 
Soci. Poltava, Asia Cen
trală.

— Excursii pentru vizitarea 
celor mai reprezentative 
obiective turistice din 
R. P. Chineză.

— Numeroase excursii com
binate în R. P. Ungară — 
R. S. Cehoslovacă și R. D. 
Germană — R. P. Ungară.

— Excursie în Cuba — cu a- 
vionul — pe itinerarul : 
București — Praga — Va- 
radero — Cardenas — Ha
vana.

— Praga — București, cu 
plecarea la 7 noiembrie și 
înapoierea Ia 24 noiem
brie a.c.

De asemenea, s-au pus in 
vînzare locurile pentru ex
cursiile ce se vor organiza 
cu prilejul revelionului 1975/ 
1976 în : R. P. BULGARIA, 
la Sofia ; R. S. CEHO
SLOVACA, la Praga ; R. D. 
GERMANA, la Berlin; R. P. 
POLONA, Ia Varșovia sau 
Cracovia; R. P. UNGARĂ, la 
Budapesta ; U.R.S.S., într-u- 
nul din orașele Moscova, Le
ningrad, Kiev, Chișinău, O- 
dessa.

Pentru cei care iși petrec 
concediile de odihnă în sta
țiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timiș, Pîriul Rece, Po
iana Brașov, Amara, 1 Mai 
și Felix se organizează ex
cursii de scurtă durată !n 
R. P. Bulgaria sau R. P. Un
gară.

★
Informații și înscrieri, in

dividual sau prin delegații de 
întreprinderi, instituții, școli, 
asociații și cluburi sportive 
etc. la Agenția de excursii 
din București, Calea Victo
riei nr. 100, telefon 16 44 31 
și la toate oficiile și filialele 
de turism din țară.

Cei care merg în excursii 
pe cont propriu pot bene
ficia de servicii (rezervări de 
bilete de transport, schimb 
valutar etc.) prin filiala de 
turism din București, Calea 
Victoriei nr. 100, telefon 
13 39 91.

PUBLITURISM
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MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI VIETNAMEZ
Adunarea festivă din Capitală

PENTRU SALVAREA
PATRIOȚILOR BASCI

Luni după-amiază a avut Ioc 
în Capitală adunarea festivă 
consacrată celei de-a XXX-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii Democrate Vietnam, adu
nare organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Gheorghe Cazan, 
ministrul industriei ușoare. Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Gheorghe Petrescu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
general colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Tudor Io- 
nescu, președintele Comitetului 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, Nicolae 
Croitoru. secretar al C.C. al 
U.T.C.. Virginia Pripitu, membră 
a Biroului Consiliului Național 
ăl Femeilor, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, ai vieții științi
fice și culturale, numeroși oa
meni ai muncii din întreprin- 
derile și instituțiile bucureștene.

Au luat parte Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam, 
Lam Van Luu, ambasadorul Re
publicii Vietnamului de Sud, 
membri ai celor două ambasade.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Despre importanta evenimen
tului sărbătorit a vorbit tovară
șul Iosif Banc.

în numele secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de 
Stat și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al întregu
lui nostru popor, vorbitorul a a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale și Guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, poporului frate vietna
mez, cu prilejul gloriosului ju
bileu al marii sale sărbători na
ționale, cele mai calde și cordi
ale felicitări, un sincer salut to
vărășesc, împreună cu mesajul 
de prietenie și solidaritate inter- 
naționalistă al poporului român.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din țara noastră, a spus 
vorbitorul, au salutat cu pro
fundă bucurie victoria Insurec
ției populare din august și De
clarația de independență din 2 
septembrie 1945. prin care emi
nentul fiu al poporului vietna
mez, Ho Și Min, proclama — a- 
cum 30 de ani — crearea Repu
blicii Democrate Vietnam, pri
mul stat, independent și su
veran, al muncitorilor și țărani
lor din sud-estul Asiei.

Proclamarea Republicii De
mocrate Vietnam a constituit 
încununarea luptei pline de ab
negație desfășurate de masele 
populare. de forțele înaintate 
ale societății, sub conducerea 
partidului comunist, împotriva 
dominației imperialiste și colo
nialiste, a exploatării și asupri
rii feudale, pentru eliberare na
țională și socială. Acest eveni
ment a marcat o cotitură decisi- 
tt, în procesul dezvoltării na
țiunii vietnameze, deschizind în 
fața sa perspectiva unor ample 
și profunde prefaceri revoluțio
nare. pe tărîm politic, social și 
economic, a dezvoltării țării pe 
calea socialismului.

La puțin timp după aceasta, 
poporul vietnamez a trebuit 
insă să se ridice din nou cu 
arma în mină la o aspră și eroi
că luptă de rezistență, împotriva 
colonialiștilor străini și apoi îm
potriva agresiunii imperialiste 
americane.

în lupta sa neînfricată pentru 
neatîrnare, poporul vietnamez a

----- Drumul glorios — 
al luptei și reconstrucției
S

e împlinesc astăzi 
trei decenii de cînd 
marele fiu al po
porului vietnamez, 
președintele Ho Și 
Min, proclama, la 

2 septembrie 1945, la Hanoi, Re
publica Democrată Vietnam, 
stat liber și independent. Eve
niment de răscruce în milenara 
istorie a poporului vietnamez, 
crearea R.D. Vietnam, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor 
din sud-estul Asiei, a constituit 
încununarea luptei îndelungate, 
conduse de comuniști, pentru 
scuturarea opresiunii străine, 
pentru libertate, independentă 
și progres, al cărei punct cul
minant fusese revoluția victo
rioasă din august.

Nu a trecut însă prea mult 
timp și această mare cucerire 
a trebuit să fie apărată cu ar
ma în mină împotriva încercă
rii forțelor colonialiste de a-și 
redobindi vechile poziții. La ca
pătul a încă nouă ani de lupte 
crîncene, Acordurile de Ia Ge
neva din iulie 1954 consfințeau 
dreptul inalienabil al poporului 
vietnamez la independentă, su
veranitate, integritate teritoria
lă și unitate națională, dreptul 
de a hotărî singur propria-i 
dezvoltare, fără amestec din a- 
fară. Dar munca pașnică, de 
vindecare a rănilor războiului și 
edificare a socialismului, desfă
șurată cu succes sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc, 
avea să fie din nou întreruptă, 
deoarece Acordurile de la Gene
va au fost încălcate în mod sis
tematic de forțele imperialiste, 
în complicitate cu regimul an

obținut victorii strălucite, asigu- 
rînd. in același timp, printr-o 
muncă neprecupețită și neobosi
tă, in condițiile grele ale războ
iului. desfășurarea cu succes a 
construcției socialiste in Repu
blica Democrată Vietnam.

Poporul vietnamez sărbătoreș
te astăzi marea sa aniversare 
jubiliară în condițiile cînd lupta 
lui eroică a fost incununată de 
o grandioasă victorie împotriva 
forțelor reacționare interne și a 
intervenției imperialiste străine.

Salutind cu profundă satisfac
ție istorica victorie a poporului 
vietnamez, Comitetul Politic 
Executiv aprecia că aceasta în
cununează în mod strălucit lupta 
sa eroică pentru dezvoltarea li
beră și independentă, constituie 
un mare succes al întregii ome
niri progresiste, are o mare im
portanță internațională, de- 
monstrind că atunci cînd un 
popor este hotărît să-și apere cu 
orice sacrificii independența și 
suveranitatea, demnitatea și 
ființa națională, nu există forță 
in lume în stare să-l oprească 
din drumul său, pînâ la victoria 
deplină a cauzei sale drepte.

Așa cum este bine cunoscut, 
în spiritul politicii sale interna
ționaliste, de solidaritate mili
tantă cu lupta popoarelor pen
tru libertate și progres, România 
socialistă, poporul român și-au 
manifestat din primul moment 
înalta apreciere și simpatie fră
țească fierbinte față de cauza 
Vietnamului luptător și are sa

Trei decenii de la proclamarea 
Republicii Democrate Vietnam

tisfacția de a-i fi acordat, în 
tot decursul luptei sale drepte 
împotriva agresiunii, pentru li
bertate și neatîrnare, un sprijin 
activ pe plan material, moral, 
politic și diplomatic, de a-și fi 
adus contribuția la măreața vic
torie a poporului vietnamez.

Trebuie relevat, in mod deo
sebit, rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a acționat cu 
tenacitate și clarviziune în spri
jinul unei soluționări juste a 
problemei vietnameze, în con
formitate cu voința și năzuințele 
legitime ale poporului vietna
mez, cu interesele generale ale 
păcii și legalității internaționale.

în ultimii ani. oamenii muncii 
din Republica Democrată Viet
nam au desfășurat o activitate 
creatoare, plină de energie, 
pentru vindecarea rănilor prici
nuite de războiul imperialist, 
refacerea și dezvoltarea econo
miei și culturii, normalizarea 
treptată a vieții poporului. Sîn- 
tem ferm încredințați că prin 
eforturile creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii vietnamezi, 
sarcinile mari care stau în fața 
țării, ale asigurării progresului 
și propășirii patriei, vor fi înde
plinite cu succes.

în continuare, amintind că po
porul român a sărbătorit de cu- 
rînd a 31-a aniversare a insurec
ției armate antifasciste, vorbito
rul a arătat că aniversarea zilei 
de 23 August s-a desfășurat sub 
semnul activității entuziaste a 
întregului popor pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor de 
importanță istorică ale Congre
sului al XI-lea al partidului, ale 
prevederilor Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

România a întîmpinat acest is
toric eveniment cu un rodnic 
bilanț de înfăptuiri în toate do
meniile de activitate. Aceste 
succese constituie un rezultat al 
eforturilor întregului popor, ele 
demonstrează caracterul realist 
ți mobilizator al orientărilor, 
prevederilor și sarcinilor trasate 
de partid, forța vitală a orîndui- 
rii noastre socialiste, justețea 
politicii partidului nostru care 
aplică în mod creator principiile 
marxist-leniniste la condițiile 
concrete ale României.

tipopular de la Saigon. Ceea ce 
a urmat, se știe. Amestecul im
perialist în afacerile interne 
ale poporului vietnamez a fost 
escaladat pină la intervenția 
militară in Vietnam, declanșin- 
du-se un război de agresiune in 
cursul căruia a fost atacată și 
Republica Democrată Vietnam, 
stat socialist, independent și su
veran. în cursul acestui lung și 
greu război de eliberare, po
porul vietnamez, dind dovadă 
de un eroism și un spirit de 
sacrificiu care au atras simpa
tia și admirația întregii lumi, a 
demonstrat in modul cel mai 
grăitor că nu există forță ca
pabilă să infringă un popor con
vins de justețea cauzei sale și 
hotărit să-și apere cu orice preț 
libertatea și independenta, su
veranitatea și ființa națională, 
dreptul de a-și hotări singur 
destinele.

Cauza dreaptă a Vietnamului 
a triumfat. înfringind pe inter- 
venționiștii străini și inlăturind 
guvernul marionetă de la Sai
gon. poporul vietnamez a desă- 
vîrșit, în primăvara acestui an, 
eliberarea patriei sale. Vietna
mul de sud este în întregime e- 
liberat, în viața poporului viet
namez incepe o nouă eră — cea 
a păcii, reconstrucției și reuni- 
ficării. Din toate colțurile 
țării sînt comunicate succe
se importante obținute în do
meniul, suprem acum, al pro
ducției materiale și spirituale, 
în cinstea celei de-a XXX-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam.

Satisfacția firească fată de 
aceste succese este împărtășită

Consacrîndu-și toate eforturile 
in opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate in Republica Socialistă 
România, partidul și statul nos
tru desfășoară, in același timp, 
o amplă activitate internațio
nală. aducind o importantă con
tribuție proprie la cauza socia
lismului, progresului și păcii in 
întreaga lume.

Vorbitorul a relevat că Româ
nia amplifică și aprofundează 
relațiile de prietenie, colaborare 
și solidaritate cu toate țările 
socialiste, extinde relațiile de 
colaborare cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele, in
diferent de orinduirea lor so
cială.

La baza relațiilor sale inter
naționale, România așază nea
bătut principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și 
ia amenințarea cu forța, drep
tului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe soarta lui, de a se dez
volta liber, în conformitate cu 
năzuințele și voința sa.

în continuare, au fost înfăți
șate acțiunile și preocupările 
tării noastre pentru înfăptuirea 
reală a unui sistem trainic de 
securitate sî colaborare în Eu
ropa, pentru stabilirea unor re
lații de bună vecinătate in Bal
cani, soluționarea politică a con
flictului din Orientul Mijlociu,

pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale.

Evenimentele de pe arena in
ternațională, succesele luptei de 
eliberare a popoarelor, străluci
tele victorii ale popoarelor viet
namez, cambodgian și laoțian 
au confirmat pe deplin justețea 
pozițiilor partidului nostru, care 
se pronunță cu hotărîre și mi
litează cu consecvență pentru 
lichidarea definitivă din viața 
internațională a vechii politici 
imperialiste, colonialiste de dic
tat și amestec în treburile in
terne ale popoarelor, pentru 
respectarea strictă a dreptului 
tuturor popoarelor la o dezvol
tare liberă și independentă, ca 
o cerință fundamentală a înlă
turării focarelor de conflict și 
tensiune, a instaurării unor ra
porturi de încredere, pace și 
colaborare internațională.

Aș dori să relev, cu deosebită 
satisfacție, și cu acest prilej, — 
a spus în continuare vorbitorul 
— că între Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam, între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, 
între popoarele român și vietna
mez s-au statornicit și se dez
voltă continuu trainice relații de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare, întemeiate pe unitatea 
idealurilor care ne animă — 
construirea socialismului și co
munismului, pe comunitatea de 
orînduire socială, pe ideologia 
comună marxist-leninistă, pe 
principiile internaționalismului 
socialist.

O contribuție deosebită la în
tărirea acestor relații au avut-o 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
R. D. Vietnam, convorbirile din
tre conducătorii de partid și de 
stat români și vietnamezi la cel 
mai înalt nivel. în același ca
dru se înscrie și vizita delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Fam Van Dong, în Republica 
Socialistă România. Cu prilejul 
acestor convorbiri a fost expri
mată hotărîrea comună de a 
dezvolta și consolida relațiile 
frățești, de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide și 

pe deplin de întregul nostru 
popor. După cum se știe, Româ
nia socialistă și-a manifestat 
din primul moment solidaritatea 
fierbinte și militantă cu cauza 
dreaptă a luptei poporului viet
namez, acordindu-i întregul său 
sprijin internaționalist, sub toa
te formele și pe toate planurile 
— material, moral, politic și di
plomatic. Situindu-se cu fermi
tate alături de poporul Vietna
mului luptător, Partidul Comu
nist Român, guvernul României, 
întregul nostru popor au militat 
cu consecventă pentru înceta
rea intervenției străine în Viet
nam, pentru recunoașterea drep
tului sacru al poporului vietna
mez și al celorlalte popoare in- 
dochineze de a se dezvolta in 
libertate și independentă, fără 
amestec din afară, potrivit pro
priei lor voințe. Pentru o solu
ționare justă a situației din a- 
ceastă regiune, corespunzător 
aspirațiilor fundamentale ale 
acestor popoare, intereselor ge
nerale ale păcii și legalității in
ternaționale, a acționat cu de
osebită energie secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele tării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
repetate rînduri, conducători ai 
poporului vietnamez și-au ex
primat înalta prețuire pentru 
acest sprijin, expresie a priete
niei frățești și a solidarității 
militante dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul celor ce 
Muncesc, dintre cele două țări 
și popoare. „Poporul român, 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, are satisfacția de a 
fi acordat eroicului popor viet

țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și socia
lismului.

Așa după cum . releva tovară
șul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tul său la recepția oferită de 
ambasadorii Republicii Demo
crate Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud, cu pri
lejul ' sărbătoririi marii vic
torii a poporului vietnamez, 
a spus în încheiere vorbi
torul — Partidul Comunist 
Român, Guvernul Republicii So
cialiste România asigură și de 
această dată Partidul celor ce 
Muncesc din Vietnam și Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, Guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam și Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud de întreaga solidaritate și 
întregul sprijin pe care poporul 
român este hotărît să li-1 acor
de în continuare, de dorința 
noastră de a întări solidaritatea 
și conlucrarea în noile condiții, 
cînd în fața poporului vietna
mez se pune sarcina dezvoltării 
economico-sociale și a reunifi- 
cării pașnice a patriei.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Nguyen Thanh Ha.

Vorbitorul a mulțumit căldu
ros pentru organizarea acestei 
adunări festive, pentru cuvin
tele frumoase rostite despre Re
voluția vietnameză, pentru feli
citările adresate cu ocazia 
marii sărbători a poporului 

vietnamez. La 2 Septembrie 1945 
— a spus vorbitorul — președin
tele Ho Și Min a proclamat în
ființarea R. D. Vietnam, primul 
stat național democrat-popular 
din Asia de Sud-Est. Astăzi, cei 
45 milioane de compatrioți ai 
noștri sărbătoresc cu mare bucu
rie această istorică aniversare pe 
pămîntul țării lor pașnice, de
plin liber și independent ; Nor
dul și Sudul se află sub același 
acoperiș liber.

Victoria revoluției din August 
în Vietnam a fost obținută dato
rită liniei revoluționare corecte, 
în conformitate cu condițiile din 
țară și cu situația internațională 
de atunci, linie care a ținut sus, 
în același timp, cele trei stea
guri : națiune, democrație, socia
lism.

După ce a evocat lupta dirză 
împotriva colonialiștilor, incunu
nată de victoria de la Dien Bien 
Phu. vorbitorul a spus : Eli
berarea totală a Vietnamului 
de Nord și înaintarea lui 
spre construirea socialismului a 
contribuit la întărirea sistemu
lui socialist. înființarea unui stat 
socialist în Asia de Sud-Est din- 
tr-o colonie a constituit o mare 
încurajare pentru forțele revo
luționare și progresiste din alte 
continente.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că imperialiștii americani, 
invadind Indochina, au creat in 
Vietnamul de sud o administra
ție marionetă, au împiedicat re- 
unificarea țării. în războiul de 
agresiune neocolonialistă în 
Vietnamul de sud. ei au aruncat 
în luptă forțe deosebit de puter
nice. Ele au fost însă înfrînte 
și obligate să se retragă din 
Vietnam. Armata saigoneză, cea 
mai numeroasă și cea mai pu
ternică armată mercenară a im
perialiștilor americani, a fost 
zdrobită total în 55 de zile de o- 
fensivă generală și fulgerătoare.

Pentru poporul vietnamez, a- 
ceasta este cea mai glorioasă 
victorie din cei 30 de ani de 
luptă îndelungată care a început 
o dată cu Revoluția din August, 
victoria celor 45 de ani de luptă 
perseverentă sub steagul luminos 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, a celor 100 de ani 
de luptă dirză împotriva agresi
unii străine, o cristalizare a ce
lor 4 000 de ani ai istoriei po
porului vietnamez eroic și viteaz.

namez, in tot decursul luptei 
sale drepte pentru libertate și 
neatirnare, un sprijin interna
tional activ — material, politic 
și diplomatic —, de a-și fi adus 
contribuția la măreața victorie 
obținută de poporul vietnamez 
împotriva intervenției imperia
liste, a forțelor reacționare in
terne din Vietnamul de sud, 
pentru cucerirea dreptului de a 
fi deplin stăpin pe propria tară, 
de a-și făuri viitorul corespun
zător intereselor și aspirațiilor 
sale vitale".

Momente de importanță isto
rică in cronica legăturilor 
dintre popoarele noastre le-au 
reprezentat convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și conducerea de partid și 
de stat a R.D. Vietnam, in 
cursul vizitei efectuate la 
Hanoi, în 1971, cit și cu pri
lejul vizitei in România, în 1973, 
a premierului Fam Van Dong. 
România socialistă este hotărită 
să acorde, și in noile împreju
rări, întregul său sprijin po
porului vietnamez, aceasta fiind 
în interesul comun al celor do
uă popoare, al cauzei libertății 
și independentei, păcii și socia
lismului in lume.

Cea de-a XXX-a aniversare 
a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam constituie un fe
ricit prilej pentru a adresa ti
neretului, întregului popor viet
namez prieten urări de noi și 
importante succese in opera de 
dezvoltare economică și socială, 
de edificare a socialismului și 
reunificare a patriei.

BAZIL ȘTEFAN

Amintind că din cei 30 de ani 
de luptă și de victorii glorioase, 
perioada de construcție in condi
ții relativ pașnice nu a cuprins 
decit 10 ani, ambasadorul R. D. 
Vietnam a spus : Cel mai mare 
succes al Nordului socialist con
stă in faptul că a realizat un salt 
— de la economia colonială, 
semifeudală — la o economie 
socialistă. Relațiile de producție 
socialiste s-au statornicit în 
toate domeniile economiei. Ex
ploatarea omului de către om a 
fost lichidată pentru totdeauna. 
Regimul socialist din Nord și-a 
demonstrat pe deplin superiori
tatea.

In timp ce în partea de Nord 
a continuat opera de construcție 
socialistă, in Sud a luat o tot 
mai mare amploare revoluția 
națională, democratică și popu
lară. în zonele eliberate, pute
rea revoluționară a mobilizat e- 
nergia, forțele materiale și u- 
mane ale poporului in lupta îm
potriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională și, în 
același timp, pentru întărirea 
cuceririlor în toate domeniile, po
litic, economic, cultural, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației. Autoritatea și 
prestigiul internațional ale F.N.E. 
și G.R.P. au crescut tot mai 
mult datorită justeței și fermi
tății poziției întregului popor, în
crederii sale in victorie.

Victoria dobindită în perioada 
celor 30 de ani ce au trecut 
este victoria liniei revoluționare 
juste, independente, suverane și 
creatoare a Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, care a 
dezvoltat la nivelul cel mai înalt 
tradiția națională eroică în lupta 
împotriva agresiunii străine ; a 
îmbinat în mod strălucit adevă
rul din cuvintele rostite de pre
ședintele Ho Și Min — „Nimic 
nu este mai prețios decît inde
pendența și libertatea".

Vorbitorul a exprimat recu
noștința sinceră a poporului vi
etnamez pentru sprijinul și aju
torul prețios al țărilor socialiste 
frățești, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
mișcării de eliberare națională 
și al forțelor iubitoare de pace și 
dreptate din lumea întreagă, in
clusiv al populației progresiste 
din S.U.A.. acordat luptei po
porului vietnamez pentru pace, 
independență națională și socia
lism. La această glorioasă ani
versare, pe pămîntul țării noas
tre, unde nu mai există agresori, 
cei 45 milioane de compatrioți ai 
noștri declanșează o mare miș
care de muncă entuziastă pentru 
vindecarea rănilor lăsate de 
război, de refacere și dezvoltare 
a economiei, de îmbunătățirea 
nivelului de trai, realizind din 
plin ultima dorință a președin
telui Ho Și Min de a construi 
un Vietnam pașnic, reunificat, 
independent democrat șl prosper.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că poporul vietna
mez este hotărît ca alături de 
țările socialiste frățești să nu 
precupețească nici un efort pen
tru triumful marxism-leninis- 
mului, să facă totul pentru men
ținerea păcii, să lupte pentru 
independență națională, demo
crație și progres social în în
treaga lume. Poporul vietnamez, 
a arătat ambasadorul R.D. Viet
nam. este hotărit să dezvolte 
prietenia și colaborarea cu țările 
Asiei de sud-est, cu toate po
poarele lumii pe baza respectu
lui reciproc al independenței și 
suveranității, a neamestecului în 
afacerile interne, a egalității și 
avantajului mutual.

în acest spirit, a spus el,
R. D. Vietnam este gata să sta
bilească relații normale cu
S. U.A. pe baza Acordului de la 
Paris.

în momentele grele ale luptei 
lui crincene împotriva imperia
liștilor agresori — a spus vor
bitorul — poporul vietnamez 
s-a bucurat de aprobarea, spri
jinul și ajutorul prețios din par
tea partidului comunist, a gu
vernului. și poporului român. 
Luările de poziție ale Româ
niei în sprijinul luptei juste a 
poporului nostru, condamnarea 
și acuzarea cu energie a impe
rialiștilor americani au consti
tuit pentru poporul nostru o 
încurajare puternică. în același 
timp, sprijinul material, militar 
acordat de România a contri
buit la victoria asupra agreso
rilor americani.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Vietnam în 1971 
și vizita primului ministru Fam 
Van Dong în România în 1973 
au reprezentat noi pași în dez
voltarea prieteniei și solidari
tății frățești ce leagă cele două 
popoare ale noastre. Sîntem ho- 
tărîți să realizăm testamentul 
președintelui Ho Și Min de a 
face totul pentru stringerea și 
dezvoltarea mai departe a aces
tei prietenii și solidarități.

Cu această ocazie, permite- 
ți-mi să exprim încă o dată re
cunoștința sinceră a poporului 
vietnamez față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Co
munist, guvernul și poporul ro
mân pentru aprobarea, sprijinul 
și ajutorul acordat cauzei revo
luționare a poporului nostru. 
Sintem convinși că poporul ro
mân, in spiritul tradiționalei 
sale solidarități internaționale, 
va ajuta în continuare poporul 
nostru în noua etapă a revolu
ției din Vietnam, etapa recon
strucției țării, a apărării mari
lor cuceriri ale revoluției și a 
construirii unui Vietnam socia
list, prosper.

în încheiere, vorbitorul a a- 
dresat felicitări populației Ca
pitalei pentru îndeplinirea pla
nului cincinal în 4 ani și jumă
tate și a urat noi și mai mari 
succese pentru ca împreună cu 
poporul întregii țări să realizeze 
în cele mai bune condiții pro
gramul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism, linie trasată în re
zoluția celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

în încheierea adunării festive 
a avut loc un frumos program 
artistic.

(Ager pr as)

Telegrame adresate primului ministru al Spaniei 
de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindica
telor, C.C. al Uniunii Tineretului Comunist și Consi

liul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România

După cum eite cunoscut, Tri
bunalul militar din Burgos a 
condamnat la moarte doi tineri 
patrioti basci. în legătură cu a- 
ceasta, Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România a trimis primului mi
nistru al Spaniei, Carlos Arias 
Navarro, o telegramă prin care 
se cere eliberarea patriotilor 
basci, respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale o- 
mului, încetarea persecuției și a 
terorii impotriva forțelor progre
siste și democratice spaniole.

O telegramă asemănătoare a 
fost trimisă de C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist si Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România în

Deschiderea celui de-al X-lea 
Salon international de artă 

fotografică al României
Luni a avut loc, la sala Dal

les din Capitală, deschiderea ce
lui de-al X-lea Salon interna
țional de artă fotografică ai 
Republicii Socialiste România. 
Organizat sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
și a Federației internaționale de 
artă fotografică, actuala ediție 
jubiliară a salonului se bucură, 
ca și cele precedente, de o largă 
participare.

Apreciați artiști profesioniști 
și amatori din 48 de țări de pe 
toate continentele expun 1 183 
de lucrări.

Tematica salonului îmbrăți

DIN AGENDA SPORTULUI DE MASĂ
LA SIBIU : „Crosul tine

rilor muncitori"
Recent s-a inițiat o nouă și 

atractivă întrecere sportivă re
zervată tinerilor din întreprin
deri și instituții, iubitori ai 
curselor de fond. Este vorba de 
concursul popular „Crosul tine
rilor muncitori", aflat la prima 
ediție și care cuprinde patru 
probe, pe categorii de vîrstă 
(18—21 ani și 22—30 ani) : fete 
— 1 000 m. și 1 500 m., băieți 
2 000 m. și 3 000 m.

Competiția, — organizată de 
U.G.S.R., în colaborare cu U.T.C. 
și cu sprijinul altor factori — a 
început cu etapa de masă pe 
secții și întreprinderi, antrenînd, 
în întreceri, un număr mare de 
concurenți. Pe diferite trasee, 
din orașele județului Timiș, 
și-au disputat întîietatea aproa
pe 20 000 de tineri, multi dintre 
ei participînd pentru prima oară 
la aceste probe de alergări, pe

ANTRENORUL NAȚIONALEI 
ÎNGRIJORAT

Valentin Stănescu, antrenorul 
naționalei, a urmărit, în calita
te de observator federal, me
ciul Olimpia—Dinamo.

— Cum vi s-a părut partida ?
— A fost un. joc acceptabil, 

spre bun. Un singur jucător 
menționez din lot, pe Sandu 
Gabriel. Oarecum s-a remarcat 
și Sătmăreanu II. De la gazde — 
Kaiser. Un joc de uzură în 
care Dinamo a dominat in re
priza a doua, cînd a avut 2 
ocazii mari de a înscrie, prin... 
apărători, nu prin atacanți. Di
namo a evoluat însă mai slab 
ca la București, in meciul cu 
A.S.A. Campionilor le-a lipsit 
prospețimea, se vedea că fac 
ceva forțat. Lucrul acesta mă 
ingrijorează. Ne așteaptă un se
zon greu pentru națională. Se- 
leeționabilii ar trebui să se În
cadreze intr-un ritm de joc ra
pid ; asta-i așteaptă de-acum 
încolo.

FEDERAȚIA A DECIS
în legătură cu necorespunză

toarele condiții oferite de sta
dionul Giulești pentru viziona
rea partidelor de divizia A — 
despre care am publicat o notă 
critică în ziarul de ieri — am 
cerut, ieri, și părerea federa
ției. Iată ce ne-a spus tovară
șul Florea Tănăsescu. secretarul 
general al federației : „A fost 
pentru ultima oară cinci am mai 
dat curs cererii clubului Rapid. 
De-acum încolo va organiza 
meciurile pe cele două mari 
stadiomie cia să satisfacă toate 
cererile de bilete și cine plă
tește să poată viziona meciurile 
in condiții omenești. Fotbalul e 
pentru interesele marelui pu
blic, oare nu pot fi sacrificate 
din pricina unor capricii ale 
cluburilor 1“

STEAUA REDIVIVUS?
„Steaua a făcut un joc foarte 

bun la Tg. Mureș — după cum 
ne-a declarat, ieri, Coloman 
Braun-Bogdan, observatorul fe
deral. în general fotbalul prac
ticat de cele două formații mi
litare a fost de un bun nivel 
tehnic, jocul «-a desfășurat in

care se arată : „Călăuziți de res
pectul fată de idealurile de li
bertate, dreptate și justiție so
cială, fată de dreptul de expri
mare liberă a convingerilor po
litice și ideologice, ne ridicăm 
cu tărie impotriva condamnării 
Ia moarte a celor doi tineri 
basci. Reafirmind solidaritatea 
cu lupta poporului și tineretului 
spaniol pentru realizarea aspira
țiilor legitime de dreptate, de
mocrație și progres social, cerem 
cu hotărire anularea sentinței de 
condamnare și salvarea vieții 
celor doi tineri basci, Încetarea 
imediată a oricăror acțiuni re
presive îndreptate împotriva ti
nerilor democrats a forțelor pro
gresiste din Spania".

șează o arie largă, autorii abor- 
dind diverse genuri fotografice 
— peisaj, portret, reportaj, eseu. 
Pe lingă secția artistică salonul 
găzduiește și o secție de tehnică 
fotografică.

La vernisaj au participat Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, personalități ale vie
ții cultural-artistice din Capitală, 
un numeros public, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

Secretarul general al Asocia
ției artiștilor fotografi. Silviu 
Comănescu, a rostit o alocuțiune.

SINIR T • Sr OKT

teren variat. O participare nu
meroasă s-a înregistrat și in ju
dețul Suceava, peste 17 000 de 
tineri, ca și în județul Bihor : 
15 000 de concurenți.

Primii 15 clasați în etapa pe 
unități au evoluat apoi la în
trecerile pe localități și pe ju
dețe, prilejuind dispute dîrze și 
pasionante. Etapa finală pe țară 
a „Crosului tinerilor munci
tori" se va desfășura Ia Sibiu, 
în zilele de 6 și 7 septembrie. 
Cei mai buni concurenți, fon- 
diștii clasați pe primele trei 
locuri la probele amintite, vor 
primi importante premii în ma
teriale și echipamente sportive.

M. L.

LA BUZĂU : Finala pe 
județ a „Cupei Congre

sului U.T.C." la fotbal
întrecerile din cadrul competi

ției sportive de masă dedicate 

MINIITIII,
tr-un ritm accelerat pe tot par
cursul partidei. Rezultatul poate 
fi considerat just, deși în pri
ma repriză a dominat A.S.A. și 
ar fi putut să-și mărească a- 
vantajul. Dar în repriza a doua 
steliștii au avut o revenire pu
ternică, atacîndu-si adversarii 
pină la sufocare. Dumitru a ju
cat excepțional, a acoperit tot 
terenul și a dirijat jocul coechi
pierilor. Buni — Troi și Zamfir 
— care prin viteza lor au creat 
panică în cadrul gazdelor. De 
asemenea, merită a fi remarcați 
Vigu si Anghelini, ultimul în- 
tr-o revenire de formă. De la 
A.S.A. s-au remarcat Boloni, 
Hajnal, Fazekaș și Varodi. Lip
sa de eficacitate a gazdelor se 
explică și prin jocul slab al 
atacanților mureșeni. Cam mul
te faulturi, unul — Pintea asu
pra lui Iordănescu — destul de 
grav".

CE POATE SA ÎNSEMNE UN 
GOL VALABIL NEACORDAT ?

Cele mai grave probleme ale 
actualei ediții a campionatului 
le ridică arbitrajele, la multe 
partide incompetente sau ten
dențioase. O probă de viciere 
gravă a rezultatului au dat-o 
arbitrii meciului Sportul studen
țesc — Univ. Craiova. Repeta
rea de mai multe ori a fazei, 
seara, pe micul ecran a convins 
c lume întreagă de nedreptatea 
ce li s-a făcut fotbaliștilor cra- 
ioveni. Rezultatul nu a fost sta
bilit de joc. ci de arbitrul de 
centru — Viorel Iacob. Dacă 
s-a ajuns ca goluri atit de evi
dente — cum a fost cel al lui 
Strimbeanu, mutat in teren de 
Suciu — să fie anulate, ne în
trebăm unde vom ajunge ? Pen
tru că s-ar putea ca de un ase
menea gol să atîrne retrogra
darea unei echipe sau cuceri
rea titlului. Iată de ce socotim 
necesară o verificare a lotului 
de arbitri și excluderea ele
mentelor care s-au făcut vino
vate. pină acum, de falsificarea 
rezultatelor și a celor care 
s-au dovedit incompetente.

Pentru că altă explicație în 
afară de incompetență sau rea 
voință nu poate exista. Aștep
tăm și în această privință cu- 
vintuî federației I

(C. V.)

Plenara Consiliului 
Culturii și Educației 

Socialiste
Luni a avut loc plenara Con

siliului Culturii și Educației So
cialiste. La plenară au luat 
parte, ca invitați, președinți ai 
comitetelor județene de cultură 
și educație socialistă, directori 
de edituri, teatre și opere, re- 
dactori-șefi ai publicațiilor cul
turale, regizori, dirijori, alți oa
meni de artă și cultură.

Plenara a analizat propunerile 
de repertoriu ale instituțiilor de 
spectacol pentru stagiunea 1975- 
1976 și proiectul planului edito
rial pe anul 1976 — in lumina 
Hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidu
lui, a indicațiilor secretarului 
general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
creșterea rolului educativ al ar
tei și culturii noastre socialiste.

în cadrul dezbaterilor au vor
bit tovarășii : Ion Dodu Bălan 
— vicepreședinte al C.C.E.S., 
Aurel Martin — director general 
adjunct al Centralei editoriale. 
Valeriu Râpeanu — director al 
Editurii Mihai Eminescu, Petre 
Bucșă — director al Teatrului 
național din Cluj-Napoca, Du
mitru Tăbăcaru — director al 
Operei române din Iași. Mircea 
Mîciu — director al Editurii ști
ințifice și enciclopedice, Dina 
Cocea — vicepreședinte al Aso
ciației oamenilor din instituțiile 
teatrale și muzicale, Aurel Ca- 
limandric — președintele Comi
tetului de cultură și educație 
socialistă al județului Bacău, 
Gheorghe Condriuc — redactor- 
șef al Editurii tehnice, Iulian 
Antonescu — director adjunct al 
Direcției Așezămintelor cultu
rale din C.C.E.S.. Amza Săcea- 
nu. președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al 
municipiului București.

în încheierea plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste.

Examinînd în mod critic și 
autocritic activitatea desfășurată 
de editpri, teatre și instituții 
muzicale în cursul acestui an, 
Plenara a stabilit totodată răs
punderi și măsuri pentru ridi
carea nivelului conținutului ideo
logic și artistic al muncii tutu
ror acestor instituții, pentru 
creșterea spiritului lor revoluțio
nar, militant in acțiunea de dez
voltare a conștiinței socialiste 
a maselor, de lărgire a orizon
tului lor spiritual, de formare 
a omului nou in patria noastră.

Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
au continuat in județul Buzău 
cu finala pe județ la fotbal, re
unind formațiile din comunele 
Smeeni, Boldu, Amaru. Mărgă- 
ritești. Balta Albă, Săhăteni, 
Beceni.

Desfășurate pe frumoasa bază 
sportivă din Săhăteni, meciurile, 
viu disputate, au satisfăcut pe 
cei peste 700 de spectatori atit 
prin fotbalul practicat, cit și prin 
disciplina de care au dat dovadă 
jucătorii. Pe primele trei locuri 

* s-au clasat formațiile din Be- 
ceni, Smeeni, Săhăteni, cărora 
li s-au oferit frumoase premii 
din partea organizatorilor și 
gazdelor.

D. DUCA

LA BACĂU : O atractivă 
competiție de oină

După finalele „Cupei Congre
sului U.T.C.", desfășurate in 
urmă cu citeva zile in Capitală 
formațiile fruntașe de oină vor 
susține o serie de noi confrun
tări oficiale. începind de vineri 
5 septembrie, la Bacău se vor 
disputa jocurile din turneul fi
nal al „Cupei Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție", competiție de masă 
aflată la a 2-a ediție. La jocu
rile finale participă zece echipe 
din județele Suceava, Iași, Bo
toșani, Vaslui, Bacău, Vrancea, 
Brăila, Galați, Neamț și Buzău. 
Amintim că prima ediție, dispu
tată anul trecut la Slobozia, a 
fost ciștigată de Biruința Gheră- 
iești (Neamț). Tot săptămîna a- 
ceâsta vor începe și jocurile zo
nale ale Campionatului republi
can de oină, ediția a 24-a, care 
se dispută în opt localități din 
țară. Printre competitoare se nu
mără și laureatele „Cupei Con
gresului U.T.C.", respectiv : Zo
rile VolVodeni (Sălaj), Recolta 
Crasna (Gorj) și Avintul Fra
sin (Suceava).

«nertfl/cr»
• IN ZIUA a cincea a tur

neului internațional de tenis de 
la Forest Hills s-au disputat ul
timele partide din „16-mile" de 
finală ale probei de simplu băr
bați, fază in care nu au mai fost 
înregistrate surprize. După cum 
s-a mai anunțat, Ilie Năstase 
s-a calificat pentru optimile de 
finală, ciștigind cu 6—0, 6—4
partida susținută cu englezul 
Mark Cox.

In turneul de tenis de la Fo
rest-Hills s-au jucat ieri primele 
partide ale optimilor de finală 
în proba de simplu bărbați. Iată 
rezultatele : Dibbs (S.U.A.) —
Ashe (S,U.A.) 6—4, 6—2. 6—3 ; 
Pattison (Rhodesia) — Hewitt 
(R.S.A.) 6—4, 6—2, 1—6, 6—2.

în primul tur al probei de du
blu bărbați, perechea Guillermo 
Vilas (Argentina), Ion Tiriac 
(România) a învins cu 2—6, 6—3, 
7—5 cuplul Crealy (Australia), 
LIoyd (Anglia).

• LA 31 AUGUST a expirat 
termenul de înscriere la viitorul 
compionat mondial de fotbal, al 
cărui turneu final va avea loc în 
anul 1978 in Argentina. Secre
tariatul F.I.F.A. a confirmat la 
1 septembrie înscrierea a 99 de 
țări, printre care și România.
• TURNEUL internațional ma. 

sculin de volei desfășurat la 
Berlin s-a încheiat cu victoria 
selecționatei României, care a 
terminat neînvinsă competiția, 
totalizind 10 puncte.
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SOSIREA ÎN CAPITALĂ
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Lubomir Strougal, care, 
la invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, face o 
vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, unde a avut loc ceremonia 
sosirii, au venit în întimpinare 
tovarășii Manea Mănescu, Mi
hai Marinescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Neculai A- 
gachi, ministrul industriei meta
lurgice, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Ion St. Ion, secretar general 
al Consiliului de Miniștri. Con
stantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor mi
nistere. generali și ofițeri supe
riori, alte persoane oficiale.

împreuna cu președintele Gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace au sosit Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului, 
Pavol Bahyl, ministrul construc
țiilor de mașini generale, Andrei 
Barcak, ministrul comerțului ex
terior, Zdenek Pucek, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de 
mașini grele, Frantisek Krajcir, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Teodor Haș, am
basadorul României la Praga, și 
Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

★
Președintele Guvernului R. S. 

Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
a depus, împreună cu persoanele 
oficiale care ii însoțesc, o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

In fața monumentului era ali
niată o gardă militară de onoare. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

După depunerea coroanei, s-a 
păstrat un moment de recule
gere. In continuare, a fost vizi
tată rotonda monumentului.

Convorbiri oficiale
La Palatul din Piața Victoriei 

au început, luni după-amiază, 
convorbirile oficiale dintre tova
rășii Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, și Lubo
mir Strougal. președintele Gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

In cadrul convorbirilor a fost 
examinat stadiul relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări, 
relevîndu-se cu deosebită satis
facție că acestea se dezvoltă con
tinuu în spiritul hotărîrilor și 
orientărilor stabilite cu prilejul 
intilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

A fost analizat stadiul lucrări
lor de coordonare a planurilor 
de dezvoltare a economiilor na
ționale ale celor două țări în

Dineu oferit de primul ministru 
al Guvernului român

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
oferit, luni, un dineu în onoa
rea președintelui guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
tovarășul Lubomir Strougal.
Au participat, tovarășii Gheor- 

ghe Oprea, Ion Pățan și Mihai 
Marinescu. viceprim-miniștri, 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, Neculai Aga- 
chi. Bujor Almășan, loan Avram 
și Mihail Florescu, miniștri, Ion 
St. Ion, secretar general al Con
siliului de Miniștri, membri ai

conducerii unor ministere și am
basadorul țării noastre la Praga.

Au luat parte, de asemenea, 
Jan Gregor, vicepreședinte al 
guvernului, Pavol Bahyl, Andrei 
Barăak și Zdenek Pucek, miniș
tri, Frantisek Krajcir, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele guvernului cehoslovac 
și ambasadorul R.S.C. la Bucu
rești.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, cei doi premieri au 
rostit toasturi.

perioada anilor 1976—1980 și de 
pregătire a acordurilor comer
ciale. In acest context, au fost 
convenite noi căi și modalități 
de amplificare a acțiunilor de 
cooperare și specializare in 
producție, de intensificare a co
laborării tehnico-științifice, de 
extindere a schimburilor comer
ciale și a relațiilor culturale.

La convorbiri participă din 
partea română tovarășii Ion Pă
țan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, președintele părții 
române în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Mi
hai Marinescu, viceprim-minis
tru al guvernului, Neculai Aga- 
chi, ministrul industriei metalur
gice, și loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. Ion St. Ion, secretar general 
al' Consiliului de Miniștri, Con
stantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Teo
dor Haș, ambasadorul României 
la Praga. ceilalți membri ai de
legației române.

Din partea cehoslovacă iau 
parte Jan Gregor, vicepreședinte 
al guvernului, președintele păr
ții cehoslovace în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
Pavol Bahyl. ministrul construc
țiilor de mașini generale, Andrei 
Barcak. ministrul comerțului 
exterior. Zdenek Pucek. minis
trul metalurgiei și construcțiilor 
de mașini grele, Frantisek Kraj
cir. prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Miroslav Su
lek. ambasadorul Cehoslovaciei 
la București, și ceilalți membri 
ăi delegației.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă. in spiritul 
bunelor relații existente între 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru TAKEO 
MIKI următoarea telegramă :

în numele guvernului și al meu personal, vă mulțumesc foarte 
mult pentru mesajul de compasiune pentru pierderile de vieți, 
suferințele și pagubele cauzate de recentele taifunuri din Japonia.

★

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. S. România, George Maco
vescu, a adresat o telegramă de 
felicitare lui Nguyen Duy 
Trinh, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam.

★
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, Con
siliul Național al Frontului

★ ★
Unității Socialiste, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Româ
nia. Consiliul Național al Fe
meilor, Uniunea Tineretului Co
munist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia, Comitetul național de soli
daritate cu lupta poporului 
vietnamez și Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, alte organizații și 
instituții, au trimis telegrame de 
felicitare organizațiilor și insti
tuțiilor similare din R. D. Viet
nam.

Vizita liderului Partidului 
Conservator din Marea Britanie
Luni dimineață. tovarășul 

Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a primit pe 
liderul Partidului Conservator 
din Marea Britanie. Margaret 
Thatcher.

A fost de față Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

In cadrul convorbirii care s-a 
desfășurat cu acest prilej s-a 
evidențiat dorința reciprocă de a 
extinde conlucrarea intre orga
nizațiile politice din cele două 
țări, în diferite domenii. Oaspe
tele britanic s-a interesat înde
aproape de activitatea Frontului 
Unității Socialiste în viața poli
tică, economică și socială a țării 
noastre.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială.

★
In aceeași zi, la Ministerul 

Afacerilor Externe a avut loc o 
întrevedere intre George Maco
vescu. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii, Socialiste 
România, și Margaret Thatcher.

La întrevedere a participat 
Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

A fost de față Jeffrey Charles 
Peterson, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

Cu acest prilej, au fost abor
date unele probleme ale vieții 
internaționale.

După-amiază liderul Partidu
lui Conservator din Marea Bri
tanie, doamna Margaret That
cher. a făcut o vizită la Combi
natul petrochimic de Ia Brazi 
unde s-a intilnit cu reprezen
tanți ai Comitetului oamenilor 
muncii de aici. Oaspetele s-a; in
teresat-de condițiile -de muncă, 
de sistemul de asistență socială 
și pregătirea cadrelor.

In aceeași zi. a făcut o călăto
rie pe Valea Prahovei și a vi
zitat castelul Peleș.

La Sinaia doamna Margaret 
Thatcher s-a intilnit cu membri 
ai Consiliului județean Prahova 
al Frontului Unității Socialiste.

PLECARE
O delegație condusă de tova

rășul Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, a plecat luni dimi
neață. în S.U.A., unde la invita
ția secretarului pentru agricul
tură al S.U.A., Earl Butz, va 
face o vizită în această țară.

COCTEIL
Cu prilejul Zilei armatei Re

publicii Turcia, atașatul mili
tar, aero și naval al acestei țări 
la București, col. Baki Aydin a 
oferit luni seara un cocteil.

Au participat general-colonel 
Vasile ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, gene
rali și ofițeri superiori.

Au luat parte atașați militari 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

PRIMIRE
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, a 
primit, luni după-amiază, pe 
membrii delegației parlamentare 
din Republica Elenă, care fac o 
vizită oficială în țara noastră.

în cadrul convorbirilor a avut 
loc o informare reciprocă asupra 
activității celor două organe 
legislative, evidențiindu-se, în 
context, contribuția pe care ele 
o pot aduce la promovarea re
lațiilor româno-elene, la stator
nicirea unui climat propice 
cooperării și înțelegerii în Bal
cani, in Europa și în întreaga 
lume.

La primire au participat Aneta 
Spornic, vicepreședinte al 
M.A.N., președinți ai unor comi
sii ale M.A.N., deputați.

A fost de față Dimitri A. 
Papadakis, ambasadorul Repu
blicii Elene la București.

★
Luni seara, președintele Marii 

Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, a oferit un dineu in 
onoarea delegației parlamentare 
din Republica Elenă.

★
La invitația Marii Adunări 

Naționale, luni la amiază, a 
sosit în Capitală o delegație 
parlamentară din Republica 
Elenă alcătuită din deputății : 
Dimitrios. Papaspyrou . (Noua 
Democrație), Chr. Grammatidis 
.(Uniunea de Centru — Noile 
Forțe),. Jean Alevras (Mișcarea 
Socialistă Panelenă —.PASOK), 
Leonidaș Kyrkoș (Partidul Co
munist din Grecia — interior), 
Jean. Sergakiș (Uniunea de Cen
tru — Noile Forțe), Anna Syno- 
dinou (Noua Democrație), A,nas- 
tasios Nerantziz (Noua Demo
crație), Georges Tzitzikostas 
(Noua Democrație), Jean Di- 
mopoulos (Noua Democrație).

La aeroportul Otopeni oaspeții 
au fost salutați de Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ioan Pop D. 
Popa, președintele Comisiei 
pentru sănătate, muncă, asigu
rări sociale și protecția mediu
lui, de alți deputați.

Au fost prezenți Dimitri A. 
Papadakis, ambasadorul Repu
blicii Elene, la București, alți 
membri ai ambasadei.

SOSIRE
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală generalul Fred C. Weyand, 
șeful Statului Major al trupelor 
de uscat ale S.U.A., care. împre
ună cu o delegație militară, face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspeții au fost întimpi- 
nați de generalul colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Harry G. Bar
nes jr„ ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii Ia București, 
colonelul Wyatt J. Mitchell, a- 
tașat militar, membri ai amba
sadei.

A
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7-a sesiune extraordinară
Adunării Generale a O.N.U

Pe agendă - problemele dezvoltării 
și cooperării economice internaționale

Luni s-au deschis la New 
York lucrările celei de-a 7-a 
sesiuni extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U., consa
crată problemelor „dezvoltării și 
cooperării economice internațio
nale".

După numirea Comitetului de 
verificare a deplinelor puteri, 
plenara l-a ales în unanimitate 
pe ministrul afacerilor externe 
al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika 
în funcția de președinte al ce
lei de-a 7-a sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U., păstrîndu-se astfel tra
diția ca președintelui 
ordinare precedente să 
credințeze conducerea 
speciale.

Adunarea Generală 
tat apoi ordinea de zi 
nii, ale cărei lucrări

sesiunii 
i se in- 
sesiunii

a adop- 
a sesiu-

____  urmează 
să se încheie la 12 septembrie, 
cuprinzînd ca subpuncte : elimi
narea barierelor discriminatorii 
din calea comerțului internațio
nal, reforma sistemului monetar 
și transferul de resurse reale 
pentru finanțarea progresului 
economic și social al statelor in 
curs de dezvoltare, rolul știin
ței și tehnologiei in dezvoltare, 
industrializarea, alimentația și a- 
gricultura, revizuirea structuri
lor organismelor economice și 
sociale ale Națiunilor Unite.

Actuala sesiune extraordinară, 
care are loc din inițiativa unui 
grup de state in curs de dez
voltare, între care și România, 
se înscrie în contextul efortu
rilor vizind identificarea căilor 
și mijloacelor de edificare a 
unei noi ordini economice in
ternaționale, proces la care să 
fie asigurată participarea pe 
bază de egalitate a tuturor sta
telor și în cadrul căruia să se 
manifeste o permanentă grijă 
față de nevoile speciale ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

Dezbaterile sesiunii extraor
dinare au ca puncte de referință 
Declarația grupului celor 77, De
clarația și Programul de acțiu
ne privind industrializarea, ela
borat în cadrul conferinței de 
la Lima a Organizației Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială, un studiu vizind situa
ția actuală a comerțului inter
național, pregătit de Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare, un alt studiu a- 
vansat de Secretariatul Națiuni
lor Unite care analizează obsta
colele de natură politică și eco
nomică existente în calea extin
derii comerțului și cooperării e- 
conomice internaționale, precum 
și un document, elaborat de un 
grup de eXperți, privind modi
ficări structurale in sistemul 
economic al Națiunilor Unite.

Luînd cuvintul, după alegerea 
sa ca președinte al sesiunii ex
traordinare a Adunării Genera
le, Abdelaziz Bouteflika a sub
liniat că, în acest moment de 
accentuare a complexităților e- 
conomiei mondiale, este impo
sibil ca vreo țară să-și mai poa
tă impune propriile soluții, ele 
trebuind căutate și identificate in 
documente ca Declarația și Pro
gramul de acțiune pentru crea
rea unei noi ordini economice 
internaționale, Carta drepturilor 
și obligațiilor economice ale sta
telor. în context, ministrul de 
externe algerian evidenția : 
„Conferința de la Roma în pro
blemele alimentației, Conferința 
mondială a populației de la 
București și Conferința de la 
Lima in problemele industriali
zării subliniază, într-un fel sau 
altul, drumul ce trebuie urmat 
și mijloacele ce trebuie utiliza
te în edificarea unei noi ordini 
economice internaționale".

Referindu-se la chestiunile 
reformării sistemului comercial 
internațional, vorbitorul a ară
tat că eforturile depuse în aceas
tă direcție trebuie să 
rezultat acordarea de 
nereciproce țărilor in 
dezvoltare, asigurarea accesului 
neîngrădit al produselor lor pe 
piețele țărilor industrializate, 
creșterea veniturilor lor din co
merțul internațional, precum și 
apărarea resurselor lor de tul
burările monetare și de inflația 
exportată de statele industriali
zate. Or, o asemenea abordare 
a problemelor care confruntă o- 
menirea și angajarea în procesul 
de restructurare a întregului an
samblu al relațiilor presupune 
concertarea eforturilor tuturor 
și coordonarea acestora în inte
resul tuturor pentru redistribui
rea veniturilor lumii.

aibă ca 
facilități 
curs de

ORIENTUL

Naționalizări 
in Republica Malgașă

Intr-o alocuțiune rostită, 
duminică, la Tananarive, 
președintele Republicii 
gașe, Didier Ratsiraka, 
nunțat naționalizarea 
ror bogățiilor minerale 
comerțului exterior al

Naționalizarea celor 
importante sectoare

Mal- 
a a- 
tutu- 
și a 
țării, 
două 

importante sectoare econo
mice a fost definită de pre
ședinte drept o , .necesitate 
imperioasă" pentru Mada
gascar. El a precizat că, dat 
fiind nivelul tehnic scăzut 
al țării, statul se va putea 
asocia cu parteneri națio
nali sau din exterior pentru 
exploatarea zăcămintelor mi
nerale, autoritățile de la 
Tananarive urmind să-și a- 
sigure minimum 51 la sută 
din acțiuni în sfera extrac
țiilor de crom, grafit, fier 
și bauxită. Vom prelua — a 
spus Didier Ratsiraka — 51 
la sută din acțiunile exploa
tării de crom de la Andria- 
menea, zăcămînt bogat, ex
ploatat de stat și de societăți 
particulare.

în continuare, șeful statu
lui a arătat că, în paralel cu 
naționalizările ce au fost e- 
fectuate, se va trece la cre
area de societăți naționale.

APROPIAT
A fost parafat al doilea acord interimar 

de dezangajare militară în Sinai
Republica Arabă Egipt și Is

rael au convenit, luni, asupra 
unui nou acord interimar de dez
angajare a forțelor lor militare 
în Sinai. Prevederile acordului 
au constituit obiectul unor in
tense negocieri între cele două 
părți implicate, prin intermediul 
secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

Luni seara, la Alexandria. în 
prezența președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Anwar El Sa
dat, și a secretarului de stat a- 
merican a avut loc parafarea 
noului acord de către partea e- 
gipteană. 
avut loc 
prezența 
Rabin.

Principalele clauze ale acordu
lui interimar de pace dintre E- 
gipt și Israel stipulează că dife
rendele dintre cele două părți in 
conflictul din Orientul Mijlociu 
nu vor fi soluționate pe cale mi
litară, ci prin mijloace pașnice ; 
părțile implicate se obligă să nu 
recurgă la amenințări, 
folosirea forței ori a 
militare, una împotriva 
te ; părțile vor crea o

Un moment similar a 
anterior in Israel în 
premierului Yitzhak

mixtă pentru soluționarea pro
blemelor existente între cele do
uă țări ; încărcăturile nemilitare 
din sau spre Israel vor fi auto
rizate să treacă prin Canalul 
Suez ; Acordul nu consti
tuie o reglementare finală de 
pace. Părțile vor continua efor
turile lor în vederea negocierii 
unui acord de pace definitiv în 
cadrul conferinței de pace de la 
Geneva in conformitate cu rezo
luția 338 a Consiliului de Secu
ritate.

Agenția United Press Inter
national, referindu-se la clauze
le acordului, relatează că liniile 
egiptene la est de Canalul Suez 
vor avansa cu 3—10 km, iar zo- 
na-tampon va fi lărgită cu 40 
km — Egiptului 
1 000 km pătrați,
pon fiind mărită cu 4 000 
pătrați. în afara acordului 
priu-zis, cele două părți au 
venit asupra unei anexe
cuprinde liniile de bază pentru 
reglementarea aspectelor mili
tare.

revenindu-i 
iar zona-tam- 

km 
pro- 
con- 
care

Sosirea delegației de partid

Luni, 1 septembrie, a sosit la 
Hanoi delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român, care, la in
vitația C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam și a 
Guvernului R.D. Vietnam, par
ticipă la festivitățile prilejuite 
de a XXX-a aniversare a pro
clamării Republicii Democrate 
Vietnam. Din delegație fac par
te tovarășii general-maior 
Gheorghe Gomoiu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului apărării naționale, se
cretar al Consiliului Politic Su
perior al Ministerului Apărării 
Naționale, și Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Gia 
Lam, delegația a fost salutată 
de Le Duc Tho, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, general-locotenent 
Nguyen Hoang Hoa, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Nguyen Duc Thang, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.V., 
Buy Kuang Tao, membru al 
C.C. al P.M.V., ministru, alte 
oficialități, șefii misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai pre
sei și radiodifuziunii vietname
ze, corespondenți de presă a-

române la Hanoi
✓

creditați în Republica Demo
crată Vietnam.

A fost prezent Tudor Zam
fira, ambasadorul României în 
Republica Democrată Vietnam.

In aceeași zi, delegația a de
pus o coroană de flori la Mau
soleul Ho Și Min.

★
Mausoleul a fost construit în 

piața Ba Dinh din Hanoi, acolo 
unde cu 30 de ani în urmă, la 2 
septembrie 1945, președintele 
Ho Și Min a dat citire Declara
ției de independență a Vietna
mului.

Impunătorul edificiu. se com
pune dintr-un corp central, de 
peste 21 metri, dominînd piața 
Ba Dinh și două aripi laterale 
mai joase. In partea centrală, 
susținută de 20 de coloane, se 
află un imens bloc din marmură 
purpurie. întregul ansamblu îm
bină în mod fericit linia moder
nă cu contururile arhitecturale 
tradiționale vietnameze. Pe ușa 
centrală a mausoleului se află 
inscripția : „Nimic nu este mai 
prețios decît independența și 
libertatea", însoțită de autogra
ful lui Ho Și Min, bătute in me
tal galben pe fond de marmură 
neagră. Urcînd cîteva scări se 
intră într-un hol înalt, în mij
locul căruia se află sicriul de 
cristal al președintelui Ho Și 
Min.

Ședința Comisiei 
permanente a C.A. E. R

pentru agricultură

sau la 
blocadei 
celeilal- 
comisie

La Budapesta a avut loc cea 
de-a 42-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru a- 
gricultură. La lucrări au luat 
parte delegațiile R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R. Cuba, R.D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, Republicii Socialiste 
România, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

în conformitate cu prevederi
le Convenției dintre C.A.E.R. și 
guvernul R.S.F.I., la ședință au 
participat reprezentanți ai 
R.S.F. Iugoslavia. In calitate de 
observator a fost prezent repre
zentantul R.D. Vietnam.

Comisia a stabilit măsurile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce decurg din hotărîrile celei 
de-a XXIX-a Sesiune a Con
siliului, îndreptate spre adinci- 
rea colaborării dintre țările

în domeniul agricul-

• ADMINISTRAȚIA Ca
nalului Suez a semnat cu 
firma egipteană „Osman Ah
med Osman Co“ contractul 
privind realizarea proiectu
lui de reconstrucție a cana
lului.

La lucrări vor participa un 
număr de aproximativ 2 500 
muncitori, ingineri și tehni
cieni. Lucrările vor consta 
în adîncirea albiei, realizarea 
unor vaste lucrări de conso
lidare a malurilor, construi
rea unor căi de comunicații 
paralele cu canalul. Ele se 
vor întinde pe o distanță de 
circa 140 de kilometri. Peste 
40 de luni, cînd aceste lu
crări vor fi încheiate, prin 
canal vor putea trece nave 
maritime cu un deplasament 
de 250 000 tone, iar capacita
tea lui va ajunge la aproxi
mativ 3—4 milioane tone de 
mărfuri pe zi.

Tentativă
de stat în Ecuador

de lovitură

In noaptea de 31 august 
spre 1 septembrie, Ia 
Quito, capitala Ecuadoru
lui, a avut Ioc o tentativă 
de lovitură de stat împo
triva șefului statului, ge
neralul Guillermo Rodri- 
guez Lara.

Subunități militare, susținute 
de tancuri, conduse de generalul 
Raul Gonzalez Alvear, au atacat 
Palatul Prezidențial din Quito, 
întîmpinind rezistența trupelor 
rămase fidele șefului statului și 
guvernului. Agențiile de presă 
au semnalat că în cursul dimi
neții de luni, au avut loc lupte 
violente in jurul Palatului Pre
zidențial.

Președintele Rodriguez Lara,

care se afla in orașul Rio 
Bamba, a rostit o cuvîntare prin 
radio, chemînd populația să a- 
corde sprijin guvernului său, 
după care, in fruntea unei co
loane de tancuri, s-a îndreptat 
spre Quito.

La rindul său, șeful Coman
damentului unificat al forțelor 
armate ecuadoriene, Sergio 
Vasquez Paceco, a făcut o de
clarație la radio în care arată 
că cele trei arme au rămas 
dele guvernului condus de 
neralul Rodriguez Lara.

Potrivit știrilor transmise 
agențiile France Presse și Uni
ted Press International, în 
cursul după-amiezii de luni re
belii s-au predat.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• PREȘEDINTELE PORTU

GALIEI, Francisco da Costa Go
mes, și premierul desemnat, 
Jose Pinheiro de Azevedo, au 
avut, în cursul zilei de luni, con
sultări cu reprezentanți ai vieții 
politice, consacrate eforturilor 
de constituire a noului guvern 
provizoriu al țării. Astfel, pre
ședintele și primul ministru au 
conferit cu membri ai secreta
riatului Partidului Popular De
mocratic și cu reprezentanți ai 
Partidului Socialist și ai Parti
dului Comunist.

Agenția Reuter menționează 
că în cadrul acestor contacte 
Francisco da Costa Gomes și 
Jose Pinheiro de Azevedo s-au 
intilnit. de asemenea, cu mem
bri ai cabinetului anterior.

• ÎN PREZENȚA lui Marce
lino Dos Santos, vicepreședinte 
al FRELIMO. ministrul dezvoltă
rii și planificării economice, 
si a ministrului comerțului si 
industriei din Mozambic. Mariano 
Grațja Machungo, la 30 august 
a fost inaugurat Tîrgul interna
țional de la Lourenco Marques.

fi- 
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• O NOUA STEA ÎN CONSTELAȚIA LEBEDEI. Cercetătorii 
de la Observatorul astronomic din Crimeea au descoperit, în 
noaptea de 29 spre 30 august, o nouă stea în Constelația Lebedei. 
După efectuarea măsurătorilor în infraroșu, primele date de
monstrau că noul corp ceresc continua să crească cu mare vite
ză, fapt care indica prezența unei explozii în straturile superioare 
ale stelei. In noaptea de 30 spre 31 august, oamenii de știință de 
la Observatorul din Crimeea au continuat observațiile stabilind 
că, în timpul exploziei care s-a produs, luminozitatea stelei a 
crescut de peste 10 milioane ori, ajungînd, după toate probabili
tățile, la apogeu. Specialiștii nu au mai observat asemenea feno
mene în ultimii 40 de ani • NAȘTERE LA ÎNĂLȚIME, o femeie 
a născut duminică un băiețel în timp ce zbura la bordul unui 
avion „Boeing-747" spre Paris. Evenimentul s-a petrecut deasupra 
orașului spaniol Barcelona e INCENDIUL IZBUCNIT ÎN ZONA 
SUDICA A MUNȚILOR SIERRA NEVADA (S.U.A.) a mistuit 
pină acum vegetația de pe o suprafață de 11 000 acri. Duminică, 
focul amenința rezervația națională de arbori de sequoia, situată 
în apropierea localității Porterville (California). La operațiunile 
de stingere participă 2 000 de pompieri și avioane-cisternă, care 
au dispersat asupra zonei afectate circa 300 000 galonl de substanțe 
chimice • PASIUNE ARZĂTOARE 1 o tînără din Bristol (Marea 
Britanie), acuzată de provocarea unor incendii în Incinta labora
torului de cofetărie unde lucra, și-a recunoscut fapta. Mai mult, 
ea a mărturisit și -scopul acestor incendii, în urma cărora pagube
le se ridică la 190 000 lire sterline : pasiunea ei pentru pompierul 
de serviciu ! • EXPERIMENT ÎN BARO CAMERE. Patru persoane 
au petrecut timp de trei săptămîm în barocamere în care pre
siunea era echivalentă cu o scufundare la adîncimea de 500 metri. 
Experimentul, desfășurat cu succes, a fost efectuat de către 
oameni de știință americani de la Universitatea Pennsilvanya. 
Potrivit declarației conducătorului grupului de cercetători, datele 
obținute .în timpul efectuării experimentului demonstrează că 
omul poate să-și desfășoare normal activitatea și să lucreze la 
adîncimi care depășesc de cinci ori nivelul limitelor admise în 
prezent « CURSA ORIGINALA PE DRUMUL DE FIER. Un nu
măr de 34 dintre cele mai vechi locomotive din istoria căilor 
ferate au „defilat", duminică, în prezența a 350 000 de spectatori 
pe primul „drum de fier" construit în lume, între localitățile 
engleze Shildon și Darlington, cu ocazia împlinirii a 150 de ani 
de la deschiderea acestei iinii. Printre locomotivele participante 
la această originală cursă străbătută cu viteza de 6 kilometri pe 
oră au făcut parte replica la locomotiva nr. 1 construită de 
George Stephenson în anul 1825, locomotiva nr. 5 realizată în 
1857. locomotiva „Hardwicke" care, în 1895. a parcurs distanța 
Londra-Aberdeen (620 kilometri) în timpul record de 8 ore și 32 
de minute, precum și... supertrenul anului 1975 • UN AVION 
BIMOTOR AMERICAN, avînd la bord 33 de pasageri, s-a prăbușit 
într-o zonă muntoasă din insula St. Lawrence, situată în Marea 
Behring, la 200 mile vest de Alaska. Zece persoane și-au pierdut 
viața, celelalte fiind salvate de membrii unei comunități de 
eschimoși, care le-au adus de la locul accidentului, pe tărgi 
improvizate, în localitatea Gambell. Supraviețuitorii, unii se află 
în stare gravă — au fost transportați apoi la Anchorage.
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Comisia 
preliminar 
lui de perspectivă al colaborării 
țărilor membre ale “ ‘ ~ '
scopul asigurării 
zootehniei acestora 
furajeră de origine 
nimală și microbiologică.

A fost analizat stadiul înde
plinirii convențiilor referitoare 
la specializarea internațională 
multilaterală in producție și li
vrările de semințe de soi și ma
terial săditor de culturi agrico
le, precum și a convenției cu 
privire la specializarea și coo
perarea internațională multila
terală în producția de prepara
te veterinare, adoptîndu-se re
comandări corespunzătoare.

Comisia a examinat modul de 
desfășurare a colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R. în 
soluționarea unor importante 
probleme științifice și tehnice 
în domeniul agriculturii, con
venind măsuri privind intensi
ficarea conlucrării în scopul in
troducerii în practică a rezulta
telor lucrărilor încheiate. De a- 
semenea, au fost adoptate re
comandări privind alte proble
me ale colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. in dome
niul agriculturii.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că și de înțelegere reciprocă.

a examinat în mod 
proiectul programu-

C.A.E.R. în 
necesarului 

de proteină 
vegetală, a-

CONFERINȚA ANUALĂ 
A SINDICATELOR > 

BRITANICE
Luni dimineață, la Blackpool, 

au început lucrările celei de-a 
107-a Conferințe anuale a Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), la care participă peste 
1 000 de delegați reprezentînd 
10,3 milioane membri de sin
dicat. Conferința a fost deschi
să de Marie Patterson, preșe
dinta T.U.C., care a subliniat 
influența tot mai pronunțată a 
maselor de oameni ai muncii 
britanici în viața politică, eco
nomică și socială a Angliei. 
Conferința dezbate principalele 
aspecte ale politicii interne, ca 
și unele aspecte ale politicii ex
terne a Marii Britanii. Pe agen
da primei zile a lucrărilor au 
figurat probleme ca șomajul și 
lichidarea discriminărilor dintre 
bărbat și femeie.

„Dezbaterea crucială" — cum 
se exprima ziarul „Observer" — 
va avea loc. miercuri, cînd 
T.U.C. urmează să se pronunțe 
asupra măsurilor întreprinse de 
către guvern în vederea comba
terii inflației. Un vot favorabil 
al T.U.C. va spori șansele de 
reușită a acțiunilor întreprinse 
de guvernul condus de Harold 
Wilson în direcția redresării e- 
conomiei.

Ziua României la Tîrgul 
de la Salonic

Țara noastră este prezentă, pen
tru prima oară, cu un birou de 
informații comerciale.

Cu acest prilej, Lucian Pe
trescu, însărcinat cu afaceri a.i. 
al României in Mozambic, a a- 
vut un schimb de vederi cu re
prezentanții țării-gazdă asupra 
posibilităților de dezvoltare a co
laborării și cooperării economi
ce româno-mozambicane.

• UN AVION al companiei de 
transporturi aeriene a R.D.G. 
„Interflug", venind de la Stutt
gart, avînd la bord 34 de per
soane. s-a prăbușit, luni, în mo
mentele premergătoare ateriză
rii, pe aeroportul Schkeuditz 
din apropiere de Leipzig, in
formează agenția A.D.N. Apa
ratul a luat foc imediat, 23 de 
pasageri și 3 membri ai echipa
jului pierzindp-și viața. Alți 
cinci pasageri și trei membri ai 
echipajului au fost internați în 
stare gravă în spital.

A.D.N. precizează că avionul 
a luat contact cu pămintul în a- 
fara pistei de aterizare.

• DUMINICĂ a avut loc 
deschiderea oficială a Tîrgu- 
lui internațional de la Sa
lonic la care participă 38 de 
țări printre care și Româ
nia.

Pavilionul României, care 
se bucură de un viu interes, 
a fost vizitat de ministrul 
industriei, Constantin Cono- 
faghos, ministrul marinei 
comerciale, Alexandros Pa- 
padonghonas, oameni de a- 
faceri, specialiști și un nu
meros public.

La 1 septembrie, cu prile
jul zilei Românei, la Tîrg, 
pavilionul țării noastre a 
fost vizitat de către minis
trul Greciei de Nord, Nico- 
laos Martis, oficialități din 
diferite ministere economi
ce, reprezentanți ai camere
lor de comerț, membri ai 
corpului diplomatic și con
sular.

• INTR-UN DISCURS tele
vizat pronunțat în localitatea 
Newport, statul Rhode Island, 
președintele Gerald Ford a de
clarat că este „profund preocu
pat de problema șomajului în

. Statele Unite". Președintele a 
apreciat că este necesară spori
rea investițiilor, în paralel cu 
menținerea unui control asupra 
presiunilor inflaționiste. Nu tre
buie ca eforturile desfășurate 
în vederea limitării șomajului 
să ducă la o impulsionare a in
flației, așa cum s-a întîmplat cu 
un an în urmă — a spus Gerald 
Ford. Dacă vom permite o re
venire a inflației, în 12—24 luni 
vom fi confruntați cu o rece
siune mult mai gravă decit cea 
actuală.

• PREȘEDINTELE BANGLA
DESH, K. M. Ahmed, a emis un 
decret prin care interzice crea
rea oricăror partide politice. în
călcarea prevederilor noii legi 
va fi sancționată cu închisoare 
sau substanțiale amenzi.

• RAUF DENKTAȘ, liderul 
ciprioților turci, și-a încheiat 
duminică vizita de trei zile la 
Amman, unde a fost primit de 
regele Hussein al Iordaniei și de 
primul ministru al acestei țări, 
Zeid Rifai. în timpul convorbi
rilor dintre Denktaș și conducă
torii iordanieni au fost aborda
te, in special, probleme privind 
evoluția situației din Cipru.

In aceeași zi, liderul ciprioților 
turci a plecat spre Teheran.

• PAOLO GATTO, membru 
al Consiliului național italian 
de cercetări asupra Veneției, a 
făcut cunoscut că situația nu 
s-a mai agravat în Cetatea do
gilor și că, pentru prima dată 
după mult timp, pămintul a 
leușit să-și redobîndească cîțiva 
zeci de milimetri din apele 
mării. Este prematur să se vor
bească de o inversare a tendin
țelor în fenomenul cunoscut sub 
numele generic de scufundarea 
Veneției — a precizat omul de 
știință italian.
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