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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘEDINȚA 
EXECUTIV

In ziua de 18 august a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat, cu 
acest prilej, situația utilizării fondului de timp 
disponibil de lucru al mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din industrie, în perioada 1 ianua
rie — 30 iunie, modul cum s-a îndeplinit pla
nul privind introducerea progresului tehnic în 
economia națională, pe primele șase luni ale 
anului, precum și raportul cu privire la corela
ția dintre producție, fondul de retribuire, nu
mărul mediu de personal, productivitatea mun
cii și retribuția medie, în principalele ramuri 
ale economiei naționale, în semestrul I 1976.

Apreciind rezultatele bune obținute în aceste 
domenii, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru înlăturarea unor neajunsuri care 
mai persistă în activitatea economică, pentru 
realizarea integrală și în cele mai bune condi- 
țiuni a planului pe anul în curs, pentru crește
rea eficienței în toate compartimentele 
ducției materiale.

în acest scop, trebuie să se acționeze 
energic pentru valorificarea rezervelor
tente pe linia folosirii intensive a mașinilor și 
instalațiilor, a potențialului tehnologic de care 
dispune industria noastră și sporirea, pe această 
bază, a producției în toate ramurile economiei 
naționale.

Se impune ca o atenție deosebită să fie acor
dată, în continuare, accelerării introducerii 
progresului tehnic, înnoirii producției și moder
nizării ei permanente, Ia nivelul înregistrat pe 
plan mondial, realizării integrale a sarcinilor 
de asimilare de noi mașini, utilaje, instalații și 
aparate cu performanțe superioare, aplicării de 
tehnologii noi, pe măsura necesităților pe care 
le impune dezvoltarea în ritm înalt a economiei 
naționale.

în centrul preocupărilor trebuie să stea mai 
mult decît pină acum ridicarea continuă a ca
lității produselor, introducerea rapidă în pro
ducție a rezultatelor cercetării științifice pro
prii și a licențelor din import, valorificarea 
superioară a materiilor prime.

Este necesar să se asigure în continuare 
creșterea ritmică a productivității muncii prin 
realizarea programelor concrete de măsuri sta-
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COMITETULUI POLITIC 
AL C. C. AL P. C. R. 
bilite pe fiecare minister, centrala, întreprin
dere și loc de muncă, organizarea mai bună a 
întregii activități economice, utilizarea cît mai 
rațională a forței de muncă și creșterea gradu
lui de calificare, exploatarea deplină a capaci
tăților de producție existente, întărirea 
și disciplinei.

în continuarea ședinței, Comitetul 
Executiv a discutat și aprobat proiectul 
Lege privind economia vînatului și vînătoarea.

Proiectul de lege pornește de la faptul că 
fauna cinegetică constituie o importantă avuție 
națională, a cărei gospodărire face parte inte
grantă din planul unic de dezvoltare economico- 
socială a țării, de la roluLpe care îl are în men
ținerea echilibrului ecologic, de la necesitatea 
de a ocroti mai eficient vînatul.

Comitetul Politic Executiv a discutat și so
luționat și alte probleme ale activității de partid 
și de stat.

ordinii
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ședinței, tovarășul Nicolae 

general al Partidului
în cadrul 

Ceaușescu, secretar 
Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a prezentat o informare cu 
privire la întîlnirea și convorbirile purtate cu 
L.I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
în cadrul vizitei făcute, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Uniunea Sovietică, unde 
și-a petrecut o parte a concediului de odihnă, 
la invitația C.C. al P.C.U.S.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu satis
facție — și de această dată — cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice, la care o 
contribuție esențială au adus-o și o aduc întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.

Noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev constituie 
încă o expresie a relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, dintre 
popoarele celor două țări, a hotărîrii lor de a 
dezvolta și adînci pe mai departe aceste rapor
turi, pe multiple planuri. Comitetul Politic

Executiv dă o înaltă apreciere rezultatelor 
acestei întîlniri și convorbirilor avute cu acest 
prilej, în cursul cărora a fost examinat un cerc 
larg de probleme ale evoluției colaborării 
româno-sovietice și ale vieții internaționale și 
mișcării comuniste și muncitorești mondiale.

Relevînd importanța vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Eleița 
Ceaușescu la obiective economice și sociale din 
K.S.S. Moldovenească, K.S.S. Ucraineană, R.S.S. 
Gruzină și R.S.S. Armeană, care au prilejuit 
cunoașterea succeselor obținute de popoarele 
sovietice în construirea comunismului, în ridi
carea nivelului de trai material și spiritual al 
celor ce muncesc, Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina satisfacție pentru primi
rea cordială, călduroasă, de care s-a bucurat 
pretutindeni secretarul general al P.C.R., măr
turie pregnantă a bunelor raporturi dintre 
partidele, statele și popoarele noastre. Comite
tul Politic Executiv a apreciat, totodată, că în- 
tilnirile și convorbirile avute cu conducătorii 
de partid și de stat, cu oamenii muncii au rele
vat dorința comună de a dezvolta colaborarea 
româno-sovietică, de a da, în acest cadru, noi 
dimensiuni relațiilor dintre România și repu
blicile sovietice socialiste vizitate.

Comitetul Politic Executiv subliniază că, 
prin caracterul rodnic al întîlnirii dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Ilici Brcjnev, aceasta se înscrie ca un moment 
deosebit de important în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică, dintre poporul român și 
popoarele sovietice, servește cauzei socialismu
lui, conlucrării și solidarității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste și progresiste.

în sensul celor discutate la întîlnirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, precum și în cadrul convorbirilor 
avute de secretarul general al P.C.R. cu condu
cătorii de partid și de stat din republicile 
sovietice socialiste vizitate, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit o serie de măsuri pentru 
intensificarea schimbului de experiență și dez
voltarea în continuare a colaborării româno- 
sovietice în diferite domenii de activitate.

In întîmpinarea marii noastre sărbători

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au primit pe reprezentanții Fundației
55-Ambasadorii prieteniei44

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republidii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit. miercuri 
dimineața, pc Harry W. Morgan, 
președintele Fundației ..Amba
sadorii prieteniei** (A.F.F.). cu 

. soția. • Cappy Morgan, director 
■ executiv al A.F.F.

Oaspeții americani au fost în
soțiți de Roy Meyer și Evelyn 
Meyer. Jene' May croft și Alice 
Maycroft, conducători ai unor 
grupuri de tineri americani care 
ne vizitează țara în cadrul pro
gramului „Ambasadorii priete- 
niei“.

în cursul întrevederii, a fost 
evidențiată cu satisfacție con
tribuția Fundației „Ambasado
rii prieteniei4* în promovarea și 
organizarea de vizite-reciproce a 
unor grupuri și formații artisti
ce de copii și tineri, din cele 
două țâri, apreciindu-se faptul 
că «ceste contacte' directe între 
tinerii români și americani aduc

• • din S.U.A.

au

o contribuție însemnată la mai 
buna cunoaștere dintre cele 
două-popoare, la întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și S.U.A.

In acest cadru, oaspeții
adresat vii mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
sprijinul acordat programului de 
călătorii al grupurilor de 
denți și elevi 
noastră și au 
ze interesul 
sînt urmărite 
verse cercuri ale tineretului 
populației din S.U.A. 
le României moderne. Ei au ex
primat gratitudinea pentru pri
lejul oferit numeroșilor tineri 
din S.U.A. de a se fi aflat în 
România, pentru calda ospitali
tate cu care au fost înconjurați, 
pentru posibilitatea de a cunoaș
te viața și preocupările poporu
lui român.

Subliniind importanța acestor

stu- 
americani în țara 
ținut să sublinie- 
deosebit cu care 
în cele mai di- 

și 
realizări-

vizite, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a relevat faptul că 
ele contribuie la adîncirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
statornicite între România și 
S.U.A., arătînd, totodată. că
schimbul de vizite stimulează o 
largă circulație a ideilor, o mai 
bună înțelegere reciprocă, do
rința tinerei generații din cele 
două țări de a sluji împreună 
idealurile dreptății, păcii și co
laborării între popoare.

A fost relevată dorința comu
nă de a se dezvolta și amplifica 
și în viitor schimburile, de vizi
te și contactele directe între 
tineri, de a găsi formele cele 
mai potrivite pentru organiza
rea unor acțiuni care prin con
ținutul lor să servească la edu
carea tinerei generații în spi
ritul prieteniei și respectului re
ciproc.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
teneascâ.

Noul centru civic al orașului Bistrița

32 de ani de mărețe cuceriri istorice, revoluționare

Suveranitatea
poporului

Guvernare a poporului de că
tre popor și pentru popor, de
mocrația și-a găsit in orindui- 
rea socialistă adevărata expri
mare in primul rind prip, dubla 
calitate de producător și pro
prietar al mijloacelor de pro
ducție pe care o conferă tutu
ror celor ce muncesc. în teme
iul său economic, proprieta
tea socialistă se ilustrează 
prin realizarea posibilității de 
participare activă, efectivă a 
maselor la conducerea generală 
a societății, a activității econo- 
mico-sociale, la adoptarea și 
înfăptuirea hotăririldr ce pri
vesc construcția și progresul Oț

naționale
PATRIEI—OMAGIUL MUNCII

Șl
Cu planul pe opt luni îndeplinit
Desfășurînd cu avint sporit 

întrecerea socialistă in cinstea 
marii sărbători naționale de la 
23 August, colectivul întreprin
derii miniere Barza, județul Hu
nedoara, a îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe 8 
luni. Se apreciază că' în avansul 
de timp cîștigat minerii și pre
paratorii din cadrul acestei uni
tăți vor realiza o importantă 
producție industrială suplimen
tară.

.La rîndul său, colectivul în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant Craiova a îndeplinit 
cu 14 zile mai devreme planul 
la principalii indicatori econo
mici pe primele opt luni ale 
anului. Succesul, datorat ac
țiunilor întreprinse în direcția

■ creșterii productivității muncii.
■ va permite muncitorilor și teh
nicienilor din această întreprin
dere să realizeze in plus, pină 
la sfîrșitul lunii august, o pro
ducție marfă evaluată la 12.6 
milioane lei.

Importante economii de materii
prime și

în întreprinderile industriale 
din întreaga (ară se desfășoară 
largi acțiuni pentru folosirea 
rațională a materiilor prime și 
materialelor, a energiei electri
ce și a combustibilului, reali- 
zindu-se pe această cale impor
tante economii și reducerea 
cheltuielilor de producție. Astfel, 
cantitatea de metal economisită 
pină acum de întreprinderile in-, 
dustriale din județul Teleorman 
se apropie de 2 000 tone, iar cea 
de energie electrică depășește 
3 000 MWh. O altă mare unitate 
industrială, cea de transporturi 
și construcții din Dolj a econo
misit, de la începutul anului, o 
cantitate de energie electrică 
echivalentă cu 25 000 t lignit. 
Bune rezultate în această impor
tantă acțiune a obținut Combi
natul chimic din Craiova, unde,

materiale
măsurile vizind îmbunătățirea 
factorului de putere și reduce
rea mersului* in gol al instala
țiilor au avut ca efect diminua
rea consumurilor sub nivelul 
planificat cu o cantitate de ener
gic electrică ce asigură realiza
rea a 20 000 tone amoniac.

La rindul lor, întreprinderile 
textile din Ploiești. Păulești. A- 
zuga și Pucioasa au economisit 
'în acest an o cantitate‘de fire și 
alte materii prime, care asigură 
funcționarea pe timp de o lună 
a noii unități „Textila** din 
Buzău. De asemenea, prin redu
cerea normelor de consum, în
treprinderea de ponfecții din 
Rm. Sărat a economisit o canti
tate de țesături și alte materiale 
din care se pot confecționa circa 
6 000 uniforme școlare.

Noi realizări ale brigadierilor
de la Giurgiu-Răzmirești

Incepînd din 16 
august și pină la 10 
septembrie, pe șan
tierul național al ti
neretului de Ia Giur
giu-Răzmirești își 
desfășoară activita
tea a treia serie de 
«tudenți aflați în

practica de vară. Ho- 
tăriți să întîmpinc 
marea sărbătoare cu 
realizări cît mai bo
gate, cei peste 130 
studenți din centre
le universitare Iași, 
Timișoara și Craio-

va acționează cu toa
te forțele pentru în
făptuirea angaja
mentului asumat, ca
re prevede executa
rea pînâ Ia 23 Au
gust a peste 4 500 
m.p, dale.

DĂRUIRII TINEREȘTI

rinduirii. Făurită și consolidară, 
pe baze economice și politice, 
democrația noastră socialistă 
s-a relevat-in anii revoluției și 
edificării noii orinduiri» ca o 
forță' principală a societății. 
Pentru că. tocmai existenta 
unor relații de echitate instituite 
in toate domeniile vieții socia
le și. cu prioritate. în economie, 
asigură o autentică și profundă 
democrație pe plan politic și 
social. în fapt, aceasta este do
vada materială decisivă care 
dezvăluie natura concretă, ne
mijlocită, multilaterală a de
mocrației, de tip^nou pe care so
cialismul a instaurat-o in viața 
României după Eliberare.

Conducător legitim al proce
sului, de făurire a noii orinduiri. 
Partidul Comunist Român a le
gat permanent lupta pentru în
făptuirea idealului socialist de 
eforturile dedicate înfăptuirii 
celei mai largi democrații, de 
creare a acelor condiții social- 
politice și economice care să 
deschidă cimp de afirmare per
sonalității umane, valorificării 
forței de creație a maselor, a- 
ceasta reprezentind un indicator 
esențial al progresului social-' 
istoric. „Sîntem convinși — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de al XI-lea 
Congres al partidului — că 
numai asigurînd realizarea de
mocrației socialiste reale putem 
înfăptui cu succes Programul 
partidului, politica sa internă și 
externă. Pornim neabătut de Ia 
principiul marxist-leninist că 
dezvoltarea democrației socia
liste. făurirea conștientă de că
tre popor a propriei sale isto
rii constituie o necesitate obiec
tivă a edificării noii orinduiri. 
Numai împreună cu întregul

Brigadierii Șantierului național al tineretului Turceni intîmpina 
marea sărbătoare de la 23 August cu importante realizări in 
construcția viitoarei cetăți a luminii. In pagina a doua, însem
nări despre munca și viața tinerilor constructori ai Termocen
tralei de la Turceni.

in
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Ritmuri înalte de dezvoltare
în industria forestieră

și materialelor de construcții
Industria forestieră și materialelor de con

strucții cunoaște o continuă dezvoltare. Care 
sînt direcțiile pe care le va urma evoluția 
acesteia în actualul cincinal ? La întrebările 
reporterului, dr. ing. ION RIMBU, adjunct al 
ministrului economiei- forestiere și materiale
lor de construcții, relevă cîteva din obiectivele 
prioritare.

Citiți interviul nostru în pagina a ll-a.

Am lăsat Covasna în dreap
ta noastră, urcind prin Voi- 
nești, veche așezare mocă
nească, pină la Sanatoriul de 
cardiologie și am tras la o 
cabană unde munții stau to
lăniți cruciș și curmeziș cu 
spinările lor uriașe sub blă
nurile groase de brădet, iar 
pe alocurea de făget și ste
jeriș — citeodată pe un ver
sant sumbra pădure de coni
fere, pe celălalt 
rariște de fagi și 
cu trunchiuri ce 
parcă la întrecere 
Prin codrul mai 
ursul e incă la el____ , __
păstrăvul și lipanul populează 
riușoarele reci.

După ce am sorbit ozonul 
montan am coborit in vale 
la Covasna, s-o vedem cum 
arată. Activiștilor de partid, 
medicilor și constructorilor 
cind vorbesc de viitorul fos
tului tirgușor, le strălucesc 
ochii, — va fi un oraș minu
ne ! De fapt cine dorește să 
se convingă cum se naște, sub 
regimul socialist un oraș, tre
buie să meargă la Covasna, 
unde pe lingă centrul răsco
lit pentru totală renovare 
poate admira și construcțiile

modeme, sanitare și de caza
re. dar poate înțelege justa 
politică a partidului de egală 
îndreptățire a tuturor națio
nalităților din România in a 
fi ajutate să-și valorifice pe 
deplin bogățiile și energia ns- 
turală și omenească, spre bi
nele lor și al țării.

Nou construite, așteptau să 
fie deschise încă înainte de

luminoase 
dumbrava 
s-au luat 
cu brazii, 
îndepărtat 
acasă, iar

23 August a.c. un hotel-sana- 
toriu al sindicatelor și altul 
al cooperatorilor agricoli, pe 
lingă moderna instalație de 
băi și mofete, gata și ea, in 
imediata apropiere a sanato
riului. ca pacienta să nu se 
mai deplaseze la tratament 
cu autobuzul, jos, in centrul 
orașului. De fapt, acolo sus e 
inimă Covasnei, unde pulsea
ză viitorul de mare centru 
cardiologie al orașului. Doc
torul Geza Benedek, prin mo-

popor vom asigura victoria so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului pe 
pămîntul României.**

Pe baza aplicării acestei stra
tegii principiale s-a dezvoltat și 
se dezvoltă neîncetat cadrul or
ganizatoric și politic care afirmă 
tot mai trainic normele demo
cratice de viață socială proprii 
societății noastre. Temelia aces
tui proces este dată de coeziu
nea indestructibila a forțelor 
națiunii în jurul partidului, de 
deplina adeziune a maselor la 
politica partidului. Pc aseme
nea coordonate corespunzătoare 
cerințelor obiective ăle progre
sului multilateral se intensifică 
participarea maselor la condu
cerea societății, se creează for
me tot mai variate de punere în 
valoare a capacităților creatoare 
ale fiecărui individ și ale socie
tății in ansamblu.

Prin grija partidului s-au 
constituit forme și mijloace de
mocratico de acțiune în. care se 
îmbină dirijarea pe bază de 
plan central a activității econo- 
mico-sociale în genere cu exer
citarea de largi atribuții și com
petențe de către unitățile eco- 
nomico-socialo, cu stimularea 
inițiativei acestora. Un loc deo
sebit de semnificativ îl ocupă 
in acest context instituționaiiza- 
rea adunărilor generale ale oa
menilor muncii prin intermediul 
cărora creatorii 
teriale. tineri i 
ticipă direct la

i bunurilor 
și vîrstnici, 
conducerea

Prof.
Vasile

univ. dr.
Nichita

ma- 
par- 
acti-

(Continuate în pag. a II-a)

Astăzi, în jurul orei 17,00, 
radio și televiziune vor transmite direct, de la 

Palatul sporturilor și culturii-:
Solemnitatea înminării de distincții ale Repu
blicii Socialiste România unor membri ai dele
gației sportive care a reprezentat țara noastră 
la Jocurile Olimpice de vară - Montreal 1976.

destia sa exemplară, prin op
timismul ce iradiază din toa
tă personalitatea sa. prin 
lipsa oricărei atitudini sa
cerdotale ce ar masca secre
tele înaltei sale științe medi
cale și prin calda stabilire de 
relații cu orice pacient fie 
intern, fie extern, ca și prin 
multiplele sale inițiative con
structive, este, îndrăznesc

de Mihai Beniuc
s-o spun, sufletul acestui a- 
trăgător centru sanitar și cli
matic. E un învățat in toată 
puterea cuvintului. la zi cu 
tot ceea ce se petrece pe plan 
mondial în problemele car- 
diologice și de circulație vas
culară și un desăvirșit practi
cian și cunoscător al condiții
lor salutare ce le oferă me
diul. De aceea se bucură și 
de înțelegere și încredere de
plină a organelor de partid, 
care-l sprijină cu tot ce pot,

posturile noastre de

iar cei care au fost odată la 
Covasna și au ajuns sub mă
iestria tratamentului său se 
întorc convinși că au găsit 
locul continuei ameliorări a 
suferințelor lor. de la copii 
la oamenii împovărați de ani. 
De la Covasna pleci alt om 
și-ți vine să spui : Covasna, 
inima mea ! Iar numărul ce
lor care vor spune-o crește 
zilnic.

Că orașul Covasna în eflo
rescenta lui socialistă va de
veni unul din cete mai Im
portante ale țării nu mă în
doiesc. $i aș paria că va de
veni cel mai mare centru 
cardiologie.

Eu n-am să uit însă nici 
prima duminică din august, 
cind in Valea Zinelor. nu de
parte de sanatoriu, a avut loc 
Nedeia Mocănească, reconsti
tuind o xțuntă ca-n străbuni, 
apoi lupte corp la corp intre 
ciobani, intr-o atmosferă le
gendară de Mioriță. Acolo 
am auzit cea mai frumoasă 
orație de nuntă, spusă de li
nul din cei trei pețitori călări 
in costume naționale. Baciul 
moldovan. cu cel ungurean și 
cu cel vrîncean coborîseră 
parcă din legendă, ca să pe
treacă frățește. J
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forestieră si materialelor de construcții
rea unui grad mai înalt de me
canizare.

Evident că pentru materiali
zarea acestor măsuri si a muitor 
altele, ne vom preocupa in con
tinuare de pregătirea cadrelor 

1 prin școli profesionale. licee 
de specialitate, cursuri de cali
ficare etc., astfel incit pină in 
1980. in unitățile noi. 
muncitorilor calificați să 
la circa 90 Ia sută din 
muncitorilor.

Doresc să adaug că. o 
esențială de sporire a producti
vității muncii si implicit a cis- 
tigului muncitorilor o consti
tuie întărirea, continuă a disci
plinei in muncă. Drin folosirea 
mai deplină si efectivă a timpu
lui de lucru, utilizarea capacită
ților de producție la maximum 
de randament, eliminarea ab
sentelor și învoirilor, participa
rea la înlăturarea factorilor 
cauzatori de întreruperi si stag
nări în producție, aplicarea și 
iespectarea cu rigurozitate a 
măsurilor de tehnica securită
ții muncii. Acestea sint domenii 
in care tineretul trebuie si poa
te să antreneze si să stimuleze 
pe cei din jur în a deveni 
exemple de comportament, 
punctualitate, disciplină, adu- 
cind astfel o contribuție pre
țioasă la îndeplinirea integrală 
a prevederilor Programului ale 
cărui obiective privesc ridicarea 
necontenită a nivelului de trai 
$i civilizație a întregului ponor.

— Industria forestieră și 
materialelor de construcții 
cunoaște o continuă dezvol
tare. La începutul dialogului, 
vă rugăm să vă referiți la 
citeva direcții mai importante 
la care evoluția este mai as
cendentă în actualul 
nai.

— Ramura economiei 
tier-e și materialelor de __
strucții constituie una din com
ponentele importante în efortul 
concertat al dezvoltării în rit
muri înalte a economiei națio
nale din tara noastră. După în
cheierea cu succes a cincinalu
lui precedent, cu un excedent de 
5.8 miliarde lei peste sarcinile 
de producție ce ne-au revenit. 
aCurn. întreaga activitate a în
treprinderilor Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții se concen
trează asupra obiectivelor ma
jore prevăzute de Programul 
partidului, pentru traducerea în 
fante a Directivelor Congresu
lui al Xl-lea al P.C.R.. pentru 
realizarea exemplară a indicato
rilor din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României în perioada 1976—1980. 
Dintre activitățile deosebit de 
complexe voi desprinde citeva 
direcții principale și orientări 
caracteristice pentru actualul 
cincinal al revoluției tehnico- 
stiințifice. De pildă. în condi
țiile diminuării resursei de masă 
lemnoasă pentru industrie cu 
peste 7 la sută industria de ex
ploatare și prelucrare a lemnu
lui. împreună cu industria celu
lozei și hirtiei vor înregistra. în 
întregime pe seama ridicării 
gradului de valorificare a fie
cărui metru cub de masă lem
noasă. o creștere a producției 
globale cu peste 8 miliarde lei 
în anul 1960 față de anul 1975. 
Pentru aceasta se are în vedere, 
între altele, majorarea proporției 
lemnului utilizat la prelucrări 
industriale, diminuarea lemnului 
folosit drept corhbustibil. crește
rea ponderii masei lemnoase ce 
se transformă in produse cu 
grad avansat de prelucrare si 
valoare economică ridicată. Re
sursele de materii prime se vor 
lărgi prin majorarea substan
țială a proporției deșeurilor din 
lemn valorificate și reintroduse 
in procese industriale (pentru 
producția de celuloză si plăci 
din lemn), prin reducerea siste
matică a consumurilor specifice, 
prin lărgirea folosirii înlocuito
rilor de lemn (sticlă, mase plas
tice, metal) și prin extinderea 
colectării și utilizării deșeurilor 
de hirtie și carton.

La această acțiune de interes 
național, privind colectarea ma
culaturii așteptăm o contribuție 
mai substanțială din partea or
ganizațiilor de tineret, de pio
nieri, a tuturor tinerilor, știut 
fiind faptul că pentru fiecare 
tonă de deșeuri de hirtie și car
ton colectată și valorificată in 
producție, se economisesc circa 

• 3 metri cubi de lemn.
• în industria materialelor de 
construcții. concomitent cu dez
voltarea producției pentru asigu
rarea integrală a programului 
național de investiții, satisface- 

i rea în condiții mai bune a ne
cesităților populației si crearea 

I de disponibilități pentru acțiu
nile de cooperare cu alte state, 
se urmăresc o serie de laturi 

I calitative, cum sînt : sortimente 
de ciment cu caracteristici su
perioare : diversificarea produc- 

de prefabricate din beton, 
o creștere substanțială 

elementelor spațiale pen- 
construcții de locuințe, 

care operațiile de fini
ri transferate în cea

Convorbire cu dr. ing. Ion Rîmbu, 
adjunct al ministrului economiei forestiere 

și materialelor de construcții

cinci-

fores-
con-

prefabricate : realizarea unei 
game largi de materiale și ele
mente de construcții din mase 
plastice (produse din poliesteri 
armați cu fibră de sticlă, tim- 
plărie din P.V.C.. mochete cu 
modele și culori variate etc. 
Corelată cu volumul de inves
tiții. va cunoaște o importantă 
dezvoltare, atit cantitativă dar 
mai ales în structura sortimen
tală. producția de materiale hi- 
droizolatoare bitumate. obiecte 
sanitare din porțelan, precum și 
producția de plăci din faianță 
și majolică.

— Vă propunem să faceți o 
sumară prezentare a princi
palelor creșteri de producție 
și livrare către populație, a 
bunurilor de consum din 
sfera ministerului.

— în lumina prevederilor 
Programului privind producția 
și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum în perioa
da 1976—1980. pentru satisfa
cerea în măsură crescîndă a ce
rințele»' oamenilor muncii, mi
nisterului nostru îi revin sar
cini deosebit de importante la o 
gamă largă de bunuri de folo
sință îndelungată si materiale 
de construcții. Pe total, volumul 
livrărilor de mărfuri către fon
dul pieței va fi în anul 1980 de 
160 la sută fată de realizările 
anului 1975. Niveluri de creș
tere mai importante sînt prevă
zute la mobilă de lemn (182.7 la 
sută față de 157.1 Ia sută cit este 
creșterea medie pentru toți pro
ducătorii de mobilă din tară), 
la ciment (225.1 la sută), cără
mizi si blocuri ceramice (236.7 
la sută), var (292,0 la sută), căzi 
de baie emailate (360 la sută), 
armături neferoase pentru in
stalații sanitare, produse hidro- 
izdatoare bitumate etc.

Doresc să subliniez aici că. 
în concordantă cu dezvoltarea 
continuă a învățămîntului de 
toate gradele, se vor produce si 
livra cu 2 600 tone mai multe 
caiete și maculatoare într-o 
mare varietate de tiouri. for
mate, grosimi și calități de hîr- 
tie.

maitie deosebită alegerii celor ___
bune soluții pentru a ne aduce 
declina contribuție la înfăptui
rea prevederilor din Program. 
Considerind că dintre produsele 
ministerului nostru mobila con
stituie unul dintre cele mai 
reprezentative bunuri destinate 
consumului populației, voi a- 
minti că la consfătuirea produ
cătorilor de mobilă de la Arad 
care a avut loc în luna mai a 
acestui an. au fost pe larg dez
bătute multiple laturi și pro- 
bieme ale dezvoltării și perfec
ționării producției in concor
danță cu cerințele, gusturile si 
preferințele generale și pe zone 
geografice ale maselor largi de 
consumatori. Mă voi opri doar 
la citeva dintre măsurile preco
nizate : extinderea fabricării 
mobilei din panouri prelucrate 
pe linii continue, la care se ob
ține o productivitate de 3—4 ori 
mai mare : specializarea fabrici
lor. extinderea cooperării intre 
fabrici in ceea ce privește semi
fabricatele : înnoirea produselor 
prin reoroiectare și moderni
zare : folosirea plăcilor înnobi
late și texturate. folii. mase 
plastice; agregarea utilajelor 
de prelucrare și a echipamen
telor de transfer pentru obtine-

ponderea 
ajungă 
totalul

resursă

ți 21
CU
a
tru
la
sare vor 
mai mare parte de pe șantiere 
în unitățile producătoare de

— în Programul la care vă 
referiți, sînt relevate sarcini 
privind valorificarea mai 
deplină a materiei prime. în
locuirea cherestelei etc. te 
măsuri a luat ministerul ?

— Există in cadrul Programu
lui prevederi de înlocuire trep
tată a cherestelei cu alte mate
riale atit in industrie, construc
ții cit și la consumul ei de că
tre populație. Aceasta din ra
țiuni bine determinate, un me
tru cub de cherestea valorifi
cată superior prin transforma
rea ei in mobilă, de pildă, are 
o valoare de 5—10 ori mai 
mare decît prețul unui metru 
cub de cherestea vînduti ca a- 
tare. în acest cincinal, se va 
dezvolta. în continuare, produc
ția de înlocuitori de cherestea. 
Astfel, livrările pentru popu
lație la plăci din așchii de lemn 
vor creste cu 42 la sută, iar la 
plăci fibrolemnoase cu 92.3 la 
sută, ceea ce reprezintă din 
punct de vedere al întrebuință
rii dublul cantității echivalente 
ru care se vor restringe livră
rile la cherestea.

— Cum concepe ministerul 
participarea sa deplină la 
înfăptuirea sarcinilor stabi
lite ?

— împreună cu centralele și 
întreprinderile, acordăm o aten-

LIDIA POPESCU

ANCHETA NOASTRĂ

— Tovărășe director, vă ru
găm să ne spuneți care sint 
principalele date ale producției 
editoriale pentru anul școlar 
1976—1977 ?

— Pentru acest an de învâ- 
tămint s-au editat cu 166 mai 
multe titluri decit anul prece
dent, adică un total de 823 ma
nuale școlare, dintre care 4UU 
sint noi și revizuite. Dintre 
acestea 269 manuale sint editate 
în. limbile naționalităților con
locuitoare.

Tirajul general este de aproa
pe 25 milioane de exemplare, 
din care 9 milioane 
sint ilustrate in 
culori pentru sub
linierea unor ele
mente esențiale 
anumitor formule, 
venind astfel in 
ajutorul unei re
ceptări mai bune 
din. partea elevilor. 
Sporul de tiraj 
este determinat și 
,de începerea șco
larizării in treapta 
a Il-a â liceului.

— Care sint 
principalele criterii 
care au stat la 
baza elaborării 
noilor manuale, 
cit și a revizuirii 
celor existente ?

— Activitatea de elaborare a 
noilor manuale și revizuirea 
unor titluri existente a fost că
lăuzită de documentele Congre
sului al Xl-lea al P.C.R.. da 
prețioasele orientări date in do
meniul invățămintului de secre
tarul general al partidului. 
Nicolae Ceaușescu. Manualele 
noi de științe sociale au fost 
Îmbunătățite din punct de ve
dere al conținutului. Spre deo
sebire de edițiile din anii tre- 
cuți. cind în aceste manuale 
predominau considerații asupra 
teoriei sociale. în edițiile actuale 

. un loc aparte îl ocupă proble
mele cu caracter practic aie 
construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate. In acest 
spirit s-au elaborat noi manuale 
de economie politică pentru 
anul III de la liceele real-uma
niste și pentru liceele econo
mice. A fost revizuit manualul

de filosofie pentru liceele de 
specialitate. De asemenea, ma
nualele „Cunoștințe social-poii- 
tice“ și ..Cunoștințe economice'* 
pentru anii I și II de liceu au 
fost mai expresiv ilustrate cu 
scheme, diagrame, grafice, me
nite să completeze conținutul 
lor și să sprijine procesul de 
asimilare al cunoștințelor. A fost 
sporită contribuția manualelor 
școlare la educarea elevilor pe 
linia formării concepției științi
fice despre lume. Pot fi citate, 
în acest sens. îndeosebi manua
lele care tratează probleme ae 
științe ale naturii, cum sînt cele

Peste 300 de oamejHjLde știr 
ință din aproape 20 de Wi și-au 
anunțat, pină în prezent, parti
ciparea la cel de-al doilea O0n* 
greș internațional de tracologie 
care va avea loc la Bucu
rești. între 4 și 10 septembrie. 
Comunicările înscrise în progra
mul acestei prestigioase mani
festări științifice^?, internaționale 
privesc originea și* râspîndirea 
tracilor, civilizația acestui mare 
grup etnic indo-euJjGpean din 
care au descins geto-dacii, locul 
și rolul lor în istoria omenirii.

Prin tematica pe qare o va 
dezbate, a declarat prM. dr. doc. 
Radu Vuloe. membru >1 Acade
miei de Științe' Sociale și PolU. 
tice. președintele Comitjețulfiî 
național român' de .orgarMâre a 
congresului, apropiata manifes
tare din Capitala țării noastre 
suscită un deosebit interes ști
ințific în rîndurile specialiștilor. 
Așa se explică dorința de par
ticipare la congres a unui nu
măr atit de mare de cercetători 
din Europa si din alte părți a’e 
lumii. O notă aparte, fată de 
precedentul congres, va fi dată 
de fantul că punctul de greu
tate al tematicii va cădea asupra 
strămoșilor noștri geto-dacii. pe 
evidențierea unității si răspîn- 
dirii acestora, oe sublinierea ro
lului lor în cadrul lumii tracice.

Delegația noastră, din care fac 
parte academicieni, cadre didac
tice. cercetători cunoscuți și ti
neri specialiști, va prezenta circa 
150 de rapoarte și comunicări 
realizate în lumina celor mai noi 
studii istorice.

Alexandru Philippide

SCRIERI"
„De diformitate și de confu

zie m-am ferit întotdeauna în 
scrisul meu — ne încredințează 
Al. Philippide în prefața la pri
mul volum din ediția definitivă 
a scrierilor sale — mai bine zis 
însăși firea mea. în adincul ei, 
și de la început, s-a împotrivit 
cu vigoare ori de cite ori s-a în
fățișat ispita deformării stranii 
și a confuziei care se dă dreDt 
profunzime : căci intr-adevăr 
încilcirea expresiei și amesteca- . 
rea stridentă a contrariilor ce 
duce la disarmonie pot să atragă 
cu strălucirea lor falsă pe un 
scriitor, mai cu seamă la în
ceput. N-am scris sau în orice 
caz, m-am silit să nu scriu la 

_vora întimplării și n-am crezut 
<dă spontaneitatea este un pro- 
' cedeu. ci doar cel mult poate 

desemna momentul în care 
ideea fondului și ideea formei 
apar în minte, de obicei amîn- 
douâ deodată, impunindu-se a- 
tentiei și parcă eerind cu insis
tență să se întruchipeze cu aju
torul talentului și al inteligen
tei artistice". Să mai adăugăm 
la această profesiune de cre- 

''dință apelul de a renunța la 
..falsa obscuritate găunoasă" și 
la ..limpezimea stearpă și de
șartă" (citește inexpresivitate). 
încrederea in posibilitatea unui 
dialog cu cititorul, potrivirea 
..între intenție și formă" și vom 
avea imaginea unei veritabile 
„lecții" de poezie. Severa auto- 
anto’ogare din numai patru vo- 
lur de versuri reprezintă altă 
comoonentă a crezului estetic.

Al. Philippide. natură roman
tică prin excelență, iși pune de 
la început poezia sub semnul 
soarelui, implorat să alunge

TURCENIanul patru

„noaptea lungă" și să-i dea ait 
suflet. Autorul Aurului sterp 
(1922) are. ca și Eminescu. groa
za surpării și intuiția stihiilor 
cosmice, imaginînd o transcen
dentă a soarelui pentru salva
rea sufletului, asediat de forțe 
malefice, dar cutremurat de im
pulsuri gnoseologice (Cîntecul 
citorva). Intre aceste stări anti
nomice, de exaltare și deznă
dejde. se zbate sufletul poetu
lui. Poemele sînt construite pe 
ideea coborîri’ în sine și în 
vreme. Pămîntul, unul din ele
mentele fundamentale, pune din 
nou ..zăvor de vis pe cuget" și 
dă îndemn „avintului strivit". 
Poetul închipuie mari experi
ențe existențiale. încununate cu 
drama lui Prometeu. simbolul 
geniului neînțeles într-un me
diu "pozitivist, alienant. Violen
tat și contrazis in aspirații eul 
poetic iși- va alcătui în Stânci 
fulgerate (1930) un suflet cos
mic : „Mi-am plăsmuit un su
flet din țăndări de bolid. ./ Ae
rian și aspru, cu nostalgii de 
vid. / Sori stinși și-au stors ce
nușa din hăuri să se închege / 
Năprasnicele așchii de iriii de 
ani pribege." Poetul desfășoară 
..albul viscol al stelelor" și iși 
creează o lume dintr-o tentație 
orgolioasă. în spiritul celui mai 
bun romantism („o grădină in
terioară pe care mă voi feri a o 
pierde"). Philippide cîntă feno- 
menalitățile, mumele goetheene, 
lumina din adincime, pietrele 
sau figurează stări de singură
tate. ca în Ceasul greit de care 
se vindecă prin ieșirea in cadrul 
naturist. Dar Philippide resimte 
dureros ruperea fuziunii între 
om și cosmos și în Spovedanii 
ne întîmpină imaginea omizilor 
cățărate „șiroaie" pe soare. In 
Visuri în vuietul vremii (1939) 
caută un spațiu protector : 
„M-atîrn de tine, Poezie, / Ca 
un copil de poala mumii, / Să 
trec cu tine puntea humii / Spre 
insula de veșnicie / La capătul 
de dincolo al lumii". Preferin
țele lui Philippide merg spre o 
poezie a permanențelor, de unde 
și critica la adresa poeziei efe
mere. ocazionale, de circum-

(I)
stanță, pe care o vede uitată 
printre uneltele desuete (Pro
montoriu). Exilatul în cadrul de 
catran gindește acum. înțr-o 
frumoasă imagine de sorginte 
novalisiană, desprinderea din 
teluric și zborul ,.pe valuri de 
văzduhuri viitoare" pe un alt 
tărîm de „inedit azur" închipuit 
ca o „miraculoasă, veșnică a- 
miază". Mihai Ralea credea a 
descoperi o notă de mizantropie 
atîta timp cit poetul descrie 
doar minerale, fenomene side
rale, astronomice. Dar poezia 
lui Philippide dezminte un a- 
semenea punct de vedere, și în
tr-o frumoasă poemă ne co
boară într-o lume a visului, a 
amintirii : ..Ce dup-amiezi ciu
date învăluite-n vis ! // Izvoare- 
le-amintirii in suflet s-au des
chis. > Răni vechi cu 
proaspăt mocnind sub 
treze. / Și doruri ruginite 
iarăși să vibreze / Cind 
mea-ncetinită și-ntinde 
grea. / Simt cum întreaga-mi 
viață alunecă în ea / Și cum qu 
însumi vreme mă fac. magie 
rară ! / în mine-atunci o lume 
vrăjită se coboară : / Amestec 
de anotimpuri, de dimineți și 
seri. / Alcătuind o lume găsită 
nicăieri, / în care se-ntretaie ca 
niște zvonuri line / Atitea vi
suri toate cîte-au trecut prin 
mine / De la-nceputul celei mai 
vechi copilării" (Miraj). în Mo
nolog in Babilon (1967), înfrigu
ratul căutător al vechilor iz
voare coboară în lumea clasici
tății, spațiul permanentelor, ..în 
care epoci varii, și vechi și noi, 
sînt date / Deodată toate", mod 
de a sublinia conștiința unității 
lumilor. Proiecția în istorie a 
conștiinței individuale e nota 
dominantă a monologului.

Philippide tine lirica sub re
gimul tonurilor grave, starea 
poeziei fiind, peste tot. una de 
încordare existențială. Culti- 
vind marile teme, orientînd 
creația spre ceea ce durează. 
Al. Philippide ne apare ca un 
poet al visului, al contempla
ției, al amintirii și al absolutu
lui.

singe 
clipe, 
prind 
vre- 
apa

GEORGE GIBESCU

Turceni. localitate 
rurală, pină nu de
mult aproape ne

comună 
molco- 

ce poar- 
stranii, 
negura

cunoscută, 
străjuită de 
ne dealuri 
îă denumiri 
pierdute m 
timpului, a intrat de 
aproape 4 ani fn cit- 
evitul marilor repe
re ale “va 
industriale, 
tare pe __ ____ .
pentru că șantierul 
celei mai mari ter
mocentrale din Ro
mânia inalță turnu
rile viitoarei cetăți a 
luminii intr-un ritm 
de-a dreptul impre
sionant. S-au schisp- 

ulte pi . 
ițional al tine-

dezvoltării 
Dezvol- 

verticală.

fn 
rind s-au 
oamenii. Cei tineri, 
si riwt <oarte mulți 
tineri aici U Tur
ceni, s-au maturizat. 
Au 
riență și curaj, 
prins rădăcini, 
dădui adinei.

cijticat erpe- 
‘ --------- Au

Rd- 
deși 

majoritatea lucrează 
la înălțime. înălți
mea primului coș de 
fum. care cu cei 2*0 
de metri ai săi do- 

imprejurimile. 
fruit intr-un 

fost 
mai 

de
Ilie 
co

al 
șantierului fi coman-

Coi 
timp record. a 
gata cu 16 zii ? 
devreme față 
graficul de plan. 
Geică. secrete rul 
Utetulut U.T.C.

șantieruluidantul 
național ai tineretu
lui, ne .' 
că brigadierii întim- 
pină marea sărbă
toare de la 23 August 
cu fapt? concrete de 
muncă, materializate 
in devansări de ter
mene. în lucrări de 
cea mai bună cali
tate. Printre ei, fra
ții Viorel și Nicolae 
Mindru, brăileni ve- 
niți la Turceni cu 
experiența termo
centralei de la Chiș- 
cani. Aurel Tipsie, 
toți lăcătuși mon
tări. care împreună 
cu sudorii Constan-___
tin Gulie și Marin r 4 

ie- An cu ța, formează o 
echipă de tineri con
structori ce se deta
șează prin entuzias
mul, disciplina si 
puterea de muncă de 
care dau dovadă în 
orice împrejurare. 
Tinărul subinginer 
Pavel Roșea ter
mina facultatea de 
transporturi la Bucu
rești in 1973. exact 
cind la Turceni se 
batea primul țăruș 
a! viitorului șantier. 
Repartizat aici, după 
numai 4 ani de mun
că. la cei 24 de ani 
ai săi i s-a încredin
țat sarcina de coor
donare a tuturor uti
lajelor : excavatoare, 
buldoeere, tractoare 
rutiere, macarale cu 
pneuri și șenile, di-

mărturisește

verse alte utilaje te- 
rasiere. $ef de sec
ție și, totodată, se
cretar al organizației 
U.T.C., Pavel Roșea, 
locțiitorul coman
dantului șantierului 
național al tineretu
lui, ne vorbește de 
munca tinerilor, de 
activitatea pă linie 
de organizație.

Inițiativa, lansată 
in urmă cu citeva 
luni, „Să lucrăm o 
zi pe lună cu com
bustibili economisiți" 
a dat primele roa
de. S-au economisit 
pînă in prezent 600 
litri ulei de motor 

‘one motorină 
i pe 

deservite de mem
brii organizației de 
tineret. în cinstea 
zilei de 23 August, 
uteciștii secției s-au 
angajat sd efectueze 
citeva sute de ore 
de muncă patriotică 
în sprijinul produc
ției.

Turceni. anul pa
tru. Zile de maximă 
încordare. zile de 
efort susținut in ca
re recordurile și an- 
aaiamentele tineri
lor se situează la 
înălțimea cetății lu
minii ce se 
intr-un ritm 
sionant.

inalță 
im pre-

V. DAN

Suveranitatea poporului
(Urmare din pag. I) 

vității, la discutarea și soluțio
narea problemelor producției, la 
exercitarea controlului asupra 
organelor de conducere. Adună
rile generale sînt forme demo
cratice ce oferă — experiența o 
dovedește — un cadru adecvat 
punerii in valoare a inițiativei 
și gîndirii colective în asigura
rea bunului mers al treburilor 
obștești. In același cadru politic 
se plasează și consiliile și comi
tetele oamenilor muncii, consi
liile de control muncitoresc șl 
alte organisme similare care fa
vorizează participarea.unui nu
măr important de oameni la ac- 
tivitatea de conducere. In com
punerea lor intră reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, ai 
sindicatelor, ai Uniunii Tinere
tului Comunist. Cadre de spe
cialiști. concentrîndu-se astfel, 
într-o unică direcție, eforturile 
tuturor celor ce muncesc. La 
toate acestea trebuie adăugată, 
ca un fapt revelatoriu, impor
tanta pe care o deține în siste
mul nostru democratic aplicarea 
consecventă in funcționarea tu
turor organismelor politice, eco
nomice. sociale, „de sus și pină 
jos", a principiului conducerii și 
muncii colective. De asemenea, 
trebuie menționată, tot ca un 
fapt deosebit de semnificativ, și 
practica încetățenită în ultimii 
ani ca elaborarea planului să fie 
făcută ,,de jos în sus" prin cea 
mai largă dezbatere a sarcinilor 
și problemelor In colectivele

CUM PREGĂTIȚI noul an școlar ?

MANUALELE
Interviu cu Ion Stanciu,

directorul Editurii didactice și pedagogice

• 823 titluri în aproape 25 milioane de 
exemplare • In perspectivă, mai multe ma
nuale la concurența • Un principiu urmărit 
cu consecvență - corelarea optimă a diferite
lor discipline

de anatomie, fiziologie și igienă 
pentru clasa a VII-a de fizică și 
ecologie pentru clasa a VIII-a

Un obiectiv principal urmărit 
de editură l-a constituit reali
zarea unei corelări optime intre 
diferite discipline (fizica cu ma
tematica. limb'le modeme cu 
limba română etc). In manua
lele de limbă maternă s-au in
trodus texte literare valoroase 
ale celor mai reprezentativi 
scriitori clasici și contemporani, 
menite să contribuie la educa
rea patriotică a elevilor. Astfel 
de texte au fost incluse si sub 
formă de lecturi în manualele 
de istorie și geografie. S-a ur
mărit in continuare sporirea 
gradului de accesibilitate al 
unor manuale cum ar fi geogra
fia județelor. Ecologia. Psiholo
gia.

La majoritatea manualelor 
revizuite s-a redus proportional 
$i numărul de pagini. O parte

din manualele pentru limbi 
străine (franceză, engleză, rusa) 
au fost elaborate din nou. iar 
altă parte (germana, italiana si 
spaniola) au fost simțitor revi
zuite. Un interesant experiment 
se va efectua în noul an școlar, 
prin editarea în paralel a două 
manuale de chimie destinate 
clasei a VII-a : unul existent și 
unul nou. elaborat de alt colec
tiv de autori după o altă con
cepție. urmind ca. pe baza con
cluziilor ce se vor desprinde 
din noul an școlar, profesorii 
să aleagă pentru anul următor 
unul din cele două manuale.

De altfel, acest ex
periment se va ex
tinde. oe viitdr. si 
la alte discipline 
școlare.

— Cu ee alte 
mijloace ajutătoare 
va contribui edi
tura la buna pre- 
ritire a elevilor?

— Pentru stimu
larea activităților 
independente s-au 
elaborat noi caiete 
auxiliare pentru 
diverse discipline, 
revizuindu-se in 
același timp une
le existente. Este 
vorba de 3 noi 
caiete de aritme

tică pentru dasa I. alte 3 
—• pentru clasa a II-a. caietele 
de chimie pentru clasele a Vl-a 
și a VII-a. caietele de geogra
fie si botanică, caietul pentru 
dezvoltarea vorbirii la copiii 
surzi.

S-au revizuit o serie de hărți 
geografice. cum ar fi Harta 
economică a R.S.R.. Flora și 
fauna in R.S.R.. Europa (harta 
fizică). Africa (harta economică). 
America de sud (harta fizică și 
politică). De asemenea, s-au 
editat noi hărți istorice : Dacia 
romană. Țările Române în pri
ma jumătate a secolului al 
XIV-lea. România între anii 
1848—1878. Europa între anii 
1871—1918. Totodată se pregă
tesc pentru tipar trei impor
tante atlase si anume Atlasul 
județelor din R.S.R.. Atlasul 
istoric al României și Atlasul 
zoologic.

mehedinți. Fiecare zi, folosită gospodărește
Fără a mai lua în calcul cămi

nele. creșele și grădinițele de 
copii. in județul Mehedinți 
funcționează 333 unități de învă- 
țămint primar, gimnazial și li
ceal. frecventate de aproape 
60 090 elevi. Cifrele acestea sta
tistice. puse la dispoziție de că
tre tovarășul prof. Mihail Burci, 
inspectorul școlar general al in
spectoratului școlar județean 
Mehedinți, au darul să reflecte 
cantitatea enormă de muncă pe 
care trebuie s-o desfășoare toți 
factorii investiți cu răspunderi 
in pregătirea deschiderii noului 
an de invățâmint școlar în cele 
mai bune condiții.

La Inspectoratul școlar jude
țean Mehedinți am găsit un gra
fic in care sint trecute, la zi, 
toate problemele legate de pre
gătirea noului an școlar, cu ter
mene de îndeplinire, cu respon-

sabili pe probleme și priorități. 
Pină în ziua acestui raid-anche- 
tă (14 august 1976) programele 
școlare au fost distribuite în 
toate unitățile de învățămînt, 
conducerile școlilor fiind infor
mate că in invățămîntul primar 
și gimnazial pentru noul an de 
Învățămînt rămin valabile pla
nurile din anul precedent. Ma
nualele școlare se distribuie con
form aceluiași grafic, neexistind 
probleme deosabite, dacă faceip 
excepție de faptul că in Me
hedinți n-au sosit încă 6 titluri 
de manuale : „Aritmetica" clasa 
I. ..Agricultura" clasata V-a, 
„Muzica" pentru cU§a a V-a. 
„Geografia" clasa-a*VII-a și 
„Ecologia" $î ,.Fizi(£4‘ pentru 
clasa a VIII-a. Estete fapt cea 
mai dificilă problemă cu care se 
confruntă la această oră inspec
toratul. In ceea ce privește sta-

diul reparațiilor curente în șco
lile. căminele și cantinele școla
re. 90 la sută dintre acestea sînt 
gata pentru deschiderea anului 
școlar, cele 10 procente repre- 
zentînd unele rămineri în urmă, 
recuperabile dealtfel pînă la 
15 septembrie, la școlile din co
muna Punchina și Școala pro
fesională energetică din munici
piul Drobeta Tr. Seyerin.

Intr-un stadiu avansat, se lu
crează deja la finisări, se află 
construcția celor 6 săli de cla
să. adăugire la școala generală 
din comuna Ponoarele și grădi
nița pentru copii din muni
cipiul Drobeta Tr. Severin 
a cărui construcție va rezol
va complet toate cererile din 
municipiu. Dacă la aceste două 
construcții noi. stadiul lucrărilor 
este avansat, existind certitudi-

i

nea terminării lor la termenele 
planificate, nu același lucru se 
poate afirma ci despre școala de 
10 ani din comuna Corcova, care 
trebuia să fie gata la această 
oră și la care constructorii lu
crează încă la tencuieli* deși in
spectoratul școlar a sesizat de 
nenumărate ori stadiul inaccep
tabil în care se află construcția.

O vizită la Liceul de mecani
că nr. 1 din Drobeta Țr. Seve
rin ne-a 
forturilor 
atelierele 
pregătite 
melor ore de practică productivă.

Așadar. în județul Mehedinți, 
sînt create toate condițiile 
tru ca anul de învățămînt 
Iar să debuteze sub cele 
bune auspicii.

permis constatarea e- 
ce se fac pentru ca 
școlare să fie și ele 

pentru începerea pri-

pen- 
șco- 
mai

zalău Atelierele n-au cunoscut „vacanța"
..Calitatea muncii prestată de 

elevii noștri poate constitui un 
îndreptățit motiv de mindrie”. 
ne spune tovarășul inginer Radu 
loan, directorul Grupului școlar 
mecanic din Zalău. Aprecierile 
tovarășului director nu aveau 
deloc aerul de circumstanță luat 
deseori în fața unor musafiri 
neașteptați. în două schimburi, 
cele 20 de grupe de elevi aflați 
în ultima serie de practică pro
ductivă umolu spațiile ateliere- 
lor-școală. în secțiile de lăcătu- 
șerie, prelucrări la rece, prelu
crări la cald, sudură, se realizea
ză obiectivele olanului anual. Cu 
două luni în urmă, uteciștii. in 
ultima lor plenară din timpul a- 
nului școlar și-au luat angaja
mente mobilizatoare pentru pe
rioada practicii de vară. Fiecare 
clasă reevaluîndu-și forțele și po
sibilitățile de realizare a planu
lui, $i-a stabilit producții ce merg 
de la depășiri de 10 la sută pină 
la 100 la sută (cazul organizației 
U.T.C. de la anul II J). Impor
tant este faptul că fiecare co
lectiv, fiecare elev știe cit are

de făcut și are la dispoziție toa
te elementele pentru îndeplini
rea planului de producție. La 10 
august planul anual de 2 550 000 
lei~fusese îndeplinit pe primele 
9 luni cu un echivalent de 
2 100 000 lei. Obiectivele etapelor 
următoare sînt : 15 septembrie 
— îndeplinirea integrală a pla
nului anual ; 30xiecembrie — 
realizarea unei infodycții supli
mentare de jumătate de milion 
lei. Aceasta reprezintă, de
altfel. și contribuția elevilor 
grupului sColar la.producția în
treprinderii ..Armătura" ; fiind
că aici se realizează repere, cum 
ar fi -<obineți eu presiune de în
cercare de 16 atmosfere, robi
net! din oțel pentru 25 de' at
mosfere din planul acestei uni-, utile, formative, se înscrie și ac- 
tăți economice. Dar producția 
uteciștilor de aicj mai are și 
alți beneficiari : Ministerul Edu
cației și Invățămintului (truse 
complexe pentru școli generale 
.cu 46 de piese). IRE-Baia Mare.
(părți de instalație electrică), 
IRA-5 Cluj-Napocâ (piese 
schimb pentru tractoare).

Cei mai importanți benefi
ciari sint însă elevii înșiși. Ei 
lucrează pentru autodotarea șco
lii mobilier metalic, truse didac
tice. aparatură de laborator etc.

Așa cum ne spunea și Voichi- 
ța Topan. membră a comitetu
lui U.T.C. „un prim argument 
al concretizării angajamentului 
nostru il constituie disciplina ; 
nu avem nici întîrzieri, nici ab
sențe nemotivate. Apoi, dorim 
ca odată cu începerea cursuri
lor să ne onorăm șl angajamen
tele pentru autodotare astfel ca 
in noul an de învățămînt să 
pornim cu baza materială pusă 
la punct".

Pe coordonatele unei munci

se 
șan-

de

tivitatea elevilor liceului indus
trial de construcții al căror prim 
obiectiv în practică 11 constitu
ie construcția unei spațioase și 
moderne săli de sport. 
De la o zi- la alta, mun
ca viitorilor specialiști în con
strucții se relevă ochiului preg
nant în dimensiuni exacte. Zi-

durile se înalță, cofrajele 
dezlipesc de betonul întărit, .. 
turile capătă contururi și adîn- 
cimi înscrise pe planșeta pro- 
iectantilor. Termenul de pre
dare al sălii de sport este 30 
octombrie, dar munca bine or
ganizată a uteciștilor pe șantier, 
antrenarea lor într-o permanen
tă întrecere a calității permit 
anticiparea devansării termenu
lui. De fapt, experiența celor din 
anii mari, care au participat și 
Ia construcția școlii, a labora
toarelor și atelierelor, prezența 
unor echipe de elevi pe alte șan
tiere atestă posibilitatea predă
rii lucrării înainte de termen.

Organizată în flux continuu, 
pe serii și pe schimburi, munca 
elevilor celor două licee de spe
cialitate din Zalău reprezintă o 
contribuție marcantă la efortu
rile tuturor tinerilor de pe a- 
ceste meleaguri de a atinge 
obiectivele actualului cincinal.

Grupaj de
CĂLIN STANCULESCU

DAN VASILESCU

din fiecare unitate economico- 
socială și administrativ-teritori- 
ală.

Un fapt ce ilustrează pregnant 
expresiile concrete ale vieții 
noastre democratice este dezba
terea publică a legilor, a tuturor 
hotărîrilor fundamentale pentru 
devenirea ascendentă a țării. 
Sub conducerea partidului, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se desfășoa
ră o amplă activitate de conti
nuă perfecționare științifică a 
cadrului legislativ privind orga
nizarea . și funcționarea organe
lor puterii de. statv a Mar ii Adu
nări Naționale, a guvernului, â 
consiliilor populare. Legea elec
torală, de exemplu, fundamen- 
tind cerințele actualei etape, 
prevede modalități superioare 
prin care cetățenii iși pot ex
prima opinia asupra felului in 
care sînt gospodărite treburile 
țării, se înfăptuiesc hotăririle de 
partid și de stat, pot să critice 
neajunsurile ce apar, să facă 
propuneri de îmbunătățire a 
stărilor de lucruri in diferite 
domenii.

In concepția și- practica par
tidului nostru creșterea rolului 
organizațiilor de masă și obș
tești in antrenarea celor ce 
muncesc, indiferent de naționa
litate. la traducerea in viață a 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism constituie în 
etapa actuală o pirghie esenți
ală in perfecționarea democra
ției socialiste. Frontul Unității 
Socialiste, organism politic larg, 
reprezentativ, care are in com
ponența sa forțele politice și 
sociale ale națiunii, asigură in 
spirit democratic participarea 
acestora la conducerea activită
ții pe toate planurile și la toate 
nivelurile. în această privință, 
este edificator că din Frontul 

. Unității Socialiste fac-parte, sub 
conducerea P.C.R., sindicatele. 
Uniunea Tineretului Comunist, 
organizații obștești, cooperatiste, 
profesionale, uniuni de creație, 
societăți științifice etc. astfel 
incit, practic. Frontul Unității 
Socialiste este un adevărat fo
rum național al democrației 
noastre, un organism prin caro 
poporul iși exercită puterea In 
stat, acționind unit pentru în
făptuirea politicii partidului.

Caracterizată de ampla și 
consecventa consultare a mase
lor. de dezbaterea tuturor pro
blemelor esențiale ale societății, 
democrația socialistă iși relevă 
trăinicia la dimensiunea cea 
mai convingătoare in profundul 
și permanentul dialog pe care 
conducerea de partid și de stat, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îl poartă 
cu cei ce muncesc. Vizitele de 
lucru întreprinse în toate ju
dețele, consfătuirile și conferin
țele pe diferite domenii la care 
iau parte mase largi de oameni 
ai muncii, au devenit o sursă 
inepuizabilă de forță și energie 
creatoare, modalități democra
tice prin care se exprimă capa
citatea de inițiativă și înțelep
ciune a poporului, prilejuri de 
Vnanifestare deschisă, liberă a 
voinței populare, a unității de 
granit dintre partid și popor.

Reflectare a exigențelor pro
cesului actual și de perspectivă 
de dezvoltare a patriei, a ce
rințelor obiective de concentrare 
a forțelor națiunii in direcția 
înfăptuirii Programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
democrația socialistă se va per
fecționa in continuare conferind 
suveranității poporului noi și 
noi valențe. Promovînd neabă
tut în toate domeniile gindirea, 
voința și acțiunea colectivă. în
tărirea rolului factorului subiec
tiv prin forme superioare de 
manifestare, conștientă, compe
tentă, moral-politică, perfecțio
narea normelor noastre demo
cratice vor situa, mai profund 
și mai amplu in perspectivă, 
masele populare la rangul de 
stăpîni ai societății, de construc
tori activi și în cunoștință de 
cauză ai viitorului comunist.
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Manifestări
TELEGRAME consacrate

-f------------------------
I IN curînd'începe recoltatul 

FLORII SOARELUI
- H

CAMPANIA AGRICOLĂ

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea lui LEO TINDEMANS, 
următoarea telegramă :

Domnule prim-ministru,
Am primit telegrama pe care mi-ați adresat-o cu ocazia Zilei 

naționale a Belgiei.
Vă mulțumesc pentru această amabilă atenție la care am fost 

foarte sensibil, atît eu cit și membrii guvernului meu.
La FÎndul meu, doresc foarte mult ca relațiile prietenești dintre 

țările noastre* să se întărească tot mai mult.
Folosesc acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre asi

gurarea înaltei mele considerațiuni.

PRIMIRE LA

PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al guvernului, 

tovarășul Manea Mănescu, a pri
mit. miercuri după-amiază. pe 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Turciei, și pe Sanong Nisalak, 
ambasadorul Tailandei, în vizi
tă de rămas bun, cu prilejul în
cheierii misiunii acestora in ța' 
ra noastră.

SOSIRE
Miercuri după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație ghaneză, 
condusă de brigadier Robert Ko- 
tei, membru al Consiliului Re
deșteptării Naționale al Repu
blicii Ghana, ministrul informa
țiilor.

Pe aeroportul Otopeni. oas
peții au fost salutați de Ion Fă- 
țan, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de alte persoane oficiale.

în • aceeași zi. la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale au 
început convorbiri între delega
țiile 'celor două țări, in legătu
ră cu dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice româno- 
ghaheze. ’

PLECARE
Miercuri după-amiază a ple

cat la Moscova delegația Consi
liului General A.R.L.U.S.. con
dusă de tovarășa Maria Stănes- 
cu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului 
educației și invățămintului. care 
la invitația Asociației de priete
nie sovieto-română^va participa 
la manifestările organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
32-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

FESTIVITATE
La București a avut loc, 

miercuri dimineața festivitatea 
semnării documentelor de con
stituire a băncii mixte „Frank- 
furt-Bukarest Bank Ag‘;, cu se
diul la Frankfurt pe Main. Par

ticipă ca acționari Banca Româ
nă de Comerț Exterior. Deutsche 
Genossenschaftsbank din Frank
furt pe Main, Berliner Handels 
und Frankfurter Bank din 
Frankfurt pe Main și Banca 
franco-română cu sediul la Pa
ris. Noua bancă va efectua toa
te genurile de operații bancare 
și va contribui la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a co
operării economice româno-vest- 
germane.

★
Reprezentanții vest-germani 

aflați în țara noastră cu .prile
jul constituirii băncii „Frank- 
furl—Bukarest AG.‘*, au fost 
primiți de Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, și Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor. în cadrul în- 
tilnirilor au fost abordate as
pecte ale relațiilor economice 
dintre cele două țâri, precum și 
unele probleme financiar-ban- 
care.

COCTEIL
Ambasadorul Finlandei la 

București. Pontti Soumela. a 
oferit. miercuri, un .cocteil cu 
prilejul încheierii misiunii sale 
in țara noastră.

Au participat Ion Cosma. mi
nistrul turismului. Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, alte persoane ofi
ciale.

PRIMIRE
Miercuri. Vasile Gliga. adjunct 

al ministrului afacerilor exter
ne. a primit pe Khamphevane 
Tounalom. noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Populare 
Laos in Republica Socialistă 
România, in legătura cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

TABĂRĂ
Sculptori din mai multe loca

lități ale țării $i-au dat intîlnire 
la Măgura, județul Buzău, des- 
chizind a 7-a ediție a taberei na
ționale de sculptură in aer li
ber — unica de acest gen din 
țară. Timp de o lună, ei vor da 
expresie artistică blocurilor de 
piatră aduse aici din străvechea 
carieră — Ciuta — aflată în 
apropiere, lucrări menite să îm
bogățească patrimoniul plasticii 
românești, muzeul de aici.

de 23 August
In aceste zile premergătoare 

marii sărbători de la 23 August 
în întreaga țară continuă să se 
desfășoare numeroase manifes
tări. în Capitală, de pildă, la 
Electromontaj. Grivița Roșie, 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje. Institutul de proiec
tări pentru uzine chimice, ia 
cluburi ale tineretului și ale in
stituțiilor au fost organizate 
simpozioane si conferințe avind 
ca temă însemnătatea eveni
mentului istoric de la 23 August, 
precum și realizările obținute in 
anii de după eliberare. Un mhre 
număr de tineri si virstnici au 
luat parte la spectacole muzical 
literare sau la gale de filme ce 
au avut loc la Club T 4 . la 
întreprinderile Autobuzul. Pio
nierul. Suveica. Oamenii muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene. din comunele su
bordonate Capitalei au vizifat 
Muzeul militar central, s-au 4n- 
tilnit cu ofițeri participant 
lupta împotriva fascismului.

★
în județele Timiș. Arad 

Caraș-Severin. oamenii muncii 
— români. germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități — au 
fost prezenți in număr mare ia 
simpozioanele, conferințele și 
evocările avind ca temă impor
tanța actului 
August 1944, 
volutionare 
socialismului 
La Reșița.
Roșu. Bocșa au avut loc intn- 
niri ale tineretului cu veterani 
ai luptelor pentru eliberatea 
gliei, strămoșești de sub domi
nația fascistă.

la

si

istoric de la 23 
transformările re- 
petrecute în anii 
în patria noastră. 
Caransebeș. Oțelul

PROGRAMUL 1

16.00 Matineu de vacanță : Pă
pușa. Noddy (VI). 16.30 Campiona
tele balcanice de sărituri de la 
trambuline. Transmisiune directă 
de la Ștrandul Tineretului.

în jurul orei 17,00 : Transmisie 
directă de la Palatul Sporturilor 

*•- și Culturii .‘Solemnitatea înminării 
de distincții ale R.S.R. unor mem
bri ai delegației sportive care a 
reprezentat țara noastră la Jocu
rile Olimpice de vară — Montreal 
1976.

18,55 Vetre' folclorice — satul Â-

luniș, județul Sălaj. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. > în cinstea 
2iiei de 23 August — cronică de 
întrecere. 20,00 Biografii contem
porane. Curajul începutului. Emi
siune de reportaje. 20,30 Fotbal : 
Steaua—Balo Horizonte — Brazi
lia (repriza a Il-a). Transmisiune 
directă de la Stadionul .,23 Au
gust". 21,15 Cadran mondial.- 21.30 
Revista Jiterar-artisticâ TV. Sintem 
datori poporului cu opere capa
bile să dăinuie peste timp. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concert de muzică româ
nească contemporană, susținut de 
corul și orchestra Radioteleviziu- 
nii. în pauză — Telex'— Desene 
animate.

Toată atenția pregătirii și revizuirii• • • • •

Legumele

combinelor a celorlalte
Acum, cind secerișul cerealelor 

păioase se apropie de sfirșit in 
întreaga țară, mecanizatorii se 
află in plin efort pentru finali
zarea pregătirilor destinate de
clanșării campaniei de recoltare 
a culturile#- de toamnă. Avind 
in vedere^ că nu peste mult timp 
va î.nc.epe recoltatul florii- 
soarelul? lucru confirmat de as
pectul'•’frunzelor îngălbenite și 
al capsulelor încărcate de rod, 
principala .atenție, trebuie în
dreptată pregătirii tuturor ma
șinilor agricole necesare efec- 

• tuării .nrdeanizate a acestor lu- 
... crgfi. In ce stadiu se găsesc, ce 

măsuri s-au luat pentru buna 
dâsfeșurâre a campaniei, care 
este situația mijloacelor de 
transport, iată problemele pe 
care le-am urmărit in raidul 
efectuat prin cîteva secții de 
mecanizarea agriculturii din ju
dețul Olt.

echipamente de depănușare. 
patru dispozitive pentru strinsul 
florii soarelui și două dispozi
tive pentru recoltat tulpini”. La 
atelierele celor patru secții 
S-M.A. din Caracal, Drăghiceni, 
Cezieni, Dobrosloveni se lucra 
de zor. Paralel cu montarea 
dispozitivelor de recoltare me
canizată a florii soarelui și po
rumbului. mecanizatorii fruntași 
în campania de recoltare a griu
lui — Grigore Nicolae. Constan-

nizației de partid, a ținut de la 
bun început să ne precizeze : 
-Avem de recoltat 1 200 de hec
tare cu floarea soarelui și peste 
3 100 hectare cu porumb. Pentru 
ca întreaga recoltă să fie pusă 
cit mai grabnic și fără pierderi 
la adăpost, împreună cu ceilalți 
mecanizatori — Mihai Elemen- 
cu. Ion Stana. Ion Pirvu — cău
tăm ca in cel mai scurt timp să 
reparăm, revizuim și etanșăm 
cele 44 remorci din dotare, incit

RAIDUL NOSTRU ÎN CÎTEVA SECȚII 
DE MECANIZAREA AGRICULTURII 

DIN JUDEȚUL OLT

LUCRAREA NUMĂRUL UNU 
MONTAREA DISFOZITIVELOR 
DE RECOLTAT PE COMBINE

„în,
— fie
cilă, ____ _ __
Caracal — care nu s-au întors în
că din județuljMureș. toate cele
lalte 25 se află in .atelierele sec
țiilor de mecanizare, gata revi
zuite. în cel mult două zile, me
canicii din. ateliere-, mecaniza
torii și cei 26 tineri care acum 
descifrează -tainele meseriei, 
fiind la cursurile- de calificare, 
vor monta pe combine cele trei 
dispozitive de recoltat porumb, 

■- cinci culegătoare de' ^tiuleți și

afara celor șase combine 
mărturisește Nicolae Stăn- 
contabilul șef al S.M.A.

tin Călin, Constantin Teodores- 
cu. Gheorghe Guță — făceau și 
ultimele verificări la combinele 
cu care peste puține zile vor in
tra in lanurile cultivate cu floa
rea soarelui, peste 1 000 hectare, 
și porumb, 2 600 hectare.

REVIZUIREA Șl ETANȘAREA 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT

La S.M.A. Găneasa combinele 
revizuite deja, cu toate dispozi
tivele montate, frumos aliniate, 
așteaptă pe linia de plecare. 
Acum lucrătorii din cele șase 
secții de mecanizare și-au în
scris pe agenda de lucru verifi
carea și etanșarea mijloacelor 
de transport. De fapt, mecanicul 
Ion Ratmache, secretarul orga-

ele să poată primi calificativul 
<-bun pentru transportul ce- 
realelor>»,‘.

La S.M.A. Găneasa am mai 
întilnit și alte acțiuni demne de 
a fi consemnate. De exemplu, 
mecanicii după ce vor termi
na revizuirea mijloacelor de 
transport de la S.M.A. vor da 
ajutor șoferilor de la C.A.P- 
pentru punerea la punct și a 
acestor mașini. Vulcanizatorul 
Ion Dinu, pentru a preintîmpi- 
na necazurile cauzate de penele 
de cauciuc, s-a angajat să vul- 
canizeze toate camerele și cau
ciucurile sparte, creind in felul 
acesta o rezervă cu care poate 
evita stagnarea mijloacelor de 
transport datorită acestor mici 
neajunsuri.

utilaje
SE FACE INSTRUCTAJUL CELOR 
CE VOR LUCRA ÎN APROPIATA 

CAMPANIE

La S.M.A. Vișina pregătirile, 
în vederea începerii recoltatu
lui la floarea soarelui și porumb 
au intrat in faza finală. După 
cum ne informa inginerul Ion 
Florea. directorul S.M.A., re
vizuirea combinelor, montarea 
dispozitivelor de recoltat, etan
șarea remorcilor și autocamioa
nelor a fost terminată cu trei 
zile mai devreme decit terme
nul planificat. „Nu . am așteptat 
dispoziții în vederea începerii 
pregătirilor pentru noua campa
nie. Mecanicii, mecanizatorii in 
cea., mai mare parte oameni cu 
experiență, și aici aș aminti în 
primul rind pe Constantin Băru, 
Ilie Rai cea, Nicolae Marinescu 
cărora, li s-au alăturat tinerii 
Ion Nina,. Petre Netoi, Marin 
Prodan, uteciști harnici cu mare 
putere de muncă, știau ce au de 
făcut. Acum, în afara instructa
jului pe care-1 ținem în aceste 
zile celor ce vor lucra în apro
piata campanie, instructaj în 
care li se demonstrează „pe viu“ 
cum trebuie să mînuiască mași
nile agricole, care sînt și cum. 
trebuie respectate tehnologiile 
privind efectuarea în flux a tu
turor operațiilor — recoltat, 
transport, depozitat — precum 
și măsurile ce se impun a fi 
luate în vederea prevenirii in
cendiilor, 
începerea 
nurile de

sintem gata pentru 
marii bătălii cu la- 
grîu și porumb.

DUMITRU DUCA

cit mai repede
la consumatori

Rodnic dialog între producători
Perimetrul central al Pavi

lionului V este dominat de 
linia elegantă a autoturisme
lor „Dacia 1300“ și „Dacia 
1300 LS“. In același sector 
pot fi văzute și autoturisme 
de teren „ARO 240“,

Pe loturile fermei Iegumico 
ale cooperativei agricole de pn 
ducție din Bujoru, județi 
Teleorman, sint concentrate, 
recoltat și întreținerea, cultur 
lor, importante forte. Avanța.1* 
le ne care legumicultura 
prezintă pentru obținerea uav 
venituri mari, pentru folosiri 
rațională, intensivă, a năminti 
lui au făcut că la C.A.P. Bujo-i 
suprafețele destinate acest 
culturi să sporească simțit< 
Așa se explică făptui Că fern 
legumicolă are 50 de hecta 
plantate cu tomate. 20'de hect 
re cu cartofi timpurii, alte 20 • 
cartofi de vară, 15 hectare < 
vinete. 13 hectare cu varză tir 
purie ș.a. Buni gospodari, leg 
micultorii din. Bujoru au pla 
tat în locul rămas liber dui 
varza timpurie — recoltată 
timp și în, bune condițiuni • 
varză de toamnă, ceea ce v 
duce, bineînțeles, la obținere 
de pe aceeași suprafață a unc 
producții superioare. Aceleai 
comandamente au determinat s 
preocuparea pentru plantați 
legumelor — vârză de toamne 
morcovi. fasole verde și castra 
veciori — în miriște, în cjîltur, 
succesivă. Iată deci un front d. 
lucru cuprinzător, care j’usti 
fică prezența în'cîmp a întregii 
lui efectiv al fermei legumicole 
încă de la prima oră a dimineți 
cei 35 de cooperatori din echip; 
condusă de Ion Țoropoc au in 
cepuț recoltatul" tomatelor. Ko 
șiile' coapte trebuie reooltat 
cit mai urgeftt. și predate 1; 
centrul de legurrfe-fructe. Orie 
întîrziere. orice 'amînare- la re 
coltat poate atrage , după sin- 
pierderi însemnate din produc 
tie. Alte echipe acționează li 
recoltatul vinetelor. la prășitu 
suprafețelor cultivate :cu fasole 
verde și varză" de toamnă;

și beneficiari

Centrala confecțiilor prezintă, in Pavilionul O. o gamă variată 
de modele (ultimele realizări ale creatorilor de modete);. rochii 
și bluze, compleuri, pardesie, sacouri, îmbrăcăminte pentru 
tineret, confecții executate din țesături de bumbac, in, mătase, 

terebt și poliesteri
Foto : GH. CUCU

• 11 întreprinderi expun o 
gamă foarte largă de piese de 
schimb pentru autoturisme de 
la bucșe și piulițe, pînâ la ele
mente de caroserie. Expozanții 
reafirmă angajamentul luat de 
a spori oferta de piese de 
schimb pentru autoturisme la 
nivelul cererii. • Autoturismele 
vor putea fi dotate cu noi an
velope radiale cu carcasă din 
cord textil și breker metalic, 
care conferă o durabilitate mai 
mare pneurilor, o mai bună ade
rență la sol, asigurînd, in ace
lași timp, un grad sporit de si
guranță în rulaj. • Creatorii de 
noi modele de bunuri de con
sum prezintă, la actuala ediție, 
articole destinate întreținerii 
mediului ambiant și a vestimen
tației : hote absorbante cores
punzător dimensionate, perii cu 
detergenți tip „Sanda", perii de 
măturat covoare și pardoseli 
tip „Crișana". • Inedite sint și 
cele 5 modele noi de corpuri de 
iluminat pliabile și lanterna 
pentru filateliști. produse aic 
întreprinderii „Electro-Banat" 
Timișoara. • înscriindu-se m 
programul de manifestări al 
tîfgului. Centrul de estetică al 
produselor industriale organi
zează. în Pavilionul Z 5, sonda

AL. DOBRE

rea opiniilor vizitatorilor, prin 
20 000 de chestionare, asupra 1Z0 
de produse de creație recentă, 
din sectoarele articolelor de 
menaj, uz casnic și jucării. 
• Cercetarea ofensivă a opi
niilor vizitatorilor — meto
dologie modernă în inves
tigarea opțiunilor — se rea

lizează șî prin 40 diapozitive, 
reprezeniînd produse încă pe 
Planșeta creatorilor de modele 
ai Ministerului Industriei Ușoare. 
© Timpul asigură o gamă largă 
de servicii pentru populație, in 
cadrul Pavilionului R 1 func
ționează : o agenție O.N.T., 
agenții C.F.R. și TAROM, agen

ție C.E.C., agenție P.T.T.R 
(avind și cabină telex). De ase
menea, la intrare, se găsește o 
stație GETAX și furgonete. • 
Organizatorii tîrgului oferă pre
mii în obiecte fiecărui al 
100 000-lea vizitator.

ION CUCU

Medaliați olimpici vorbesc „Scînteii tineretului"

în vîrstă de 22 de ani, Vasile 
Diba s-a născut la Jurildvca, 
localitate din Delta Dunării care 
a dat tării multi sportivi de 
excepție. Debutul și l-a făcut 
la Tulcea, sub îndrumarea an
trenorului Igor Lipalit, un ma
re campion la vremea sa, care 
de fapt l-a descoperit și crescut 
în legea șfintă a muncii. Pe 
urmă a. fost preluat de antreno
rul emerit Radu Huțan, de la 
Clubul Dinamo București. Avind 
calități fizice deosebite, o mare 
ambiție care se cere in pregă
tire. Vasile Diba a înregistrat 
progrese rapide. în 1974, la 
Ciudad de Mexico, a cucerit ti
tlul mondial, iar in 1975, la Bel
grad. la aceeași probă, caiac 
1—500 m. medalia de argint. în 
seara zilei de vineri, 30 iulie 
1976, la Montreal. Vasile Diba 
realizează o performanță stră
lucită. cucerind titlul de cam
pion olimpic $i medalia de aur. 
întregind, astfel, prestigiosul 
palmares al flotilei românești. 
El înscrie, așadar, pentru prima 
dată un titlu olimpic in dreptul 
caiaciștilor, ceea ce n-a reușit 
marele nostru performer. Aurel 
Vernescu. multiplu campion 
mondial și european. Cucerind 
la Olimpiadă $i o medalie de 
bronz in proba de caiac 1—1 000 
m. el devine, astfel. ..caiacul 
amiral" al flotilei noastre.

— Cum a foșt posibilă o ase
menea mare performanță ?

Vasile Diba. modest și taciturn 
din fire, ne dă o explicație 
foarte simplă :

— Miile de ore de pregătire,

VASILE DÎBA:

„Aș dori sâ descopăr, 
intre colegii mei, 

cit mai multi 
adversari puternici"

performanță nu poate fi obținu
tă fără antrenori buni, pricepuți, 
inimoși. Exemplul cel mai bun 
ni l-a dat Nadia Comăneci. în 
multe situații rolul și contribu
ția antrenorului sînt decisive.

— Ce te preocupă acum, ce 
proiecte ai ? . • >

— Rezultatele, performanțele 
de la J. O. trec la arhivă, și 
bucuria și satisfacția au trecut 
și ele pe locul doi. De-acum mă 
preocupă viitorul. Mă concen
trez asupra obiectivelor pe care 
le am de îndeplinit : să-mi 
mențin prima poziție în ierarhia 
campionatelor europene, mon
diale, precum și la viitoarea 
Olimpiadă de la Moscova. Dar 
dacă nu adaug ceva in plus, în
seamnă că am rămas pe loc. 
Vreau să cîștig și „proba lun
gă*', caiac 1—1 000 m. Timpul nu 
se lasă ușor învins ; ori dacă 
marile concursuri. Jocurile O- 
limpice în special, pun marile 
performante sub semnul secun
delor, a centimetrilor, trebuie, 
muncă, nu glumă, trebuie per
severență, trebuie continuitate. 
Caiacul este un sport în care 
numărul valorilor sporește. Aș 
dori ca în concursurile noastre 
interne să întilnesc cit mai 
mulți adversari valoroși, tineri 
și talentati. puternici ; cu asta 
ridici calitatea performanțelor.

VASILE CABULEA

miile de kilometri străbătuți pe 
apele Deltei și ale Snagovului 
mi-au asigurat o pregătire fizi
că foarte bună, baza marii per
formante într-un sport în care 
principalul factor este efortul 
susținut, resursele de forță și 
energie. Mi-am însușit, apoi, 
tehnica vislitului. însă vreau 
să spun că munca asta grea n-o 
faci dacă nu iubești sportul, da
că nu înțelegi frumusețea între
cerii. înainte de Olimpiadă slă
bisem, din cauza efortului sus
ținut, 6 kg. Un fel de a spune, 
că am slăbit. Făcusem, de fapt, 
mușchi de oțel și mi-am edu
cat voința. Am prins o formă 
bună, care s-a văzut încă îna
inte de Olimpiadă, in concursu
rile la care participasem. La 
Montreal știam că va fi șî mai 
greu. De aceea nu m-au intere
sat prea mult adversarii și din 
start am tras din răsputeri, ca 
să obțin timpi buni, $1 faptul că 
eram in frunte mi-a sporit în
crederea, descumpănind, proba
bil, pe ceilalți concurenți.

— Sportul cu ambarcațiunile 
este o pasiune înnăscută, de
terminată de faptul că te-ai 
născut in Deltă ?

— Nu, la început am fost atras 
de alte sporturi, intre care fot
balul mă pasiona cel mai mult. 
Doar cu vreo 5 ani în urmă, an
trenorul Lipalit, văzîndu-mă 
înalt și bine făcut, m-a convins 
de frumusețea caiacului și de 
șansele mele în marile confrun
tări internaționale. N-a greșit 
și-i mulțumesc. Și Iui și antre
norilor de la lot și club. Marea

In preajma începerii noului campionat

Măsuri pentru 
activității 

în cursul zilei de ieri, la se
diul Federației române de fot
bal a avut loc o importantă șe
dință în cadrul căreia reprezen
tanții conducerilor celor 18 clu
buri, care au echipe in divizia A. 
au luat cunoștință de o serie de 
măsuri și hotăriri — prezentate 
de tovarășii Mircea Angelescu 
și Ștefan Covaci, vicepreședinți 
ai Federației — menite să întro
neze ordinea și disciplina in ac
tivitatea fotbalistică, să deter- 
mihe îmbunătățiri calitative in 
jocul .'echipelor din primul eșa
lon a^’țării și al selecționatelor 
naționale. între altele Federația 
vă ăriâliza, periodic, modul cum 
reprezintă echipele noastre fot
balul românesc in „cupele eu
ropene". cum se fac selecția și 
pregătire^, loturilor reprezenta
tive, nivelul jocurilor divizio
nare, luind măsuri in consecin
ță. Ca obiective pentru echipa 
națională in. acest an au fost 
fixate: cîștigarea „Cupei balca- 
nice“, prin obținerea victoriei in 
cele _ două manșe din finala cu 
reprezentativa Bulgariei (luna 
noiembrie) și obținerea unor re
zultate bune în! cele două con
fruntări cu echipa Cehoslovaciei, 
campioană a Europei — 1976. 
stabilite pentru 22 septembrie, 
la București, și 6 octombrie, in 
deplasare. Intre obiectivele pre
văzute pentru această toamnă 
este șî discutarea modului cum 
se desfășoară, la cluburi și in 
secții, munca !;politico-educativă, 
precum și procesul de instruire. 
După scurgerea primei luni de 
la debutul campionatului, ur-

• Astăzi încep în Capitală 
întrecerile celei di-a 8-‘a edi
ții a balcaniadei de înot și .să
rituri. întrecerile, care se ■ Vor 
desfășura timp de 4 zile la pis
cina Dinamo (înot) și ștrandul 
Tineretului (sărituri), reunesc pe 
cei* mai valoroși sportivi- din 
Iugoslavia, Grecia, Bulgaria» 
Turcia, și România. Pr.obele de 
înot au loc în fiecare după- 
amiază de la ora 17,30, iar cele 
de sărituri cu începere de la 
ora 16.3CL Balcaniada de înot 
și sărituri. se încheie duminică.

• Peste 40 000 de spectatori 

îmbunătățirea 
fotbalistice

mează să aibă loc o analiză a 
activității juniorilor, eșalon 
unde, cum se știe, s-au produs 
modificări in sistemul competi- 
țional. Problema calificării și 
reciclării antrenorilor, sancțio
narea unor jucători, care se fac 
vinovați de încălcarea discipli
nei, abdicarea de la normele 
vieții sportive și ale eticii so
ciale — sancțiuni pe care Bi
roul federal le va hotărî in 
aceste zile — sint alte chestiuni 
care au figurat pe ordinea de 
zi a ședinței de ieri. Pe agenda 
de lucru a Federației, în per
spectivă. se află aplicarea re
gulamentului cu normele dc 
stimulare a jucătorilor, și defi
nitivarea regulamentului de 
funcționare a cluburilor.

O noutate este semnarea an
gajamentului jucătorului de per
formanță, obligație care trebuie 
să fie îndeplinită, în aceste zile 
premergătoare începerii campio
natului. în acest act sint stipu
late drepturile și îndatoririle ju
cătorului de fotbal de perfor
manță. ca și sancțiunile pentru 
neindeplinirea prevederilor din 
angajament. Anul acesta docu
mentul este semnat doar de că
tre jucătorii diviziei A. exclu
siv cei promovați recent in pri
mul eșalon, care vor trebui să 
satisfacă un stagiu de 6 luni 
pină să li se acorde acest drept.

Dar asupra problemelor puse 
în dezbatere in ședința de ieri 
de la F.R.F., ne propunem să 
revenim.

C. VASILE

au urmărit la Munchen prima 
..manșă** a finalei ..Super Cu
pei Europei", la fotbal in care 
s-au întilnit Bayem Munchen. 
deținătoarea „C.C.E.". și An- 
derlecht (Belgia), cîștigătoarea 
„Cupei cupelor". Fotbaliștii vest- 
germani au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (0—1).

• Au continuat partidele tur
neului internațional de tenis 
de la Toronto. în proba de sim
plu feminin. Virginia Ruzici 
(Româniza învins-o cu 6—4. 
7—5 . .pe..«anadiana Marjorie 
Blackwood.

Concurs de creație 
muzicală pentru 

pionieri și școlari
Consiliul Național al Organi

zației Pionierilor, in colaborare 
cu Radioteleviziunea Română 
și Uniunea Compozitorilor, or
ganizează un concurs de creații 
muzicale pentru pionieri.

Lucrările vor fi inspirate, 
atît din trecutul de luptă al 
poporului român pentru liber
tate și independență națională, 
cit și din contemporaneitate, 
din realitatea socialistă a 
României, a cuceririlor revo
luționare ale oamenilor muncii, 
din frumusețile patriei, din 
viața și preocupările pionieri
lor și școlarilor.

Se recomandă ca lucrările să 
fie scrise pe una sau două 
voci, cu acompaniament de 
pian.

Se solicită realizarea unor 
cintece cu caracter instructiv, 
vesel, optimist, pentru copiii 
mici (clasele II—IV), piese de 
muzică ușoară pentru copii, 
piese instrumentale dedicate 
tormațiilor pionierești, piese 
pentru orchestre simfonice și 
semisimfonice, muzică de fan
fară și de ceremonial. Totodată, 
se va avea in vedere realizarea 
unor cintece de drumeție, a 
unor piese muzicale închinate 
unor momente deosebite din 
viața și activitatea pionierilor 
și școlarilor.

Concursul este deschis tu
turor creatorilor membri și 
nemembri ai Uniunii Compo
zitorilor.

Concursul va avea trei 
etape :

a) Pină la 15 ianuarie 1977 — 
lucrările vor fi elaborate și ex
pediate pe adresa : Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, str. Onești, nr. 6—8, 
sectorul I București. Compozi
țiile expediate vor purta un 
motto și vor fi însoțite de un 
plic închis, in care se vor men
ționa numele și prenumele și 
adresa autorilor, precum și 
același motto care a fost scris 
pe lucrare.

b) 15 ianuarie — 15 februarie 
1977 — selecționarea de către 
juriu a celor mai valoroase lu
crări pentru etapa următoare.

c) 15 februarie — 31 aprilie 
1977 — prezentarea și audierea 
lucrărilor selecționate in con
certe publice, in interpretarea 
corurilor de copii ale Radio-

I
 televiziunii și ale unor școli și 
case ale pionierilor, ale unor 
formații pionierești.

Nu se admit lucrări prezen-
■ tate în alte concursuri.

Celor mai izbutite creații le 
vor fi acordate premii și men
țiuni.

ÎNTREPRINDEREA

• Șef Serv. Financiar
• Șef Serv. Aprovizionare 

(Inginer sau Economist).
• Șef Birou Aprovizionare
• Economist pentru sectorul 

Preț de Cost.
• Inginer, Subinginer, teh

nician în specialitatea : 
electrotehnică, electronică, 
mecanică T.C.M.

• Economist sau tehnician 
pentru Biroul Mecano- 
Energetic.

ELECTROTEHNICA BUCUREȘTI
ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS î

LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 2 
BUCUREȘTI

Șos. Mihai Bravu, nr. 428, sectorul 4, 
telefon 21 7699

Pregătește elevi pentru treapta I liceu prin cele 4 clase 
profil construcții.

Se pot înscrie absolvenți a 8 clase școala generală (bă
ieți) din toată țara.

Absolvenții treptei I de liceu se pot înscrie pentru treapta 
a ll-a la specialitățile : instalații pentru construcții, electro
mecanic utilaj tehnologic.

Școala mai pregătește și elevi pentru ucenicie la locul de 
muncă in meseriile : zidar-mozaicar-faianțar, dulgher-timplar- 
parchetar, lăcătuș construcții metalice, sudor, strungar.

La ucenicie se pot înscrie absolvenți a 10 clase sau ai 
treptei I de liceu și a 8 clase școală generală care au îm
plinit vîrsta de 16 ani la 15 VI 1976.

Majoritatea elevilor de la liceu beneficiază de burse de 
stat sau de întreprinderi in condițiile legale, iar la ucenicie 
beneficiază de întreținere gratuită.

Tuturor elevilor le sint asigurate condiții de cazare in 
cămin și servirea mesei la cantina școlii.

Școala dispune de laboratoare și cabinete de specialitate 
dotate cu material didactic modern, ateliere-școalâ.

Relații suplimentare se primesc la secretariatul școlii din 
Șos. Mihai Bravu, nr. 428, telefon : 21 76 99.

De asemenea încadrează ,:
• Strungari. 
© Lăcătuși 
© Frezori
• Sculeri S.D.V. categoriile 

3—6
• Șoferi macaragii
• Presatori metale
• Muncitori necalificați pen

tru transporturi interne.
Solicitant» se pot adresa 

la Sediul întrep. Electroteh
nica din Str. Lujerului 42, 
sect. 7 la Serv. Personal In- 
vățămînt Retribuire.

Telefon : 45 20 00/113. 178,
124.
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Un important factor in 
afirmarea principiilor noi 
de relații internaționale

de peste hotare
Cea de-a V-a Conferință la 

nivel înalt a tarilor nealiniate, 
care se desfășoară in aceste zile 
Ia Colombo, capitala Republicii 
Sri Lanka, se înscrie ca un e- 
veniment deosebit de important 
in viata internațională, ca o 
contribuție de seamă la afirma
rea drepturilor popoarelor la 
dezvoltare liberă, de sine stă
tătoare, pentru raporturi noi, 
democratice între state, pentru 
pace și progres general.

La acest prestigios forum in
ternational, care reunește șefi 
de stat și de guvern, miniștri și 
alti înalti reprezentanți din 
peste 100 de țări. România 
participă, în calitate de invitat, 
cu o delegație condusă de mi
nistrul afacerilor externe. Hotâ- 
rîrea de invitare a României Ia 
toate reuniunile și activitățile 
statelor nealiniate, adoptată prin 
consens, constituie o nouă con
firmare a justeței politicii parti
dului nostru, a României, care, 
ca tară socialistă, dezvoltă co
laborarea cu toate forțele care 
se pronunță pentru o nouă or
dine economică și politică in
ternațională, pentru solutionarea 
problemelor complexe cu parti
ciparea tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau de o- 
rinduire socială, in spiritul prin
cipiilor coexistentei pașnice.

„Cu deosebită satisfacție — se 
spune in Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu — Romania 
ia parte pentru prima dată la o 
conferință Ia nivel inalt a țari
lor nealiniate și este hotărită să 
acționeze neabătut pentru dez
voltarea continuă a raporturilor 
de prietenie și colaborare cu a- 
ceste tari și să-și aducă contri
buția activă la afirmarea prin
cipiilor noi de relații internațio
nale de care sînt animate și sta
tele nealiniate**. Document care 
reafirmă pozițiile principiale, 
constructive ale partidului și sta
tului nostru în problemele fun
damentale ale contemporaneită
ții, cum sint : eliminarea sub
dezvoltării și crearea unei noi 
ordini economice internaționa
le ; lichidarea colonialismului și 
discriminărilor rasiale : desfiin
țarea blocurilor militare și de
pășirea politicii de bloc ; înfăp
tuirea securității și cooperării in 
Europa prin aplicarea prevede
rilor Actului final de la Hel
sinki : solutionarea pe cale paș
nică a problemelor litigioase e- 
xistente in lume ; realizarea 
dezarmării și, in primul rind, a 
dezarmării nucleare ; întăririi 
rolului O.N.U. Mesajul pre
ședintelui României, subliniază, 
in același timp, botărirea ne
strămutată a tării noastre de a 
acționa și in viitor. împreună cu 
toate tortele sociale inaintate. 
pentru soluționarea acestor pro
bleme corespunzător intereselor 
popoarelor, păcii și progresului.

în acest context, se cuvine re
levată satisfacția exprimată de 
numeroșii participant!, șefi de 
stat și de guvern, fată de hotă- 
rîrea prin care s-a acordat 
României statutul de invitat 
permanent Ia toate activitățile 
mișcării țărilor nealiniate.

România a urmărit întotdeau
na cu deosebit interes activita
tea țărilor nealiniate, conside
red că aceasta reprezintă un

DESFĂȘURAREA
a

LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
In continuarea lucrărilor ce

lei de-a V-a Conferințe la 
nivel inalt a țărilor nealiniate 
a luat cuvirîtul . . Pak Sen Cer, 
premierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, care 
și-a exprimat convingerea că 
actuala Conferință la nivel 
inalt se va dovedi o reuniune 
istorică și va reprezenta un 
jalon in dezvoltarea mișcării 
de • nealiniere.- Premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene s-a pronupț-at în.' fa
voarea întăririi unității țărilor 
'nealiniate, susținind necesitatea 
înființării unui front antiimpe- 
riaJist al acestor state. El a de
clarat, . astfel, că „țările neali
niate trebuie să rupă in mod 

■colectiv relațiile lor politice, 
economice și de altă natură cu 
orice stat care ar comite un 
act de agresiune împotriva 
vreunei țări nealiniate și să 
adopte măsuri ferme pentru 
prevenirea lor prin alte mijloa
ce sap metode".

Vorbitorul a abordat apoi în 
detaliu situația critică creată 
de acțiunile S.U.A. și regimu
lui sud-coreean. în. Coreea și a 
avertizat dă ea conține ame
nințarea izbucnirii unui război.

El a subliniat-, totodată, că 
soluționarea problemei coree
ne trebuie să fie realizată paș
nic de către poporul coreean 
însuși, fără nici un. fel de in
gerințe străine și că pentru 
aceasta este necesară retrage
rea trupelor străine, desfiin
țarea bazelor militare străine 
și înlocuirea acordului de ar
mistițiu cu un acord, de pace.

Președintele Siriei, Hafez El 
Assad, a subliniat in cuvintul 
său că situația internațională 
actuală se caracterizează prin- 
t.r-o mare inechitate economi
că, pe de o parte, iar.. pe de 
altă parte, prin lupta țărilor 
nealiniate, a țărilor in curs de 
dezvoltare împotriva rămășițe
lor și a noilor forme de colo
nialism. și pentru o nouă ordine 
economică internațională. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru 
extinderea și consolidarea coo
perării între statele .nealiniate. 
Ca o ilustrare a capacităților 
mișcării nealiniate, șeful sta
tului sirian a menționat crea
rea unui „pool* al agențiilor 
de știri ale țărilor membre, 
ceea ce reprezintă o mare con
tribuție nu numai la coopera
re. dar și la relații reciproce 
mai strirlse și. la. înțelegerea 
intre, pbpoarele’• statelor neali
niate. .

Referindu-se apoi la situația 
din Liban, președintele Siriei a

IA NIVELINALT A ȚARILOR «LI» ILL LA COLOMBO
Primul ministru al Republicii Sri Lanka 

a primit pe ministrul român 
al afacerilor externe

factor de mare importantă în 
promovarea noilor principii de 
relații între state, acționînd tot
odată pentru a dezvolta largi ra
porturi de prietenie și colabo
rare cu aceste țări.

în numeroase documente și 
declarații România a apreciat 
rolul pozitiv pe care ii îndepli
nesc grupul țârilor nealiniate, 
statele in curs de dezvoltare in 
condițiile internaționale actuale, 
contribuția acestor’ țări la pro
movarea normelor de echitate 
și justiție, de egalitate in drep
turi în relațiile dintre state. Ia 
afirmarea cursului spre destin
dere și intelegere in lume. O 
analiză a principiilor care stau 
la baza politicii externe a 
României și a țărilor in curs de 
dezvoltare, a normelor cuprinse 
in documentele semnate in co
mun de România cu aceste state, 
a rezoluțiilor adoptate de țările 
nealiniate de-a lungul anilor si 
a ideilor cuprinse in inițiativele 
pe plan internațional ale tării 
noastre, dezvăluie o apropiere 
a punctelor de vedere privind 
crearea unei lumi mai drepte și 
mai bune. Aceste caracteristici 
comune iși au sorgintea in ex
periența istorică asemănătoare, 
cit și in problemele similare cu 
care s-au confruntat si se con
fruntă in prezent. Atit România 
cit si țările nealiniate sint țări 
în curs de dezvoltare, care se 
străduiesc pe plan intern să facă 
o viată cit mai bună popoarelor 
lor. iar pe plan extern acțio
nează activ pentru instaurarea 
unei păci trainice in lume, pen
tru o nouă ordine economică, 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale etc. în ultimii 
ani. prin toate acțiunile lor. 
România și țările nealiniate au 
acționat in politica externă cu 
scopul de a reduce încordarea 
internațională. de a consolida 
pacea și înțelegerea intre po
poare.

România apreciază pozitiv 
eforturile acestor state îndrep
tate spre o dezvoltare _ econo
mică independentă si întreține 
relații bune de colaborare cu 
ele." acționînd pentru extinderea 
acestei colaborări in toate do
meniile de activitate. în mod 
deosebit, ultimii ani au cunos
cut o considerabilă sporire a 
legăturilor pe multiple planuri 
cu țările lumii a treia, un rol 
esențial in această direcție re
venind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. promotor strălucit al 
politicii externe a partidului și 
statului nostru.

Pe ordinea de zi a celei de-a 
S-a Conferințe la nivel inalt a 
tarilor nealiniate se află pro
bleme de maxim intere* ale si
tuației internaționale aetvale. ia 
primul rind legate de coagula
rea independentei si suveranită
ții naționale a statelor, progre
sul economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare, pacea si 
colaborarea internațională. In 
acest context, invitarea Româ
niei reprezintă o recunoaștere a 
contribuției țării noastre la efor
turile ce se depun pe plan in
ternațional in vederea statorni
cirii unor relații noi. bazate pe 
echitate și justiție. menite sâ 
ducă la dezvoltarea tuturor t>- 

spus : „Inspirați de relațiile 
frățești cu Libanul, precum și 
de un sentiment al responsabi
lității, am depus incă de la în
ceput toate eforturile posibile 
pentru a se pune capăt lupte
lor și pentru a determina păr
țile să ajungă la o înțelegere 
prin dialog". „Măsurile pe care 
le-am luat și eforturile pe care 
le-am depus au dus ia restabi
lirea -păcii în regiuni întinse 
din Liban**. El a apreciat, de 
asemenea, că problema pales::- 
neană constituie nucleul crize: 
libaneze și că. dacă aceasta nu 
este soluționată. va rezulta 
„continuarea crizei*.

Referindu-se la situația ge
nerală din zonă, președintele 
Assad a declara: că nu poate 
exista pace echitabilă și dura
bilă in Orientul Apropiat fără 
'retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate in 1967 și 
fără restabilirea drepturilor na
ționale ale poporului palesti- 
nean.

Președintele Guvernului re
voluționar din Panama. Omar 
Torrijos. a evocat lupta po
porului panamez pentru lichi
darea rămășițelor coloniale de 
pe teritoriul său. respectiv a 
ocupației străine a Canalului 
Panama și zonei adiacente. 
..Sintem hotăriți sâ ne mate
rializăm drepturile*, a declarat 
el. adăugind că „nimeni nu 
poate infringe un popor care 
luptă pentru cauza sa justă, 
indiferent dacă acesta este 
mare sau mic sub raport nu
meric*.

Premierul indian. Indira 
Gandhi, a declara: că. intr-o 
lume care se schimbă rapid, 
nealinierea devine un scut îm
potriva presiunilor externe și 
catalizatorul noii ordini econo
mice internaționale, bazată pe 
egalitate și justiție. ..Noi — a 
spus ea — reprezentăm națiuni 
care, in diversitatea lor. sint 
unite prin lupta comună pen
tru libertate, egalitate, pace și 
stabilitate". Totodată. primul 
ministru a relevat câ neali- 
niații ..nu^int nici lumea a 
țreia, nici un bloc, ci o parte 
a lumii noastre unice*.

In. intervenția sa. regele Ne
palului, Birendra, a apreciat câ 
nealinierea este singura alter
nativă a țărilor in curs de dez
voltare, mai ales a celor sărace 
și mici care luptă cu îndirjire 
pentru ieșirea din înapoierea 
seculară în care le-au ținut re
gimurile coloniale sau forțele 
sociale, naționale retrograde.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Ciad, Abdel Ka-

Ia un
carac-

noilor principii 
interstatale, la

rilor, astfel incit să fie lichi
date decalajele existente între 
state, asigurîndu-se instaurarea 
unei noi ordini economice 
internaționale. O astfel de con
tribuție constructivă reprezintă 
înseși pozițiile exprimate in Me
saj în ceea ce privește soluțio
narea problemelor ce figurează 
pe agenda de lucru a actualei 
reuniuni. în concepția Româ
niei nu apartenența 
bloc este aceea care 
terizează astăzi politica externă a 
unui stat, ci atitudinea față de 
marile probleme care confruntă 
întreaga omenire, modul in care 
se preocupă și contribuie activ 
la promovarea 
ale relațiilor 
afirmarea si infăptuirea dreptu
lui de dezvoltare independentă 
a fiecărui popor, la promovarea 
cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii intre națiuni. ..în viitor 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu — vom acționa pen
tru perfecționarea continuă a 
relațiilor tării noastre cu tarile 
nealiniate, eu țările in curs de 
dezvoltare. Acesta este un 
lucru firesc, care nu vine in 
nici un fel in contradicție ca 
apartenența României la Orga
nizația Tratatului de la Varșo
via — atâta timp cit aceasta va 
exista — și care se integrează 
perfect in politica generală a 
tării noastre, tară socialistă si 
in același timp in curs de dez
voltare — de întărire a solida
rității cu toate forțele progre
siste. de promovare a principii
lor coexistenței pașnice si lăr
gire a colaborării cu toate sta
tele. fără deosebire de orin- 
duire socială, in vederea depăși
rii politicii de blocuri, a reali
zării destinderii și securității 
internaționale*.

Participarea României, ca si 
a altor state socialiste, la acti
vitatea țârilor nealiniate ser
vește nemijlocit solidarității și 
colaborării firești dintre țările 
socialiste și țările aparținind 
acestei mișcări, unității tuturor 
forțelor antiimperialiste. demo
cratice și progresiste, luptei îm
potriva politicii de dominație și 
agresiune. pentru infăptuirea 
dezideratului istoric al edifică
rii unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Potrivit orientărilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R-. Roma
nia va dezvolta io continuare 
relații de colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, va ex
tinde si amplifica raporturile 
prietenești ca țările in cars de 
dezvoltare. nealiniate, ro toate 
Statele hamH. fără dtexbire de 
onndnire < orii li. i—vânt â fnad 
că ia acest fei est adwr ■■ 
a*ert de cea uaaă aure —w 
năuic la fâarârea aoari am or
dini rraoaMirr ilrmati—ilr 
La soluuoQarea nxnler proble
me ale lumii contenipocane.

Este • politică i alidaU 
viată, de desfășurarea eveni
mentelor iaternatienai- șâ fată 
de care tinerelul, alături de în
tregul popor român, iși exprunâ 
deplina aprobare și adeziune cn 
profunda convingere că ea ser
vește intrutotal intereselor tăni 
noastre. cauzei păcii să pro
gresului general.

GH. SPRIVTEROIV

der, refenndu-se la «.:ua:ja 
economică interna pocală. a 

unor prețuri mai jus:e la ma
terii prime. asUe. ca Urz-£ dez
voltate sâ nu profite de pe 
urma țărilor in curs de dez- 
voi-^re- El s-a pronunțai, pe 
de pane, pentru o mai 
mare respectare a priacipnxxr 
neamestecului și suveran- tăzm 
pentru care se pronunță in re-

Ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei. Adam Malik.
s-a pronunța: per.:ru mtarirea 
cooperării economice intre țările 
nealiniate, apreciind că aceasta

•Siați^ale. El* a ceru: Unior 
nealiniate să nu se mulțumeas
că doar cu formularea unor re- 
vendicări comune, ci să mani
feste in permanentă docnnu 
de transpunere in viațâ a aces-

Șeful delegației statului .Mxu- 
ritius. Seewoosagur RongooUm. 
vorbind și ir. calitate de pre
ședinte al O-U_A. a declarat câ 
nealiniații au o strategie co
mună privind viitorul si desu- 
neie lor. EI a descris lupta po
poarelor din Africa australa, 
subliniind că familia noilor târ; 
independente a sporit in mare 
măsură datorită și actîeîflțn

Președintele Ciprului. Ma
karios. a solicitat sprijinul tu
turor țărilor nealiniate pentru 
ca „tragedia Ciprului sâ Ce re
glementată pe calea tratative
lor in baza hotărârilor O.N.U. 
și in conformitate cu principii
le morale de respectare a drep
turilor omului-. Propunind tra
tativele ca singura cale pentru 
o soluționare pașnică a proble
mei cipriote, președintele Ma
karios a declarat că ele do: în
cepe dacă sint respectate con
dițiile care să asigure păstrarea 
suveranității. integrității teri
toriale. independenței și neali
nierii Ciprului.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Viet
nam. Fam Van Dong, a arătat, 
in intervenția sa. câ pentru a 
lupta împotriva dependenței de 
orice fel. sint necesare infăp
tuirea schimbărilor sociale in
terne. întărirea colaborării din
tre țările nealiniate și alte țări 
in curs de dezvoltare. în acest 
context.- el a declarat că spri
jină toate hotăririle și rezolu
țiile adoptate sau initiate de 
nealiniați. îndeosebi cele care 
se referă la instaurarea unei

Ministrul român al afacerilor 
externe, George Macovescu, a 
fost primit de doamna Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru 
al Republicii Sri Lanka, pre
ședintele Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la 
Colombo, căreia i-a transmis un 
călduros salut din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. precum și un mesaj 
de prietenie din partea tovară
șului Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului român. Cu 
acest prilej, ministrul de exter
ne român a exprimat mulțumi
rile guvernului țârii noastre 
pentru atenția de care s-a 
bucurat delegația României în 
timpul prezenței sale la Co
lombo.

Mulțumind pentru mesajele

Întîlniri și convorbiri 
ale ministrului afacerilor

externe al României
Ministrul afacerilor externe. 

George Macovescu. șeful dele
gației române. care participă la 
lucrările celei de-a V-a Confe
rințe la nivel inalt a țârilor ne
aliniate. de la Colombo, a avut, 
in continuare, intilniri și con
vorbiri cu șefii unor delegații 
participante la reuniune.

Ministrul român a fost primii 
de Hafez Al Assad, președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
căruia i-a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășe: 
Elena Ceaușescu un cald mesaj 
de prietenie președintelui siri
an si doamnei Anisse Al Assal. 
urări de pace și progres po
porului sirian prieten.

Eroded cu multă plăcere re
colta sa vizită Ia București, pre
ședintele Hafez Al Assad. a 
transmis, la riadul său. sincere 
urări de sănătate <i ferxărepre- 
ședmtelui Nieoiae Coum șa 
tovarășei ELesa Ceaușescu. 6e 
bunăstare k nroțnes popertuu. 
rsEsân pnebes. Ia tafire-
veder J. caro s-a A m :n—

aboroase oroie a>peK£e aJe cne-

exprimai satzslarua târu safte 
in legătură cu part?.npanea Bă- 
mânzei. pes£ru area dafiă ta
• extfenn^ă la nrorf a tă- 
zuor atahrata.

Un sduflsb de mesaje de prte- 
•erbe insre prejeeturteLe Re?«- 
bi-țv SnriaHrte Rot— 
Nxoiae Ceaușescu. șt prt jert r- 
tese Repubbcu Bazgiarosă. Abu

Conducătorul delegației bir 
aaeze. primul ministru U Sein 

Win. a spus intre altele : Fieca
re :ară iși are condițiile și pro
blemele ex specifice, pe care 
trebuie sâ le soluționeze in ma
niera ei proprie, cea mai bună 
pentru ea. De aceea, respectarea 
mutuală a punctelor de vedere 
diferite este astăzi absolut ne
cesară in lume. Vorbitorul a 
subliniat, in același timp, că 
mișcarea nealiniaților nu este un 
fel de ..organism supranational" 
și câ ea acționează conform 
principiului consensului, prin
cipiu ce trebuie menținut și 
dezvoltat in continuare.

Delegația birmaneză. a arătat 
U Sein Win. este alături de ce
lelalte țări nealiniate in aspira
ția acestora de a construi o nouă 
ordine economică internațională. 
Aceasta reclamă acțiuni coordo
nate. fiind o sarcină dificilă și 
de durată. Premierul birmanez 
s-a pronunțat, totodată, pentru 
respectarea principiilor coexis
tenței pașnice, neamestecului in 
treburile interne ale altor țări, 
cooperării. El a rrtenționat că 
țara sa dezvoltă, pe baza aces
tor ‘principii, relații bune cu 
toate statele, îndeosebi cu cele 
vecine. Asia de sud-est, a decla
rat U Sein Win, trece prin 
schimbări politice, economice .și 
sociale majore, iar acesta este, 
un prilej excepțional pentru 
toate țările din regiunâ de a ac
ționa laolaltă in spiritul încre
derii mutuale și al cooperării^

Președintele Republicii Arabe 

primite, premierul Republicii 
Sri Lanka a exprimat senti
mentele sale de deosebită stimă 
și prietenie față de președintele 
Republicii SocigHsțe România, 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu și a transmis 
un mesaj cordial tovarășului 
Manea Mănescu. Doamna Siri
mavo Bandaranaike, a scos în 
evidență cu multă plăcere fap
tul că România participă la 
conferință. exprimindu-r$i pro
funda satisfacție față « de pri
mirea de către țara noastră a 
statutului de invitat la mișcare^ 
de nealiniere, aici, in. capitala, 
țârii sale. In continuarea.^ avut 
loc un schimb de opinii referi
toare la stadiul actual și pers
pectivele dezvoltării raporturi
lor dintre România și Republica 
Sri Lanka.

Sadat Mohamed Sayem. a avut 
ioc cu ocazia intilnirii șefului 
;tarului Bangladesh cu mjnis- 
frul român al afacerilor exter- 
re. Președintele Sayem a sub
liniat că țara sa dă o înaltă 
apreciere participării României 
la conferința de la Colombo, 
ronsiderind aceasta ca o reflec- 
tare a raporturilor de .strinsă 
pr-.etenie și conlucrare rodnică 
statornicite intre tara noastră și 
:âri*.e care au pășit in mod ho
tărî: pe calea dezvoltării lor 
l-bere si independente. La în
trevedere a luat parte genera- 
1 _1 Ziaur Rahman, ministrul a- 
facerilor interne al Bangladesh.

De asemenea, ministrul român 
de externe a avut intilniri și 
oxtvorbîri cu Datuk Hussein 
Dnr_ primul ministru al 31a- 
layeziei. U Sein Win. primul 
mimstru al Birmaniei. Jean Pa- 

. Ocumba. ministrul de exter- 
zk il Gabonulut Adam Malik, 
m_r_jtr.il de externe al Indone- 
xseu Gama Robles, ministrul de 
externe al Mexicului. Habib 
rTiaHr. aam_$trui de externe al 
Tueson. Aasane Seek, ministrul 
de treme al Senegalului. Mou- 
moaei Adanoa Djennakoe. mi- 
mstrul de exteme și al cooperă
ri dm Nicer, si cu A. Nsekarije. 
m.mstrul de exteme al Ruandei.

în axrrul acestor intilniri au 
fost exprimate aprecieri cu pri
vire ia participarea României 
la conferință, au fost abordate 
unele aspects ale desfășurării 
conferinței, precum și probleme 
ale raporturilor de cooperare pe 
plan bilateral.

a Yemenului. Ibrahim Moham
med El Hamid i. a insistat in cu- 
•• ratarea sa ca fiecare țară sâ se 
bucure de suveranitate deplină 
asupra bogâ țiilor sale naturale.

Khieu Samphan. președintele 
Prezidiului de Stat al Cambod- 
giei Democrate, a proclamat 
sprijinul ferm $1 hotărît al țârii 
sale pentru principiile neali
nierii. Evocmd îndelungatul 
război purtat de țara sa împo
triva agresorilor străini, Khieu 
Sa mp han a declarat : ..Noi am 
depășit toate obstacolele și 
ne-am angaja: in reconstrucția 
țârii bizuindu-ne in principal pe 
noi înșine-. EI a evidențiat 
voința de independență și suve
ranitate a Cambodgiei Demo
crate și intenția ei de a rămine 
sîăpina propriului său destin. 
Dorim, a adăuga: vorbitorul, ca 
Asia de sud-est să devină o zonă 
a păcii, calmului, independenței 
veritabile, fără baze străine pe 
teritoriul ei și in mările în
vecinate.

Khieu Samphan a subliniat 
intenția Cambodgiei Democrate 
de a întreține relații de priete
nie cu vecinii săi. pe baza res
pectării stricte a independenței 
și a neamestecului in treburile 
celuilalt. Pretutindeni pe, terito
riul nostru — a spus el — unde 
războiul a făcut peste un milion 
de victime, la o populație de 8 
milioane — domnesc in prezent 
stabilitatea și liniștea. In aceste 
condiții din ce in ce mai favo
rabile Cambodgia Democrată iși 
făurește instituțiile ei statale. In 
încheiere, vorbitorul s-a pronun
țat in favoarea instituirii unei 
noi ordini economice internațio
nale, pe o bază de egalitate.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Peru. Jose de la 
Puente Radbil, ș-a pronunța- 
pentru o strinsă colaborare in
tre nealiniați și celelalte țări in 
curs de dezvoltare, in vederea 
făuririi atit a noii ordini econo
mice internaționale, cit și a unui 
nou sistem de relații politice. 
De asemenea, el a evidențiat 
marea însemnătate a politicii de 
nealiniere pentry, procesul de
mocratizării țelaiiiîor interna
ționale și a subliniat că țările 
latino-americane. împreună cu 
țările din Asia și Africa? pot 
aduce q ♦rfiarel contribuție la 
aceste procese. Ministrul beruan 
a sprijinit propunerea premie
rului Republicii Sri Lanka de a 
se constitui o bancă separată a 
țărilor lumii a treia, exprimîn- 
âu-ș,i acbrdul ș$ cu > propunerea 
de a se forma t^i consiliu - al 
asociațiilor țărilor producătoare 
de materii prime.

Situația 
din Liban

Situația din Liban con
tinuă să rămînă complexă 
și confuză.

Liderul Partidului Socialist 
Progresist Libanez, Kamal 
Jumblatt, a prezidat o reuniune 
a Consiliului central al grupării 
de forțe reunite sub conducerea 
sa. Ia care a participat și Abou 
Dourda. ministru adjunct al 
afacerilor externe al Libiei, au 
fost discutate probleme intere- 
sind evoluția situației din Liban.

După o întrevedere cu pre
ședintele Suleiman Frangien, 
liderul Partidului Național Li
beral, Camille Chamoun, a 
spus : ..dacă palestinienii nu 
evacuează pozițiile pe care le 
dețin în munți, îi vom alunga 
cu forța". El a declarat, tot
odată. că Frangieh va rămine in 
funcția sa de șef al statului 
pînă la expirarea mandatului — 
la 23 septembrie a.c.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. YasSer Ara
fat. a declarat, in legătură cu 
condițiile formulate anterior ae 
președintele Frangieh pentru 
restabilirea păcii în Liban, ca 
..vom continua să luptăm pîna 
la realizarea păcii în Liban".

Hassan Sabri al Kholi, trimis 
special al secretarului general 
al Ligii arabe in Liban, a de
clarat. intr-un interviu acordat 
ziarului iordanian ..Al Destou-r**. 
că forțele de pâce'- arabe nu sint 
în măsură să'și asume respon
sabilitatea în'făta unor armate 
riiult mai nufrieroase și echi
pate cu armament modern. El a 
spuș că. în urma întrevederii 
avuite la Cairo cu secretarul 
general al Ligii. Mahmud Riad, 
acesta din urmă a hotărît să 
trimită mesaje urgente -șefilor 
de stat arabi in legătură cu si
tuația din Liban, cer în d, prin
tre. altele, sporirea forțelor de 
securitate arabe de la 2 000 la 
10 000 de oameni.

Postul de radio Cairo a anun
țat că Kuweitul a cerut in mod 
oficial reuniunea unei conte- 
rrnte la nivel înalt a Ligii arabe 
pentru a se pune capăt luptelor 
interne din Liban și pentru res
tabilirea solidarității arabe.

Agențiile internaționale de 
presă informează că, în noaptea 
de marți spre miercuri, s-au 
semnalat lupte intense atit la 
Beirut cit și in zona montană 
a Libanului. Un bilanț aproxi
mativ al luptelor de marți, nu
mai in capitală și zona mon
tană. situează numărul mortilor 
la 99 și al răniților la 162.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• POTRIVIT UNUI STUDIU 

dat publicității Ia Geneva de 
către Biroul Internațional al 
Muncii, 7 milioane femei și-au 
pierdut locul de muncă de la 
începutul actualei crize econo
mice a lumii occidentale. Tot
odată, studiul relevă că femeile 
reprezintă 35 la sută din întrea
ga forță de muncă a țărilor ca
pitaliste și 40 la sută din nu
mărul total al șomerilor.

• LA LAGOS, doi foști sala- 
riați ai firmei „Lockheed** au 
fost condamnați de justiția ni
geriana pentru faptul de a fi 
folosit situația lor oficială pen
tru introducerea ilegală de ar
mament in Nigeria. In urmă cu 
o lună, la Lagos a avut loc un 
alt proces. în cadrul căruia au 
fost condamnați foști salariați ai 
firmei „Lockheed** care se ocu
pau cu contrabanda de arma
ment.

• UNIUNEA MILITARĂ DE
MOCRATICA DIN SPANIA 
(U.M.D.), este decisă să-și con
tinue activitatea in sinul for
țelor armate pină la instaurarea 
unei democrații reale in țară și 
la liberalizarea armatei — 
transmite agenția France Presse 
citind surse ale organizației. 
Ofițerii U.M.D. reclamă, intre 
altele, amnistierea tuturor pri
zonierilor politici și. sub acest 
aspect, subliniază rolul negativ 
jucat de Jnalta ierarhie milita
ră*. care in concepția lor este 
astăzi ..elementul principal ce 
Irinează democratizarea Spa
niei*.

„Luna-24" a coborit 
pe Selena

Miercuri la ora 08.36. stația 
automată sovietică „Luna-24- a 
coborit lin pe suprafața Sele- 
nei intr-o regiune situată la 
sud-est de Marea Crizelor, in 
punctul cu coordonatele selene- 
grafice de 12 grade 45 minute 
latitudine .nordică și 62 grade 
12 minute longitudine estică.

In prealabil, la 14 august, 
stația a fost plasată pe o tra
iectorie selenocentrică circu
lară.

Potrivit programului. Ia 16 
și 17 august, au fost realizate 
corectări ale traiectoriei de 
zbor, stația fiind plasată pe o 
orbită eliptică cu altitudinea 
maximă față de suprafața Lumi 
de 120 km și altitudinea mini
mă de 12 km.

JPenrru asigurarea aseleniză
rii in punctul stabilit, la 18 au
gust a fost cuplat retromotorul. 

potrivit datelor rezultate -, din 
alăs.urătorile telemetrice, âis- 
t^friele ... de Ia bordul, stației 

<funcțioxwază normal. După ase- 
î&n izars'- a început realizarea 
progparnulu> de cercetări pe> 
suprafața satelitului natural - al 
Pămintului. -

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

In cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării sărbătorii 
naționale a României — 23 Au
gust — lă ambasadele țării 
noastre din Praga, Ankara și la 
Consulatul general al României 
din Kiev au fost organizate 
conferințe de presă, în cadrul 
cărora s-au subliniat semnifica
ția actului istoric de la 23 Au
gust 1944, succesele remarcabile 
obținute de poporul român in 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, activita
tea pe plan extern a partidului 
și statului nostru.

în R. P. Ungară, însărcinatul 
cu afaceri a.i. a depus coroane 
de flori la mormintele și monu
mentele ostașilor români că- 
zuți pentru eliberarea Ungariei 
de sub dominația fascistă în 
localitățile Miskolc, Debrecen, 
Nyergyhaza. Hajduboszormeny, 
Megyaszo și Teiszalok. Au mai 
fost depuse coroane de flori în 
memoria ostașilor români că- 
zuți la Gyor. Szeged, Oroszhaza. 
Cegled, Cserkeszolo, Szecsey și 
Litke.

Consulul general al țării noas
tre la Bratislava. însoțit de re
prezentanți ai organelor de par
tid și de stat cehoslovaci, a de
pus coroane de flori la monu
mentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzuți pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocupația 
fascistă din localitățile Svolen 
Piestani și Lucenec.

„Eliminarea pericolelor de război, 
menținerea și consolidarea păcii 

în Coreea și accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Coreei44 
PUNCT ÎNSCRIS PE ORDINEA DE ZI A CELEI DE-A 31 -A 
SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. DE UN GRUP 
DE 21 DE STATE SOCIALISTE Șl NEALINIATE, INTRE CARE

Șl ROMÂNIA

Un grup dc 21 de state socia
liste și nealiniate, între care, și 
România, au înscris pe ordinea 
de zi provizorie a celei de-a 
31-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U-, un punct intitulat 
„Eliminarea pericolelor de răz- 

'■ ■■boU rhenținerea și consolidarea 
păcii în Coreea și accelerarea 
reunificării independente și paș
nice a Coreei**.

Cererea de aducere a acestei 
importante probleme in fața 
Națiunilor Unite este însoțită de 
un memorandum explicativ. 
Esența acestuia este conținută 
in proiectul de rezoluție avan
sat. deja, de cei 21 de coautori 
atenției statelor membre.

• GENERALUL VASCO LUU- 
RENțX), membru al Consiliului 
Revoluției din Portugalia, a 
preluat oficial, miercuri, func
ția dc guvernator militar al 
Lisabonei.

într-o declarație făcută cu 
acest prilej, Vasco Lourengo a 
arătat că numirea sa în acest 
post urmărește să asigure cli
matul dc „înțelegere democra- 
ticâ“ ce reprezintă singurul mij
loc de a ajunge Ia o adevărată 
societate socialistă, Ia o adevă
rată democrație politică, econo
mică și socială, care să ducă la 
abolirea exploatării omului de 
către om, potrivit voinței ma
jorității covirșitoare a poporu
lui portughez* relatează a- 
genția portugheză ANOP.

• BALONUL STRATOSFERIC LANSAT LA 13 AUGUST DIN 
SICILIA A ATERIZAT, marți, pe un teren agricol din apropiere 
de localitatea Rutland, statul Massachusetts. Ultima parte a tra
seului, lung de peste 8 000 de kilometri, a fost urmărită de cerce
tătorii americani cu ajutorul unui avion. La bordul nacelei uria
șului balon se află aparate a căror greutate totală este de circa 
9 000 de kilograme, dar volumul foarte mare de gaze a oferit o 
forță ascensională ce i-a perm is sâ zboare la o înălțime de 39 900 
m. Scopul acestei experiențe științifice a fost studierea razelor 
cosmice și gama. • POPULAȚIA BELGIEI. Potrivit datelor publi
cate la Bruxelles de Institutul național de statistică, populația 
Belgiei era la 31 decembrie 1975 de 9 813152 locuitori. în cursul 
anului trecut, numărul nașterilor a fost același cu al deceselor. 
Se menționează, de asemenea, o scădere a numărului locuitorilor 
in marile aglomerări urbane ale tării — Bruxelles, Anvers, Gand, 
Liege. Charleroi și Louviere. • RESTAURAREA UNUI TEMPLU 
PUNICO-ROMAN. In apropiere de Cagliari a fost restaurat un 
templu punico-roman, construit în- jurul anului 500 î.e.n. Templul 
a fost înălțat de cartaginezi în onoarea unei divinități a apelor 
și vegetației. Pe aceleași locuri, împăratul Caracalla a construit, 
în secolul al III-lea e.n., un templu roman. • DIN NOU DESPRE 
CIRCULAȚIA RUTIERA. In decurs de numai trei zile (14—16 au
gust), in Italia s-au înregistrat 1341 accidente de circulație soldate 
cu 84 de morți și 2 155 răniți. • O PREVIZIUNE PENTRU ANUL 
2000. Cererea mondială de cupru se va majora la peste 30 mi
lioane tone in anul 2000, ceea ce reprezintă o creștere de 4,1 ori 
in comparație cu nivelul anului 1974 (7,3 milioane tone). Acoperi
rea acestei cereri va necesita un volum foarte ridicat de inves
tiții. precum și trecerea la valorificarea unor minereuri cu con
ținut redus de metal. Astfel se estimează că în S.U.A. în anul 
2000. media conținutului de metal al minereului de cupru extras 
se va reduce la 0,25 la sută, în comparație cu 0.53 la sută în 1973, 
iar în Chile se va diminua de la 1.78 in 1976 pină la 1,08 la sută. 
• DINOZAURI OTRĂVIȚI. Cauza dispariției masive a dinozauri
lor într-o perioadă de timp relativ scurtă este discutată și acum 
de zoologi și biologi. Cel mai frecvent, această dispariție era 
explicată prin schimbarea climatului și prin urmare a mediului

fost 
unei 
fapt 
con-

lor natural. Doi astronomi americani de la Universitatea 
Kansas au avansat recent o nouă ipoteză : dinozaurii au 
omorîți de o furtună de radiații provenind din explozia 
supernova. Evident, este dificil să se verifice științific un 
care s-a întâmplat... acum 70 milioane de ani. In cursul unui 
greș ținut la Tokio, profesorul britanic Swain a afirmat că, după 
părerea sa. animalele preistorice au murit otrăvite de niște flori 
veninoase care au început să crească în acea perioadă. Dealtfel, 
fosilele de dinozauri prezintă adesea niște ciudate contorsiuni 
care par să ateste că animalele au suferit de dureri de stomac 
puternice. înainte de a muri. • festivalul elefanților. 
Anul acesta, ca dealtfel în fiecare an, s-a desfășurat în ’orașul 
taiiandez Surun tradiționalul festival al elefanților. Sute de 
pachiderme dresate și-au demonstrat măiestria artistică și... 
sportivă. .Elefanții au arătat cppacitateg lor de „lucrători fores
tieri". de jucători ‘de jfotbal^ și de foarte buni alergători. • MAI 
SCUMPA CA PIELEA DE CRO CODIL... Șerpii de mare sînt ani
malele cele mai - otrăvitoare, vînarea lor fiind. pe cit de pericu
loasă. pe atît de...? bănoasă. Prețul pielei de șarpe de mare este 
mult mai scump decît al pielei de crocodil. Economiștii filipinezi 
apreciază că exportul pielei de șarpe de. mare va constitui. în 
curînd, una dințre principalele surse de. valută străină. .Numai

• îittr-o singură -Urisulă-— Gato^ — operează cinci companii spe
cializate.

La Moscova s-a deschis o ex
poziție reprezentativă de artă 
plastică românească — „Ciucu- 
rencu-lrimescu*, cuprinzînd a- 
proape întreaga perioadă de 
creație a acestor artiști plastici 
români.

La Phenian, sub auspiciile 
Comitetului Administrativ al 
orașului și Asociației de priete
nie coreeano-române, a avut loc 
o adunare festivă.

în capitala Republicii Peru și 
în orașul Salvador-Bahia. din 
Brazilia, au fost inaugurate 
Săptămîni alo filmului româ
nesc. Consulatul general al 
României din Alexandria și Fi
liala Asociației de prietenie 
egipteano-română au organizat 
o gală de filme românești.

Ambasadorul român in Portu
galia a predat Bibliotecii Uni
versității „Di Minho* din orașul 
Braga o colecție reprezentativă 
de cărți românești din domeniile 
științei, tehnicii, literaturii și 
literaturii social-politice.

în orașul Stara Zagora din 
R. P. Bulgaria a fost organizată 
o adunare festivă în cadrul că
reia ambasadorul României la 
Sofia a vorbit despre însemnă
tatea evenimentului.

în capitala Republicii Popu
lare Mozambic a fost inaugu
rată o expoziție de fotografii și 
carte românească.

Documentul cere încetarea 
imediată a tuturor actelor de 
intervenție militară străină și de 
agresiune in Coreea, retragerea 
imediată a armelor de tip nou 
și a echipamentului militar, in
clusiv a armelor nucleare intro
duse în Coreea de Sud și înce
tarea acțiunilor ce duc la agra
varea tensiunii și a pericolului 
unui nou război in Coreea.

Proiectul de rezoluție face 
apel la toate statele membre ale 
O.N.U. să se opună tuturor ac
telor de imixtiune in treburile 
interne ale Coreei și susținerii 
așa-zisei teorii a „celor două 
Corei‘‘ care împiedică reunifica- 
rea țării. Totodată, in document 
se exprimă speranța că reunifi- 
carea țârii va fi înfăptuită de 
poporul coreean însuși, fără nici 
un amestec din afară, prin ase
menea forme cum sint negocie
rile, dialogul în cadrul unui 
mare congres național, care ar 
putea reflecta voința întregii 
națiuni in conformitate cu cele 
trei principii ale independenței, 
reunificării pașnice a țării și 
marii unități naționale, principii 
care au fost clarificate in Decla
rația comună a nordului. și su
dului Coreei din 4 iulie 1972.

în încheierea proiectului de 
rezoluție se reafirmă câ coman
damentul Națiunilor Unițe din 
Coreea trebuie să fie dizolvat 
imediat, toate trupele străine 
staționate în sudul țării sub 
steagul O.N.U. trebuie să fie re
trase, iar acordul de armistițiu 
să • fie - înlocuit cu un acord de 
pace. De asemenea, se cere să 
fie luate cit mai repede posibil 
măsuri substanțiale pentru rea
lizarea acestor obiective.
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