
PROLETARI DIN TOATE 7ÂRILE, UNIȚI-VÂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Japoniei

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri dimineața, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București, Ryoko Ishikawa, la cererea a cestuia.A luat parte Gheorghe Oprea, vi-
ceprim-ministru al guvernului.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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președintele Guvernului Republicii Socialiste CehoslovaceTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri. 3 septembrie, pe tovarășul Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace. care face o vizită oficială de prietenie în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu. prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-știintifică. Teodor Haș, ambasadorul României Ia Praga.Au luat parte Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică. Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.Cu acest prilej, președintele guvernului cehoslovac a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Gustav Husak un salut cordial și cele mai bune urări.în timpul convorbirii a avut loc o informare reciprocă asupra desfășurării construcției socialiste în România și Cehoslovacia și s-a analizat stadiul realizării hotărîrilor adoptate de conducerile de partid și de stat ale celor două țări pe linia dezvoltării continue a relațiilor politice. economice.- tehrdco-știintifice și culturale. Cu deosebită satisfacție s-a constatat că raporturile de colaborare pe multiple planuri dintre România și Cehoslovacia urmează un curs ascendent. în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două tari și popoare. A fost subliniat faptul că în procesul adincirii raporturilor multilaterale româno-cehoslova- ce întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Iîusak. ințelegerile convenite cu aceste prilejuri s-au înscris ca momente de deosebită semnificație.
Toastul tovarășului
fflicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Lubomir Strougal

Aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii partidului pentru dezvoltarea continuă a colaborării dintre partidele și popoarele noastre, dintre România și Cehoslovacia.în cursul acestei întilniri cu tovarășul prim-ministru și cu ceilalți tovarăși s-au discutat și s-au concretizat problemele colaborării și cooperării româno-cehoslovace pentru cincinalul viitor. Ceea ce am realizat pînă acum este un lucru bun. Ce s-a convenit poate fi considerat o bază bună, de Ia care trebuie pornit pentru a asigura in cincinalul viitor o dezvoltare mai puternică a relațiilor dintre tarile noastre.Consider că este necesar să punem un accent mai mare pe dezvoltarea cooperării in producție, pe solutionarea unor probleme de interes comun, pe problemele cercetării, ale schimburilor de tehnologii moderne, astfel încit o serie de cerințe ale celor două țări să poată fi rezolvate în cit mai bune condiții.
Au îndeplinit sarcinile cincinalului

Centrala industrială de utilaj 
tehnologic, chimic, petrolier 

și minierLucrătorii din Centrala industrială de utilaj tehnologic, chimic, ne- trolier și minier au raportat îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal pe ansamblul centralei la data de 1 septembrie a.c. Cele mai importante realizări au fost obținute de I.U.C. „Grivița roșie“-București, „Unio“-Satu-Mare, I.U.C.-Ploiești, I.M.M.U.M.-Baia Mare, I.U.T.-Bu- zău, I.M.U.T.-Moreni, întreprinderea mecanică Cîmpina. întreprinderea de ventilatoare București și „Automatica“-Cluj-Napoca.Conștienti de înalta responsabilitate pe care o avem fată de partid și popor, se arată în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, comuniștii, întregul colectiv de muncă din centrala noastră se angajează ca și în viitor să muncească cu a- celași spirit și abnegație încit pină la sfirșitul anului să realizăm peste prevederile actualului cincinal 4 200 milioane lei la producția globală, realizări pe care le consacrăm în

conferind noi dimensiuni legăturilor de strînsă colaborare dintre cele două partide, popoare și țări.Discuțiile au relevat că realizările obținute în construcția socialistă, atît de România, cit și de Cehoslovacia, au creat condiții pentru amplificarea și diversificarea și mai accentuată a conlucrării în diferite domenii economice, exprimîndu-sq. hotă- rirea de a fi puse iri valoare posibilitățile existente pentru intensificarea cooperării în industrie, a colaborării tehnico-științifice și în alte sectoare, corespunzător intereselor ambelor state, cauzei generale a socialismului.A avut loc. de asemenea, un schimb de păreri asupra principalelor probleme ale vieții internaționale. A fost reafirmată hotărîrea României și Cehoslovaciei de a acționa consecvent pentru adîncirca continuă a prieteniei frățești, a co

In același timp, doresc să menționez că dezvoltarea colaborării româ- no-cehosiovaee se înscrie în cadrul preocupării generale de dezvoltare a colaborării între țările C.A.E.R., intre țările socialiste în general, că aceasta corespunde atît intereselor celor două popoare, cit și intereselor întăririi colaborării si prieteniei dintre țările socialiste, ale păcii și colaborării internaționale.Aș dori să ridic acest pahar pentru o colaborare tot mai strînsă între partidele și popoarele noastre !— în sănătaiea secretarului general al Comitetului Centra! al Partidului Comunist Cehoslovac și președintele republicii, tovarășul Husak :— în sănătatea tovarășului Strougal, prim-ministru ;— în sănătatea celorlalți prieteni și tovarăși din Cehoslovacia prezenti aici ,'— pentru o colaborare tot mai strînsă între toate țările socialiste ! (Aplauze).

floririi patriei socialiste, îndeplinirii cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român".
Industria orașului FăgărașBRAȘOV (Corespondentul „Scîn- teii“. Nicolae Mocanu). Oamenii muncii din orașul Făgăraș au raportat ieri îndeplinirea sarcinilor de plan ce le reveneau în actualul cincinal. Sînt create astfel condiții ca pînă la finele anului să se realizeze suplimentai: o producție industrială în valoare de 865 milioane lei.
Combinatul de prelucrare 

a lemnului din Tg. JiuCea mai mare unitate din tară pentru valorificarea lemnului de fag și-a îndeplinit sarcinile cincinalului. Potrivit calculelor, combinatul dispune de condiții pentru a înscrie în plus. în bilanțul final al cincinalului. o producție-marfă evaluată la peste 100 milioane lei. Pină în prezent, în județul Gorj au raportat îndeplinirea cincinalului 26 de unități din industrie, agricultură, construcții și transporturi. (Agerpres) 

laborării și solidarității cu țările socialiste. de a milita cu hotărire pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice și politice internaționale, menite să asigure un climat de înțelegere și cooperare fructuoasă între națiuni, in folosul dezvoltării libere a tuturor popoarelor, al cauzei păcii și progresului în lume, în acest . context, a fost subliniată însemnătatea încheierii cu succes a Conferinței de la Helsinki. necesitatea intensificării e- forturilor pentru transpunerea m viață a documentelor adoptate, pentru asigurarea continuității procesului de edificare a unei reale securități și de consolidare a cursului spre destindere și cooperare in întreaga lume.
★După convorbiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut la dejun pe președintele Guvernului Republicii So

Aș dori, in primul rînd, să vă mulțumesc, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru discuția deschisă pe care am avut-o azi cu dumneavoastră, pentru acest dejun. Aș dori, totodată, să mulțumesc Comitetului Central și guvernului pentru primirea călduroasă care ni s-a făcut.Ati spus astăzi că ceea, ce am convenit este nu numai un prim pas, ci reprezintă o bază. Intr-adevăr, noi am discutat probleme importante. Realizarea lor va fi foarte complexă și va necesita o muncă exigentă. Va trebui ca de ambele părți — atit din partea partidelor noastre comuniste. cît și a guvernelor — să se depună o muncă intensă. Este nevoie să se creeze condiții optime pentru realizarea de noi pași în direcția specializării și cooperării în producție.Intențiile noastre de perspectivă au această tendință, corespund intereselor ambelor țări și pot aduce o contribuție importantă nu numai politică. ci și economică in colaborarea noastră reciprocă.
0 manifestare de primă importanță în pregătirea noului an de învățămînt

CONSFĂTUIRILE
CADRELOR DIDACTICEMiine, in întreaga Ură încep consfătuirile cadrelor didactice — moment important in contextul pregătirilor pentru buna organizare a cursurilor școlare în noul an de învățămint. Desfășurate anual, în prima decadă a lunii septembrie — înscriindu-se astfel într-o bună tradiție a școlii noastre — consfătuirile reunesc toate cadrele didactice din grădinițe, școli primare, gimnazii și licee, sub îndrumarea organelor locale de partid și de stat, la dezbaterea problemelor de fond ale școlii pentru noua etapă de activitate. în legătură cu desfășurarea acestor consfătuiri, care au drept scop pregătirea cit. mai temeinică atît sub aspect organizatoric, cit și sub aspectul conținutului instructiv- educativ — a noului an școlar, am solicitat citeva precizări tovarășei 

Maria STĂNESCU, adjunct al ministrului educației și învătămtn- tului. ,— Consfătuirile — a subliniat interlocutoarea noastră — la care participă întreg corpul profesoral se înscriu in cadrul eforturilor întregului nostru popor pentru traducerea in viață a Directivelor Congresului al XI-lea al P.C.R. și a hotărîrilor Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliuluij Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, din 21—22 iulie 1975. în acest con-. 

cialiste Cehoslovace. Lubomir Strougal.Au participat tovarășii Manea Mănescu. Ștefan Voitec. Gheorghe Cioară. Ion Pățan. Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului. Neculai Agachi și loan Avram, miniștri. Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe. Teodor Haș. ambasadorul României la Pi'aga, șii alte persoane oficiale.Au luat parte tovarășii Jan Gregor, Pavol Bahyl, Andrei Barcak, Zdenek Pucek, Frantisek Krajcir, Miroslav Sulek. ambasadorul Cehoslovaciei la București, și alte persoane oficiale cehoslovace.în timpul dejunului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Lubomir Strougal au rostit scurte toasturi.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

Sini, bineînțeles, multe probleme pe care nu am putut să Ic soluționăm astăzi. în economie, lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe aita. Multe lucruri necesită o mai bună cunoaștere, o clarificare a condițiilor de realizare a lor. în domeniul economic, Cehoslovacia are în fată sarcini mari : însă unele probleme pe care nu am reușit să Ie rezolvăm astăzi nu vrem să Ie pierdem din vedere. Apreciem că ceea ce nu s-a reușit să realizăm acum se va realiza. într-o formă sau alta, miine.Considerăm că acest lucru este în interesul ambelor țări ; al României socialiste, care se dezvoltă atît de vertiginos și a cărei dezvoltare dinamică o admirăm, cit și al tării noastre socialiste — Cehoslovacia.Aș dori să toastez in sănătatea dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în sănătatea tovarășului prim-ministru ;— pentru succesele României, pentru alianța și prietenia țărilor noastre. pentru dezvoltarea întregii comunități socialiste ! (Aplauze).

text, tematica consfătuirilor vizează citeva probleme fundamentale, de maximă importantă pentru ridicarea calitativă a învățămîntului nostru in noul an școlar.
— Care sînt aceste probleme T— Vor fi dezbătute in primul rînd răspunderile școlii in procesul edu- cării comuniste a tinerei generații. Se vor aprofunda aspectele cele mai semnificative ale experienței dobln-.

Programe pe fiecare cultura, 
sarcini zilnice precise 

pentru toți lucratorii ogoarelor 
„în toate unitățile se vor stabili programe pe fiecare cultură, 

orare de lucru pe baza deciziilor consiliilor populare, precum și 
sarcini zilnice obligatorii pentru toate formațiile de muncă, pentru 
toți lucrătorii de pe ogoare, care vor fi urmărite în permanență 
de către comandamentele comunale, în vederea respectării și înde
plinirii lor integrale“.

Din Comunicatul COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C AL
P. C. R. privind ședința din 26 august 1975.Cu actuala bază tebnico-materia- Iă și forță de muncă de care dispune agricultura toate lucrările pot fi executate la timp și în condiții calitativ superioare pentru a se îndeplini sarcinile stabilite de conducerea partidului privind sporirea continuă a producției in această ramură de bază a economiei naționale. Dar pentru a folosi cît mai bine mijloacele mecanizate și forța de muncă, pentru a smulge pămîn- tului roade tot mai îmbelșugate, se impune îmbunătățirea radicală a organizării muncii în unitățile agricole. în acest scop trebuie acționat mai ferm, mai perseverent pentru a schimba deprinderile de muncă, pentru a introduce și in agricultură spiritul de organizare, disciplină și exactitate proprii activității industriale.„Trebuie asigurat ca lucrările a- gricole, munca în agricultură să se desfășoare pe o bază temeinic organizată, Ia fel cum se desfășoară munca în industrie — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntarea Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c. Activitatea in agricultură este tot o activitate economică și ea nu se poate desfășura Ia voia intimplării. Nici ploaia, nici soarele, nici vîntul nu trebuie să fie motive pentru neexecutarea însămințărilor Ia timp, pentru nein- tretinerea culturilor ! Avem o lege â lucrărilor agricole — și consiliile populare, organele agricole și -alte organe de stat au obligația să acționeze in conformitate cu această lege. Trebuie să facem ca agricultura să devină, realmente, o variantă a activității industriale".Stabilirea — în spiritul recentei hotăriri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P..C.R. — in toate unitățile agricole a unor programe pe fiecare cultură și orare de lucru. cu sarcini zilnice obligatorii pentru toate formațiile tie muncă, pentru toți locuitorii de la sate, are ca scop tocmai să asigure o organizare temeinică, întronarea unui spirit de ordine și disciplină în executarea Ia timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole. Elaborarea acestor programe, care trebuie să fie respectate întocmai a-
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dite pînă acum în legarea școlii de viață, de practică, numeroase probleme pedagogice referitoare la desfășurarea procesului instructiv-educa- tiv. în ședință plenară, bunăoară, va fi prezentat referatul „Rezultate obținute în munca instructiv-educativă pe anul școlar 1974—1975 ; sarcinile școlilor pentru îmbunătățirea activității de instruire și de educare a elevilor". Referatul îșl propune în principal o analiză a stadiului îndeplinirii măsurilor luate pentru realizarea sarcinilor ce revin școlii din Hotă- rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 1975. în cadrul secțiilor consfătuirilor — pentru educatoare, pentru învățători și pentru profesorii pe specialități — dezbaterile se vor desfășura, de asemenea, pornind de la prezentarea unor referate asupra orientării activității spre cerințele legării scolii de(Continuare in pag. a IH-a) 

cum, în campania agricolă de toamnă, pornește de la faptul că în procesul de producție din agricultură se cere, in mod obiectiv, o bună organizare a muncii, pentru ca activitatea să se desfășoare cu maximă punctualitate. Cu alte cuvinte, munca trebuie să fie astfel organizată incit toți cooperatorii și mecanizatorii, toți locuitorii satelor să știe exact — în cadrul fermei, brigăzii sau echipei — ce volum de lucrări au de executat zilnic, cînd să inceapă și cînd să se termine o anumită lucrare — fie că este vorba de recoltarea și transportarea din cîmp a produselor, pregătirea terenului sau de însămîntări. Sub nici un motiv nu mai poate fi admisă — și, de aceea, trebuie lichidată cu desăvlrșire — mentalitatea acelora care consideră că pot să lucreze în agricultură atunci cînd doresc și cît cred ei de cuviință. Este o mentalitate complet greșită și dăunătoare pentru producție ; lucrările agricole trebuie executate în anumite perioade precise de timp.Agricultorii cunosc, din propria lor experiență, cite boabe se risipesc cînd floarea-soarelui se recoltează cu întirziere. cît de mult se diminuează însușirile nutritive ale porumbului cînd știuletii sînt lăsați să zacă în cîmp, pe pămîntul u- med„ sau sînt depozitați necorespunzător. Ei știu, deopotrivă, pit de mult este diminuată recolta cînd semănatul întirzie și nu sint respectate normele tehnice. Programele pe culturi care trebuie aplicate in această toamnă cuprind prevederi foarte exacte. Astfel, în programele pentru strîngerea porumbului, avîndu-se în vedere suprafața de recoltat, utilajele ce vor fi folosite și norma de lucru pe zi, s-au stabilit atît viteza zilnică, cît și timpul în care se va încheia lucrarea. Pe suprafețele care se recoltează manual, pornind de la asigurarea forței de muncă, se stabilesc grafice zilnice și săptăminale. Toate acestea fac cu putintă să se lucreze organizat, iar — pe baza unui control permanent asupra modului în care se respectă programele — comandamentele comunale să intervină operativ atunci
Mesajul adresat de președintele 

Nicolae Ceaușescu 
președintelui Republicii Finlanda, 

Urho Kekkonen, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de aniStimate domnule președinte.îmi face o deosebită plăcere ca. Ia cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, să vă adresez, in numele Consiliului de Stat, al guvernului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai calde urări de sănătate și fericire.Constituie un prilej de satisfacție faptul că între țările și popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă relații tot mai strinse de colaborare și prietenie bazate pe înțelegere și respect reciproc, că un rol important în dezvoltarea acestor raporturi l-au avut întîlnirile si convorbirile purtate împreună cu prilejul schimbului de vizite din anii 1969 și 1971. ca și în timpul recentei Conferințe pentru securitate si cooperare in Europa. Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații dintre România și Finlanda vor cunoaște in continuare o dezvoltare multilaterală. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume.Sînt încredințat că situarea fermă a raporturilor româno-finlandeze pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc se va înscrie ca o contribuție însemnată a țărilor noastre la procesul așezării relațiilor intereuropene pe încredere și colaborare, la. înfăptuirea — în spiritul angajamentelor asumate de țările europene la Conferința de la Helsinki ■— a unui climat de securitate și largă conlucrare pe continent, care să dea posibilitate fiecărei națiuni să se dezvolte de sine stătător, la adăpost de orice amenințare, presiune și amestec în treburile sale interne. România va depune toate eforturile pentru realizarea unui asemenea climat, pentru transpunerea în viață a documentelor semnate la Helsinki.în acest cadru, poporul român, animat de înaltele idealuri ale păci! »i progresului, dorește în mod sincer ca prietenia și colaborarea româno-fin- landeză să devină un model de raporturi între state cu sisteme social-po- Iitice diferite, legate prin interesul comun de a contribui la promovarea unor relații noi, democratice, pe continent și în lume. Ia instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Adresîndu-vă, încă o dată. cele mai calde urări cu prilejul aniversării zilei de naștere, dorindu-vă viată lungă, multă sănătate și putere de muncă, vă exprim, domnule președinte, cele mai alese sentimente de stimă și prietenie.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaHELSINKI 3 (Agerpres). — în Finlanda a fost celebrată, miercuri, a 75-a aniversare a ziiei de naștere a președintelui Urho Kekkonen. Cu acest prilej, au prezentat felicitări președintelui Finlandei reprezentanți a 18 state.Tovarășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a transmis mesajul de salut al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresat președintelui Urho Kekkonen cu prilejul acestei aniversări.Adresind vil mulțumiri centru 

cînd se constată rămîneri în urmă în executarea unei lucrări. Asemenea programe se întocmesc pentru fiecare cultură ce se recoltează a- cum, precum și pentru cele care se insămințează în această toamnă. Pe baza prevederilor din aceste programe se fixează concret, pe tarlale, pe echipe — în funcție de starea fiecărei culturi — sarcini zilnice de lucru.Important este ca acum, din primele zile ale campaniei de toamnă, prevederile cuprinse în programele pe fiecare cultură să fie îndeplinite exemplar în toate unitățile. A- ceasta implică participarea la muncă, respectarea și îndeplinirea integrală, riguroasă a sarcinilor zilnice de către toate formațiile de muncă, de către toți lucrătorii de pe ogoare, de toți locuitorii de la sate. Cu toții trebuie să pună umărul, combătîndu-se cu fermitate de organizațiile de partid, de opinia de masă a obștii sătești părerile acelora care susțin că „este timp" sau — și mai rău — că „atît am lucrat, atît o să-mi plătească". Este un mod cu totul greșit de a gindi, care contravine intereselor generale ale locuitorilor satelor. în această campanie, cînd muncile agricole sînt atît de aglomerate, nintic din ceea ce trebuie făcut azi nu trebuie amînat pe miine !Datoria ca -toți să lucreze bine, organizat — pe bază de sarcini zilnice și orare de lucru precise — izvorăște din necesitatea de a se stringe la timp și a nu se pierde nimic din roadele toamnei, din cerința de a nu se tărăgăna însămin- țările pentru viitoarea recoltă. Este o datorie înscrisă în Legea organizării producției și a muncii în agricultură, care precizează că toți cei care muncesc în agricultură au o- biigația să execute integral și corespunzător normelor tehnice lucrările ce le revin în cadrul formațiilor de lucru din care fac parte, să respecte programul de lucru pe campanii și lucrări, stabilit pentru fiecare loc de muncă și perioadă de lucru, în funcție de specificul și cerințele procesului de producție din agricultură.

mesaj, președintele Urho Kekkonen a arătat că este fericit că președintele Ceaușescu este reprezentat la aniversarea sa. El a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire, iar poporului român urări de progres continuu și bunăstare. Președintele Finlandei și-a exprimat convingerea că relațiile prietenești între cele două țări se vor dezvolta necontenit in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării în. Europa și în lume.
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depozitate ei grijă

KIRÂLY LĂSZLO
Lupii albaștri"

I
I
I
I
I
I

I

io 
cu felicităriO sursă de lumină, un motoraș electric care rotește o oglindă plană, două fotodiode și un montaj electronic care controlează funcționarea. Este un dispozitiv asemănător cu două cutii de chibrituri dispuse paralel, în „picioare". Un beculeț verde semnalizează „cale liberă", iar în spațiul dintre cele două cutiuțe se aprinde un alt beculeț roșu, ori de cîte ori în cîmpul respectiv apare un „corp străin". Dispozitivul — numit „pînză luminoasă de protecție" — a fost creat de elevul Marius Bonea din anul IV al liceului „M. Eminescu" din Satu-Mare, împreună cu inginerul Dan Pal- cău, fost elev al aceluiași liceu. Ingeniosul dispozitiv va deveni un prețios instrument didactic al școlii, cu ajutorul căruia se vor demonstra elevilor diferite aplicații industriale. Pînă una. alta, la sesiunea de referate a elevilor de la Craiova, M.B. a obținut un premiu, iar prin intermediul acestor rînduri, un 10 cu felicitări.
Un pui de urs

Drumeții care s-au aflat in 
trecere ori s-au dus anume du
minică să admire splendida șer- 
puire a panglicii Transfăg&ră- 
șeanului si a priveliștilor din îm
prejurimi de o rară frumusețe, 
au fost martorii unei intimplări 
neobișnuite. Cu puțin înainte 
de tunel (pe direcția Curtea de 
Argeș — Bilea lac), ei au întil- 
nit un pui de urs de toată fru
musețea. care coborise din pă
dure, pe taluzul șoselei. Fără 
să-l sperie acel du-te-vino ne
întrerupt al mașinilor care ur
cau sau coborau, puiul de urs 
stătea locului, cuminte ca o ju
cărie într-o vitrină. Nici atunci 
cind mașinile s-au oprit, nici 
cină cei mai temerari dintre pa
sageri au coborît si s-au apro
piat de el. puiul de urs n-a dat 
vreun semn de neliniște. Ba 
mai mult: vizibil incintat de 
lingurițele cu dulceață oferite 
cu generozitate de trecători, s-a 
lăsat mîngiiat. Se pare că vred
nicii constructori ai Transfăgă- 
rășeanului n-au „îmblinzit" nu
mai natura...

Datornici 
fără voieCostică Dragu și Gheorghe Titu locuiesc de mai mult timp pe strada Turnului nr. 6 din Brașov. Pînă anul trecut, cei doi vecini duceau o viață liniștită. Iși achitau cu regularitate chiria și consumul de lumină întreprinderii mecanice de material rulant, de care aparținea imobilul. Anul trecut. terenul pe care se află imobilul respectiv a fost atribuit întreprinderii de tractoare. De un an de zile cei de la I.M.M.R. refuză să primească plata chiriei și a consumului de curent electric, pe motiv că imobilul se află pe terenul întreprinderii de tractoare, iar cei de la „Tractorul" refuză și ei primirea chiriei, pe motiv că. deși terenul e al lor. nu au preluat și imobilul. Și uite așa, de un an de zile cei doi oameni bat mereu la ușile celor două întreprinderi. Sumele cresc, și oamenii sînt îngrijorați : „Te pomenești că pînă la urmă ne scot tot pe noi țapi ispășitori".
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I 
I

I „Insomnia"
! hoțului
IDe la o vreme, Petre Marda

re se prezenta la lucru obosit.
— Dar ce ai, omule, ești bol- 

Inav ?
— Nu știu ce am, dar nu prea 

pot să dorm.
I „Insomnia" lui Mardare îi cu

prinsese si pe amicii lui (Ion
Birou, D. Munteanu și C. Go- 

Igoașe), toți din Lunca Banului
(Mehedinți). Cei trei, in frunte 
cu Mardare, porneau la miezul 1 nopții spre gară, adulmecau va
goanele încărcate cu diferite 
mărfuri, furau din ele cit pu
teau, după care dispăreau. A 

Idoua zi, Mardare si ceilalți apă
reau la lucru obosiți. „Obosit, 
dar lucrez cinstit — spunea I Mardare ; care „cinste" urmea
ză acum să fie „evaluată" de 
instanța de judecată.

I

I

I Aurul era... I
| de tinichea

IDe cîte ori întîlneau cîte un amator de chilipir (și s-au găsit destui), Jean Băciu (de loc din IBăicoi, dar cu domiciliul în A- rad) și Toma Apostolescu (cu ultimul domiciliu în Timișoara,
Istr. Paris nr. 3) se apropiau de urechea lui și-i șopteau complice : „Vă interesează o monedă
Ide aur ? Aur garantat, marcat. Pomană, nu alta. Dar să nu mai spuneți la nimeni, că n-avem Idecît două. Le vreți pe amîn- două ?" Și cei doi vindeau la prețuri fabuloase monede gal- Ibene, care în realitate erau tinichele curate. Cîțiva creduli, văzîndu-se păcăliți, s-au plîns Ila miliție. Unul dintre cei doi escroci, Toma Apostolescu. mai avea de executat o pedeapsă de

I
I
I
I
I

Iun an și două luni.
Rubricâ redactata de

I Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

J

MEHEDINȚI : țn unitățile din cadrul consiliului intercooperatist Gîr- la Mare, lucrările de toamnă se desfășoară din plin. In cele 7 unități din această zonă au fost alcătuite programe concrete pe culturi, forțele au fost repartizate în raport cu volumul de muncă ce trebuie efectuat în- tr-un timp precis stabilit. In primele ore ale dimineții de ieri, la Gîrla Mare mii de oameni lucrau în lanurile de porumb și floarea-soarelui, la fermele legumicole, în plantațiile de vii și pomi, la însilozarea furajelor. Peste 150 de angajați din comună — repartizați pe ferme și formații de lucru — muncesc alături de cooperatori la recoltatul și transportul producției în spațiile de înmaga- zinare. De două zile, cu 5 combine „Gloria" se recoltează floarea-soarelui și, concomitent, aceasta se transportă din cîmp. în lanurile de porumb se aflau mai mult de 800 de cooperatori. Peste 3 200 tone furaje însilozate au fost depozitate în condiții optime. La Pristol, Izvoarele. Gruia. Pătulele și Vrața, munca este la fel de bine organizată. Foaia volantă editată de secția de propagandă a comitetului județean de partid este completată cu datele „la zi“ și, după aceea, se afișează

la va de zi. i cîte- în ziua această acestui porumb
locuri vizibile. Reținem date din ediția apărută î 3 septembrie : numai în in unitățile din cadrul consiliu s-a strîns recolta de i de pe 180 ha. iar cea de floarea-soa- relui. de pe 210 hectare : s-au recoltat și livrat 42 tone legume, au fost

județului. Prevederile respective au început să se aplice și se îndeplinesc punct cu punct. Pînă în seara zilei de. 3 septembrie. întreprinderile a- gricole de stat au livrat la export cea mai mare parte din cantitatea de struguri planificată inițial. Restul cantității urmează să fie realizatăcorespondenții „scimii" relatează
însilozate 230 tone furaje ; au fost e- liberate 300 ha teren și întreaga suprafață s-a arat și fertilizat cu îngrășăminte chimice ; alte 130 ha au fost fertilizate cu peste 3 500 tone îngrășăminte naturale. O rubrică din foaia volantă este consacrată fruntașilor zilei. (Virgil Tâtaru).

VRANCEA . în programul elaborat de Comitetul județean de partid Vrancea privind campania de recoltare din această toamnă, un rol important îl ocupă măsurile care se referă la recoltarea strugurilor și vi- nificație. Lucru explicabil dacă ținem seama de ponderea Însemnată ce o deține viticultura în agricultura

integral în cel mult 4 zile. ■ Totodată, avînd în vedere solicitările pieței externe. în întreprinderile cu sarcini la export au fost luate măsuri de suplimentare a livrărilor cu importante cantități de struguri. Lucrările de recoltare sînt bine organizate. Se au în vedere atît respectarea graficelor zilnice la cules și livrare, cit și îndeplinirea normelor de calitate, astfel îneît întreaga cantitate de struguri să îndeplinească cerințele consumatorilor interni și ale clienților externi. (Dan Drăgulescu).
TIMIȘ . Măsurile stabilite de comandamentul județean Timiș privind stringer ea, transportul si depo-

zitarea fără pierderi a recoltei se înfăptuiesc Întocmai. în unitățile din cadrul consiliului intercooperatist Orțișoara. recoltatul culturilor de toamnă este organizat pe echipe mixte, grupate într-o singură tarla, producția fiind transportată în a- ceeași zi la bazele de recepție, iar resturile vegetale în cel mult două zile sint depozitate. în fiecare din cele 7 unități ale acestui consiliu ies zilnic la lucru peste 500 de persoane. Bine este organizată munca și în unitățile din raza consiliilor in- tercooperatiste Periam. Săcălaz. Lo- vrin, Lenauheim, Sînnicolau-Mare și Peciu-Nou. unde s-a recoltat porumbul de pe mari suprafețe. La Ban- loc, s-a trecut la strinsul florii-soa- relui. Tot zilele acestea a început șl recoltatul sfeclei de zahăr, lucrare ce se desfășoară conform graficului întocmit de întreprinderea de prelucrare. Apreciind aceste rezultate, biroul comitetului județean de partid a stabilit. în cadrul unei analize efectuate ieri, noi măsuri menite să ducă la intensificarea lucrărilor, cu atît mai mult cu cit mai sînt unităti unde nu se acționează destul de ferm pentru buna organizare a muncii, mobilizarea tuturor forțelor existente la sate. (Cezar Ioana).

într-o serie prestigioasă, dintre ale cărei vîrfuri as cita Un leagăn pe cer de Siito Andrâs, Maimuța plîn- găreață de_Bălint Tibor și raport al Biihlmann de Arnold Hauser, serie consacrată popularizării în rîndurile cititorilor români a celor mai va- scrii- ger- na-

îndoielnicul Iui Jakob
loroase cărți ale torilor maghiari, mani și de alte ționalități din noastră, edituraterion publică tălmă- românească a remarcabil ro-

morează trecutul. Confesiunea lui și-ar vrea-o investită cu un sens activ : obținerea revigorării sufletești. Ca atare, in spiritul unei lucidități, protagonistul măcinat de îndoieli, compus din mici lașități și compromisuri, își propune o necruțătoare disecție a eului. a faptelor sale.Navigînd pe apele memoriei, personajul își constată, intr-o solemnă destăinuire inițială, apatia, croni-
pe sine se insti- judecător al al- Firește. în acest eroul refuză de autenticul exa- sufletesc. Deschi-

Ce produc mașinile cind sînt 
insuficient folosite ?
Bineînțeles, restanțe

Pentru a se putea lucra cu o înaltă productivitate, pentru ca materiile prime și materialele să fie transformate fără pierderi în produse utile, esențial este ca fiecare mașină, utilaj sau instalație să funcționeze ireproșabil, să răspundă cu promptitudine și precizie la comenzi, să lucreze la parametrii prescriși în tot timpul disponibil planificat. Din acest punct de vedere, se poate .spune că bunul gospodar poate fi lesne recunoscut după modul în care utilizează și iși îngrijește mașina sau instalația la care lucrează zi de zi.Am urmărit în cursul anchetei noastre la întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț să vedem ce fel de gospodar al „zestrei" tehnice este colectivul acestei unități economice. în ce măsură se realizează aici indicii prevăzuți și cum sint respectate normele disciplinei tehnice în domeniul folosirii mașinilor și utilajelor. O primă constatare mai generală : în șapte luni din acest an, planul la producția-marfă a plinit numai în proporție sută ; nu au fost fabricate sortimente importante, ca 884 semănători și 459 grape cu discuri, în toată această perioadă, din timpul disponibil nu s-au utilizat 178 500 ore la mașinile-unelte, mii de ore Ia cuptoarele de tratamente termice, de forjă și de uscat miezuri. Sînt multiple cauzele care au determinat ca a- cest timp bun pentru producție să fie irosit : neasigurarea ritmică a unor materiale, neîncărcarea optimă cu comenzi, insuficienta forță de muncă pregătită pentru anumite mașini- unelte și, în mod deosebit, defecțiunile mecanice accidentale la utilaje. Am examinat mai aprofundat de ce se defectează atît de des anumite mașini, utilaje și instalații la întreprinderea „Ceahlăul".Desprindem destul de lesne o primă constatare : exploatarea și întreținerea necorespunzâtoare a utilajelor, în cea dinții secție unde am fost vedem un grup de strunguri care parcă plutesc într-o „mare" de deșeuri de metale neferoase și de ulei. La sectorul de prese din cadrul secției I, mașinile, unele chiar cu o vechime de pînă la doi ani, par „îmbătrinite" înainte de vreme. Anumite prese lucrează o zi-două, pentru ca apoi să-și aștepte din nou rîndul la reparații, în legătură cu asemenea situații, ing. Alexandru Fermuș, tehnologul secției, încearcă să explice :— La o serie de mașini lucrează muncitori cu o slabă pregătire profesională. De asemenea, nu se respectă întotdeauna prevederile tehnice de exploatare a utilajelor, se fac uneori manevre contraindicate, care suprasolicită mașinile.De ce nu se respectă întotdeauna și de către toți normele tehnice de exploatare ? carea unor i

fost înde- de 93,9 la o serie de de pildă

' Pentru că, deși califi- cadre nu se ridică la ni-
Ancheta noastră prin unități de alimentație publică ale cooperației de consum din Ialomița debutase promițător. La „Terasa Privighetoarea", amplasată intr-un zăvoi de Ia marginea Sloboziei, stăm de vorbă cu șeful unității, Iulian Oprea.— Am profilat unitatea pe vînzarea preparatelor culinare. Chiar acum, de pildă, avem peste 20 de feluri de mîncare. 20—30 sortimente de gustări, sucuri, apă minerală, bere. $i, treptat, am ajuns să încasăm zilnic peste 40 000 lei. Cîteva milioane pe an. Nimic deosebit, aplicăm legile și ne facem datoria. Doar atît că pentru a așeza pe mesele oamenilor zeci de preparate culinare nu așteptăm să ni se aducă marfă numai de la magazia centrală. Pentru o bună aprovizionare e nevoie de alergătură, de bune relații comerciale.Intr-adevăr, nimic deosebit. Deși localul încasează cit două mari restaurante Ia un loc, pe bună dreptate, responsabilul Iulian Oprea e convins că nu-și face decit meseria.„Motelul Malu". Parcă ne-am găsi la „Terasa Privighetoarea", într-atît se aseamănă cele două localuri. Totuși, un amănunt, care ar trebui reținut si de colegii din alte județe ai fraților Anastasiu, respon

totuși nici în sec- nici în alte sectoarevelul cerințelor, torul de prese și conducerea întreprinderii și a secțiilor nu a făcut minimul efort de a întocmi și afișa la fiecare loc de muncă instrucțiunile de exploatare și întreținere a mijloacelor tehnice. Totodată, asistența tehnică, supravegherea lucrului de către maiștri lasă mult de dorit. în aceste condiții, nu mai surprinde pe nimeni de ce unele mașini nu sînt curățite pe tot timpul schimbului, pierd cantități mari de ulei de ungere, sînt lăsate să meargă „în gol" de către muncitori care pleacă după scule și materiale. Grav este că anumiți maiștri, cum sînt cei de la turnătorie, de la prese și de
Un adevăr prea puțin 

înțeles la întreprinderea 
„Ceahlăul" 

din Piatra Neamț

la prelucrări mecanice din secția I. încearcă să „compenseze" aceste carențe din activitatea lor practică prin unele „artificii" in scripte. Fișele care evidențiază cum au lucrat mașinile sint completate adesea cu in- tirziere, la intîmplare, nu reflectă situația reală ; apoi, nu se întocmesc în toate cazurile documentele de avarie la unele utilaje, care să precizeze cauza anumitor defecțiuni accidentale, ce le imobilizează o perioadă mai indelungată. Toate aceste acte de indisciplină ale unor muncitori sau maiștri sint, de fapt, cunoscute conducerii secțiilor și întreprinderii. Concluziile unor controale cu privire la exploatarea utilajelor, efectuate de serviciul mecano-energetic, de organele de control de specialitate sint o dovadă în acest sens. Numai că, pină acum, neajunsurile nu au fost înlăturate din rădăcină, nu a fost instaurată o disciplină fermă in exploatarea mijloacelor tehnice productive. în paralel cu măsurile administrative, care, firește, sint necesare, pentru curmarea cu desăvir- șire a actelor de indisciplină la care ne-am referit, este imperios necesar să se manifeste mai energic, mai combativ spiritul muncitoresc, opinia colectivă, intransigentă față de orice lipsuri și abateri.In întreprindere, întreținerea și revizuirea tehnică a utilajelor constituie o sarcină a secțiilor. Este o măsură organizatorică în esență pozitivă, menită să întărească răspunderea conducerilor secțiilor atît pentru funcționarea, cit și pentru între-

vorba însă de simple în domeniul executării re-Două prese de 100 tone 160 tone forță s-au defec-

ținerea în bune condiții a mașinilor și utilajelor. Dar. din păcate, nici in acest domeniu nu sint respectate cu rigurozitate normele disciplinei tehnice, anumite lucrări de întreținere nu urmează cu strictețe ciclul de operații prescris, iar unele revizii tehnice sînt fie aminate, fie executate superficial.Nu este neajunsuri parațiilor. forță și de tat la numai cîteva zile după efectuarea unor reparații curente de gradul I, iar o altă presă de fricțiune de 140 tone forță cîteva ore mergea, cîteva zile sta. O complexă mașină de rectificat interior nu a funcționat, din lipsa unor piese, mai bine de 6 luni, timp în care se putea confecționa o mașină nouă. Cauzele tor situații se regăsesc in calificarea necorespunzătoare a mecanici, dar și in verificarea ficială a calității reparațiilor. Și, greu de înțeles, o slabă exigență se manifestă tocmai din partea celor care recepționează lucrările de reparații — unii maiștri și șefi de secție — cei dintîi răspunzători pentru îndeplinirea planului de producție cu utilajele respective.Am prezentat, în final, const? ările noastre tovarășului Serafim Mitroi. inginerul-șef al Întreprinderii.— Fără îndoială că nu am reușit să introducem o disciplină strictă în toate sectoarele de producție în privința bunei exploatări, întrețineri și reparații a utilajelor — ne-a spus interlocutorul. Din acest punct de vedere, măsurile luate pină acum sînt insuficiente și trebuie să fim mult mai fermi. Dar înlăturarea a o serie de neajunsuri în gospodărirea utilajelor nu depinde in exclusivitate numai de conducerea întreprinderii, ci și de forul nostru de resort. Astfel, avem multe dificultăți în asigurarea unor piese de schimb și trebuie să trecem mai hotărît la executarea lor in întreprindere. De asemenea, faptul că atelierul mecanic central se află pe un alt amplasament, la mare depărtare de întreprindere, creează o serie de greutăți in urmărirea executării unor reparații, ridică costurile lucrărilor respective.Din acest răspuns reținem că, de fapt, o singură problemă, importantă desigur, se cuvine examinată cu atenție de forul de resort : aducerea atelierului mecanic central pe teritoriul întreprinderii. Pină la soluționarea ei însă, conducerea întreprinderii, organizația de partid trebuie să instaureze un climat de răspundere și exigență, de ordine și disciplină pentru funcționarea neîntreruptă și buna întreținere și reparare a mijloacelor tehnice din dotare.

aces-unor super-

Comeltu CARLAN

cirea unui man de debut : Lupii albaștri de Kirâly Lăszlo. Nu sîntem totuși înaintea unui debutant. Trei plachete de versuri, la vremea lor bine primite de critică, un volum de nuvele (distins în 1970 cu un premiu al Uniunii scriitorilor) sînt argumentele care au consacrat o individualitate artistică preocupată de explorarea spațiului moral al contemporanilor. Cit de puternică este fibra de moralist a lui Kirâly Lâszlâ se poate deduce șl din faptul că și-a descoperit afinități. și în consecință a tradus în limba maghiară (cu excelente rezultate) volumul lui Eugen Hanibal.Roman, confesiv, 1 baștri nu dezbaterea etică. Mai mult, în viziunea noului romancier, literatura trebuie să fie un document, suprema virtute, condiția autenticității ei_ fiind sinceritatea.sensibil la factorul istorie, prozatorul urmărește repercusiunile fenomenelor sociale asupra vieții indivizilor. Eroul cărții, Kis Harai Mihăly, un tî- năr scriitor își reme-

lectură

tragă un crez superior. Obține personajul această nouă perspectivă asupra vieții ? Se eliberează el prin confesiune ? Lucrurile sint discutabile. Printr-un gest reflex, specific celor cu vocația automistificării, cel ce vrea să se judece tuie tora. fel fapt menderea spre tragic a personajului o conferă nu luciditatea de care acesta face mare caz. ci mimarea ei. Eroul se înscrie printre cei care privesc, dar nu văd. Nu e un lucid, ci un cazuist.Alunecat pe această pantă. romanul se transformă ; din „spovedania unui învins" care apasă a- dinc pe clapele adevărului. devine cronica unui sat ardelenesc al anilor ’50. într-o savant înscenată succesiune de crochiuri tipologice, personajuluiimagini și efigii oarecum convenționalizate. de care literatura mai recentă a făcut uz și abuz.O explicație a acestei neașteptate schimbări a există, căutată absența lor de luiMarea dificultate, semn încă al inexperienței.
Jebeleanu,poematic. Lupii al- i ocolește

Foarte

ca lipsă de voință, incapacitatea de a-si lua destinul în propriile-i miini. Sentința pe care o dă în procesul ce și-1 intentează în fața supremei instanțe — propria conștiință — sentință cu care începe romanul, sancționează o perpetuă abdicare de la faptăS-ar zice că Lupii albaștri ar fi romanul autoflagelării unui învins plecat în căutarea unui nou sens al existentei. Si totuși. aproape toată cartea este o savantă disculpare a personajului. care rămîne consecvent cu sine, mistifieîndu-se chiar atunci cind arborează mina maximei sincerități. Cum procedează este pentru autor con- protagonistul ? întors în sat. deci la certitudinile simple ce pot fortifica un caracter, el își recheamă trecutul pe un imaginar „pod al amintirii". In derularea. în sine indiferentă. a faptelor. Kis Harai Mihăly ar vrea să intuiască un sens, din care să ex-

memoria restituie
perspectivelor Ea trebuie îndeosebi în antecedente- romancier ale Kirâly Lăszlo.

cilierea tehnicilor, e- chilibrul opticilor.Volumul se citește totuși cu interes, datorită superiorului talent al prozatorului care vădește deocamdată mai mult o excelentă tehnică, decît suflu, materia epică trebuitoare.
Ioan ADAM

APORTUL INDUSTRIEI LOCALE BRAȘOVENE 
LA APROVIZIONAREA POPULAȚIEIIndustria locală brașoveană a raportat un succes de prestigiu; îndeplinirea sarcinilor pe actualul cincinal. Acest fapt asigură condiții ca unitățile de industrie locală din județ să realizeze pînă la finele anului o producție suplimentară în valoare de 405 milioane lei. Aceste rezultate sînt urmarea măsurilor luate in anii din urmă pe linia dezvoltării și diversificării producției in general și a celei destinate bunurilor de larg consum în special, a modernizării activității In toate unitățile și sectoarele, a pregătirii cadrelor de muncitori calificați. La ora actuală, unitățile de industrie locală din județul Brașov asigură fondului pieței un număr de cel puțin 750 articole mai importante de larg consum, de la mobilă și articole de uz casnic și gospodăresc din sîrmă, lemn,

plastice, articole turistice, la jucării pentru copii, în cadrul unei acțiunimase pină Numai organizate la începutul acestui an, industria locală brașoveană a contractat cu organizațiile comerciale, suplimentar, aproape IOD articole de larg consum. Ceea ce se cuvine amintit este că angajamentele mobilizatoare pe care colectivele unităților și le-au asumat în acest ultim an al cincinalului se îndeplinesc cu succes. Astfel, pe primele 8 luni, industria locală brașoveană a realizat suplimentar o producție de 16,7 milioane lei, față de 20 milioane lei cit prevede angajamentul pe întregul an. Din producția suplimentară realizată, 14 milioane lei sînt reprezentate de produsele destinate fondului pieței.
Nîcoiae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

„OLTUL“ - UN NOU MAGAZIN UNIVERSAL LA SLATINASLATINA. (Corespondentul „Scinteii". Emilian Rouă). — S-a inaugurat la Slatina un mare magazin universal — „Oltul". Amplasat pe terasa Oltului, edificiul face legătura intre noul și vechiul centru al orașului, întregind în chip armonios imaginea Slatinei de azi. Magazinul are 8 etaje, cu o suprafață construită dc 10 000 metri pătrați. Spațiul său comercial util este echivalent cu toate spațiile comerciale existente in orașul Slatina în 1968, pentru sectoarele alimentar, nealimentar și de alimentație publică. Cu alte cuvinte, sînt reunite aici 52 de magazine, unde se desfac peste 60 000 sortimente de marfă. La parter — articole de artizanat, marochinărie. galanterie : la etajul I — îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării etc., toate pentru copii ; la etajul II — articole pentru femei ; la e- tajul III — articole pentru bărbați ; la etajul IV — stofe, țesături, covoare ; la etajul V — o terasă de unde se poate vedea Oltul și o splendidă panoramă a localității etc. Magazinul dispune de patru lifturi, trei scări de acces, instalații moderne de condiționare a aerului și iluminat. In fotografie : noul magazin „Oltul" din Slatina.
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sabilii motelului : La„Malu", 65 Ia sută din încasările zilnice se obțin din mîncăruri și băuturi răcoritoare. Aproape dublu față de media pe țară !Aceste două localuri publice — „Privighetoarea" și „Malu" — au o mare desfacere de mărfuri alimentare, pentru că responsabilii lor au înțeles bine ce rol trebuie să joace în alimentație restaurantele amplasate „la șosea". Ei știu că drumeții vin să mănînce, să-și potolească setea, să se odihnească. Au diversificat, deci, tocmai sortimentele de mîncăruri și băuturi răcoritoare. au creat călătorilor posibilități de odihnă. Pun suflet in tot ceea ce fac și stau permanent la dispoziția publicului. într-un cuvint, își fac meseria. Ani subliniat toate acestea pentru că, mergînd mai departe, am dat și de terasa...„Vadul Pescarilor" din Giurgeni. Cum pășim pragul localului, bufetierul se lamenta : „Păi ce să vă dau eu dv. să mincați, ce să vă dau ? 1 Noi, așa, ca specialitate, am avea o ciorbă de ieri, am mai a- vea niște ștîuculițe...— Am văzut in frigider niște marfă îngrămădită a- colo, nu se distinge precis ce e...— Aaaa 1 Pâ! — zice — sînt niște pachețele de biscuiți de 1,25 lei și un fel

de prăjituri de le zice Do- boșari de Țăndărei. Nu le mănîncă nimeni, dar le ținem așa. de formă. Lasă, mai bine, fiin’că vă văd așa cum vă văd, să vă fac eu niște somotei pe care mi i-a dat mie personal un
chefliilor de prin împrejurimi. Cei mai mulți își fac... prea-plinul și se pornesc pe rele, fără ca organele locale din Giurgeni să ia măsurile necesare, stipulate elar de reglementările recente. Poate acum 1

Acolo, ce să vezi ? O tăbliță cu programul de lucru al responsabilului. Și scrie pe, perete că responsabilul lucrează între orele 7—11 și 16—20. Ne interesăm de ce. „Păi dacă e navetist ?“ — ni se răspunde.
ponsabilul pierduse trenul ș;_ pină la viitoarea cursă trăsese în cămăruța de alături un puișor de somn. A aruncat prin local o privire rece și indiferentă, și cum a aflat de unde sîntem ne-a invitat

Indolenta și naveta
_ stricâ eticheta
Raid în unități de alimentație publică ialomițene

pescar particular. Proaspeți de mișcă-n tigaie !Pînă una-alta a venit și responsabilul, Dan Mladi- novici, care se lamenta și el : că nu prea mănîncă clienții (ce să mănînce la „Vadul Pescarilor" ? Dobo- șari aduși cu mari sacrificii tocmai de la... Tândă- rei ?), că nu prea e lume, că toată ziua se țin lanț scandalurile...Intr-adevăr, așa e. Pentru că „Vadul Pescarilor" a devenit un fel de vad al

„Modern" — Fetești. Galantare frigorifice goale. Doi, trei cheflii lălăie ceva „de inimă albastră" si bat darabana pe masă. Cîteva stoluri de muște caută farfurii neacoperite. Ospătarii stau ciorchine într-un colț și vorbesc de-ale lor. Fețe de mese rupte, mucuri de țigări. întrebăm pe cineva de responsabil.— Nu e aici — zice. Are program special. Și persoana întinde arătătorul spre un perete.

Are programul făcut după mersul trenurilor.Ne adresăm fetei de la bufet :— Să-i spuneți că l-a căutat cineva în interesul lui personal.— Păi, răspunse repede fata, dacă e in interesul lui, să vedem, poate că mai e pe-aici.Fata dispăru in curtea restaurantului și cit ai zice „Modern" — Fetești apăru pe o ușă un om frecindu-se la ochi. Am înțeles. Res-

repede în biroul lui Ia o cafeluță, la o baterie rece, la o gustărică fierbinte.— Am avut — zice — necaz mare cu organele locale. Nu mă mai lăsau în nici un chip să fac naveta. Dar nici eu nu m-am lăsat. Și uite c-o fac înainte. Nu e cine știe ce treabă la Fetești. Facem o vinzare de 10 000 pe zi. De 9 000 dăm băutură și de 1 000 min- care. Așa e specificul local.— Cum, adică, e „speci

fic local" să stați cu galantarele goale ? Ce să ceară omul, dacă nu oferiți nimic ? Ce mîncăruri aveți preparate, de pildă, pe ziua de azi ?— Păi, pentru astăzi...Nu știa ce are. Se vedea bine treaba că suflul înnoitor din alimentația publică n-a ajuns încă pină la Ion Petre, acest șef de unitate care „are mare necaz cu organele locale". Totul a rămas pe loc, doar cîștigul personal merge înainte. El n-are nimic cu Feteștiul și cu localul pe care încă îl conduce. Ca să poată face liniștit naveta și să-și tragă pe la prinzul mare puișorul ■ de somn, a lansat ideea că localnicii și trecătorii nu vor in ruptul capului să mănînce ceva Ia „Modern". Iată ideea care l-a scăpat pe Ion Petre de toate grijile aprovizionării, diversificării preparatelor culinare, de eticheta restaurantului. De aceea, unii din localnici se întreabă : oare s-ar simți vreo schimbare dacă Ion Petre ar pierde trenul și la întoarcerea spre Fetești ?„Hanul din Salcîmi" se află la jumătatea drumului dintre București și Călărași. Era duminică și se-nsera. Lume ca la tîrg.

Deodată, un ospătar lansă știrea :— Potriviți-vă comenzile după cum e aprovizionat localul. Nu mai avem ouă, păsări, mititei, mîncăruri gătite și nici măcar salată și brînză. Doar friptură mai e.De fapt, nu lipseau numai sortimentele anunțate de omul localului. Mai lipsea ceva. Lipseau ordinea, curățenia, buna cuviință și chiar... responsabilul (navetist, cu domiciliul stabil în București). L-am întUnit a doua zi.— Mă mir — zice — că ospătarii n-au fost serviabili. Păsări, cel puțin, «- vem la discreție.„Glu, glu, glu", se auzi atunci din pădure. Ne a- runcarăm privirea și văzurăm un cîrd de curci. Nu erau decît vreo... 30—40.— Astea, zice responsabilul (Gh. Ene), sînt curcile mele, dar are și localul păsări. Se vede treaba că le-a fost lene oamenilor mei să le prindă, să le jumulească...Raidul nostru s-ar putea încheia așa : unii muncesc, alții dorm, altora le e lene.Concluziile poate să le tragă Uniunea județeană a cooperativelor de consum,
Gh. GRAURE
Lucian CIUBOTARII
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Interviul acordat Vizita președintelui
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ziarului belgian „Vers l’avenir"
Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

România, a primit la 15 august pe scriitorul de origine românâ 
MIHAIL STERIADE, acordîndu-i, cu acest prilej, urmâtorul interviu 
pentru ziarul belgian „Vers l’avenir":ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, v-am ruga să ne spu
neți cum s-a repercutat dez
voltarea multilaterală a Româ
niei din ultimii ani asupra 
nivelului de trai al românilor 
și, mai ales, asupra dezvoltării 
personalității umane a fiecărui 
cetățean ?RĂSPUNS : în primul rînd, ar trebui să menționez că România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, face eforturi susținute pentru dezvoltarea sa economico-socială, alo- cînd anual 33 Ia șută din venitul național în scopul dezvoltării. Pe a- ceastă bază, am reușit să obținem o creștere puternică a economiei naționale, a industriei și agriculturii, a venitului național, care a sporit de peste 10 ori față de situația din 1945. Ca atare, am putut realiza o creștere continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, al întregului popor.Aș putea să menționez, de exemplu, faptul că în 1963 retribuția minimă era de 571 lei ; în 1975, pe baza aplicării ultimelor măsuri, retribuția minimă este de 1 200 Iei. Cred că a- ceasta vorbește de la sine ! Desigur, această retribuție minimă se referă Ia muncitorii necalificați, pentru că, pe baza măsurilor luate recent, retribuția minimă a muncitorilor calificați este de 1 400 lei, iar retribuția medie de aproape 2 000 lei. Toate a- cestea s-au reflectat în mod pozitiv în creșterea nivelului de trai, avînd în vedere că Ia aceasta ar trebui să adăugăm și creșterea, an de an, a numărului de noi oameni intrați să lucreze în industrie, în producție în general. Numai în cincinalul aceste, 1971—1975, vor intra în producția industrială sau alte domenii neagricole 1,3 milioane de oameni, ceea ce contribuie și aceasta la creșterea veniturilor pe familie.Totodată, pentru cheltuielile sociale legate de sănătate, de ajutoare pentru copii, de învățămlnt — care este gratuit — alocăm anual, pe un locuitor, circa 5 000 lei, ceea ce con

tribuie, de asemenea, la creșterea generală a nivelului de trai.Cred că oricine poate constata că în țara noastră se realizează un vast program de construcții de locuințe și social-cullurale, care, toate împreună, fac ca bunăstarea materială a poporului să sporească an de an și, pe această bază, să crească și nivelul de cultură și de civilizație generală. Totodată, aceasta creează condiții tot mai bune pentru participarea activă a tuturor cetățenilor la conducerea societății, contribuie deci la afirmarea posibilităților fiecăruia de a participa efectiv la soluționarea problemelor interne și externe de care depinde dezvoltarea României.ÎNTREBARE: Care sini prin
cipiile pe care România le a- 
șază la temelia raporturilor 
sale cu toate statele și po
poarele lumii ?RĂSPUNS : Trebuie să spun că deja aceste principii au fost acceptate aproape de întreaga lume, că ele își găsesc astăzi o recunoaștere în toate documentele internaționale. A- ceste principii se referă, în primul rind, la deplina egalitate în drepturi, la respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța și, desigur, dreptul la o colaborare activă, reciproc avantajoasă, respectarea dreptului fiecărui popor de a sa dezvolta corespunzător voinței sale.ÎNTREBARE : E un fapt evi
dent pentru opinia publică mon
dială că România, dumneavoas
tră personal promovați un nou 
umanism în relațiile cu statele 
lumii. Există un umanism ro
mânesc care cunoaște o veche 
tradiție, ilustrată cîndva de Ni
colaus Olahus. prietenul lui 
Erasmus. Cu ce valențe noi, iz- 
vorîte din realitățile lumii con
temporane, s-a îmbogățit acest 
umanism ? Care este definiția 
pe care dumneavoastră o dafi 
omeniei ?

RĂSPUNS : într-adevăr, întotdeauna poporul roman a fost animat de sentimente de prietenie, de colaborare, și-a manifestat In mod propriu sentimentele sale de dreptate națională și respect față de om. In promovarea politicii de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, se evidențiază tocmai acest spirit de deplină dreptate și egalitate, de respect al națiunilor, al popoarelor, al oamenilor. Nu se poate vorbi de un umanism atunci cînd nu se recunoaște dreptul fiecărei națiuni, al fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta așa cum dorește, fără teama vreunei agresiuni sau intervenții de orice fel.în general, societatea noastră socialistă, lichidînd inegalitatea economică. asuprirea socială și națională, realizînd o orinduire bazată pe dreptate economico-socială. pe recunoașterea dreptului Ia egalitate între toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, creează un umanism nou care pune pe primul plan întreaga națiune, dar și fiecare persoană, omul cu năzuințele, cu cerințele sale. Pornim însă de Ia necesitatea unei împletiri armonioase a necesităților sociale cu necesitățile individuale, ținînd seama că numai în contextul social al dezvoltării întregii națiuni se poate asigura Împlinirea năzuințelor fiecărui individ, se pot promova o cultură nouă și relații noi între oameni. Acest umanism nou realizat în țara noastră se bazează și pe spiritul de omenie, despre care s-a vorbit întotdeauna în România — și căreia îi dăm tocmai această semnificație de a pune mai presus omul, de a porni de Ia necesitatea asigurării bunăstării, fericirii, independenței sale.MIHAIL STERIADE: Ce me
saj ați dori să transmiteți citi
torilor ziarului „Vers l’avenir"?PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU : Aș dori să le adresez tuturor, prin intermediul ziarului, calde urări de sănătate și fericire, de bunăstare și prosperitate. Urez o bună conlucrare între popoarele noastre, pentru pace și colaborare în Europa și în întreaga lume.

CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE

Guvernului R. S. Cehoslovace,
LubomirMiercuri dimineața au continuat, la Palatul din Piața Victoriei, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. și președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal.Cu acest prilej au fost convenite măsurile ce vor fi luate de organele de resort din cele două țări pentru extinderea cooperării și specializării în producție în domeniile :— construcțiilor de mașini pentru fabricarea utilajului metalurgic, chimic și energetic, de mașini-unelte. mașini textile, mașini agricole, mașini pentru prelucrarea lemnului, locomotive Diesel hidraulice miniere, aparatură electrică și electrotehnică, precum si utilaje pentru industria alimentară ;— industriei chimice, pentru producția de cauciuc izoprenic, anvelope și articole tehnice din cauciuc, precum si colorantă ;— industriei extractive.în cadrul convorbirilor, părțile au căzut de acord asupra măsurilor ce vor fi întreprinse pentru lărgirea șl intensificarea colaborării și cooperării telmico-științifice dintre cela două țări în domenii de interes comun. în acest scop, s-a stabilit ca Ministerul federal pentru dezvoltare tehnologică și investiții din Cehoslovacia și Consiliul National pentru Știință și Tehnologie să încheie, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, programul de cooperare în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice pe perioada 1976—1980.Cei doi prim-miniștri au convenit, de asemenea, asupra extinderii schimburilor comerciale pe perioada 1976—1980 și sporirii ponderii livrărilor reciproce de mașini și utilaje rezultate din acțiunile comune de

Strougalcooperare și specializare în producție.S-a stabilit, to-todată. ca în termenul cel mai scurt să se definitiveze lucrările de coordonare a planurilor pe perioada 1976—1980 între România și Cehoslovacia.Convorbirile s-au desfășurat în a- ceeași atmosferă tovărășească, de caldă cordialitate, care a caracterizat întîlnirile celor doi șefi de guverne în zilele precedente.
★în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace. Lubomir Strougal. a oferit miercuri un dineu oficial.Au participat Gheorghe Oprea, viceprim-mmistru. Ion Pățan. vice- prim-ministru. ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale. Mihai Marinescu, vice- prim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării. George Macovescu. ministrul afacerilor externe, loan Avram, Neculai Agachi, Bujor Almășan. miniștri. Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Teodor Haș, ambasadorul țării noastre la Praga, alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea. Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului, Pavol Bahyl. ministrul construcțiilor de mașini generale. Andrej Barcak, ministrul comerțului exterior. Zdenek Pucek. ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini grele. Frantisek Krajcir, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Miroslav Sulek. ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia București, Jan Kolar, șeful Secretariatului președintelui Guvernului R.S. Cehoslovace, alte persoane oficiale.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

Plecarea liderului Partidului Conservator 
din Marea BritanieMiercuri dimineață a părăsit Capitala liderul Partidului Conservator din Marea Britanie, Margaret Thatcher, care. Ia invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a făcut o vizită în tara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de Stefan Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Tamara Dobrin,
Cronica zilei vicepreședinte al Consiliului National al Frontului Unității Socialiste.A fost prezent Jeffrey Charles Peterson. ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)

R. P. BULGARIA

Calculatoarele electronice 
in slujba progresului economicCi nd, în urme cu cițiva ani, complexul i.ndustrial-agrar Ruse a apelat la calculatorul electronic al centrului județean,- pentru a-i înlesni soluționarea unor probleme legate de îmbunătățirea proceselor de producție, puțini dintre specialiști bănuiau cit de repede se va răspîndi în agricultură practica prelucrării electronice a datelor. Dar iată că, după o scurtă perioadă de experimentări, complexul a abandonat sistemul „calculelor paralele", pe care l-a aplicat un timp pentru mai multă Siguranță, și a încredințat întreagă această sarcină calculatorului. In același tixho, 20 de contabili au putut fi transferați în alte munci. Efectul cel mai apreciat al prelucrării electronice a datelor este faptul că aceasta s determinat o sensibilă îmbunătățire a muncii de control si îndrumare.Priimii pași făcu ti la Ruse pe drumul electronizării sistemelor de conducere în agricultură s-au dovedit utili si altor u- nități agricole din Bulgaria. în satul Pirveneț, parte a complexului agroindustrial „Gheorghi Dimitrov", din județul Plovdiv, a luat ființă un centru propriu de calcul electronic în scopul prelucrării informației economice tot mai voluminoase si al a- sigurării datelor necesare conducerii optime a lucrărilor a- gricole.Am avut posibilitatea să visităim complexul din Pirveneț și să stăm de vorbă cu ing. Hristo Peev,

directorul centrului de calcul electronic.— înființarea centrului din satul Pir- veneț, ne-a spus el, a fost o consecință firească a dezvoltării producției agricole, ca urmare a concentrării, în cadrul complexului agroindustrial, a suprafețelor arabile ale cîtorva gospodării cooperatiste. De pe cele 15 000 hectare, cite sînt astăzi în perimetrul complexului, se culeg anual si se prelucrează industrial peste 100 000 tone de
CORESPONDENȚĂ 

DIN SOFIA

legume proaspete, mere și struguri și multe alte produse a- gricole. Si. ceea ce este deosebit de important, întreaga organizare a muncii în unitățile de producție ale complexului se bazează pe aplicarea largă a metodelor și tehnologiilor industriale. în această direcție. centrul de calcul electronic s-a dovedit de un mare a- jutor. De altfel, nici nu am fi putut să calculăm repede si corect rezultatele muncii și salariile celor 10 000 de salariați permancnți, ale celor 4 000 de sezonieri, pentru fiecare zi și pentru fiecare om în parte, dacă nu am fi dispus de calculator.Eficienta introducerii calculatoarelor electronice în conducerea agriculturii bulgare se poate constata. în adevăratele ei dimensiuni, la centrul electronic de calcul al Academiei agricole „Gheorghi Dimitrov" din Sofia. Numai în cursul anului trecut.

aici au fost soluționate 27 de probleme ale practicii agricole, printre care elaborarea planurilor optimale ale structurii a- griculturii bulgare, modele economico- matematice pentru 1975 și pentru 1990. De mare valoare pentru practica agricolă se dovedește a fi elaborarea si introducerea sistemului automatizat de analiză e- oonomică si calcule la cele trei niveluri ale agriculturii : pe țară, pe județe și pe complexe agroindustriale. Un alt sistem automatizat de conducere, care urmează a se aplica în toate complexele agroindustriale pentru raportarea și plata muncii, se experimentează în acest an In șase complexe din județul Iambol.Multiplele solicitări cu care este asaltat centrul de calcul e- lectronic al Academiei agricole au făcut necesară procurarea u- nui nou calculator, cu o productivitate de 6—7 ori mai înaltă decît a celui existent. Cu acesta, posibilitățile de lucru ale centrului vor crește considerabil, ceea ce-i va permite să răspundă mai eficient cerințelor concrete ale conducerii științifice a agriculturii. prelucrarea electronică a datelor dovedindu-se tot mai mult un important factor al progresului 3con.om.ic, al succeselor obținute de oamenii muncii din a- gricultură, ca si din industria Bulgariei socialiste, care întim- pină, prin noi realizări, apropierea marii sărbători naționale de la 9 septembrie.
C. AMARIȚEI(Urmare din pag. I) viață și ale perfecționării metodelor de învățămînt, ale folosirii active a mijloacelor didactice și ridicării nivelului calitativ al muncii didactice- educative. Astfel, în ședințele pe secții, educatoarele și învățătorii vor dezbate tema : „Perfecționarea metodelor de muncă cu copiii. Realizarea unui învățămînt diferențiat și individualizat — sarcina tuturor cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor și lichidarea repetenției". Profesorii și maiștrii-instructori care predau în ciclul gimnazial și liceal vor discuta despre : „Legarea învățămîntului de viață. înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. privind legarea învățâmîntu- lui gimnazial, liceal și tehnic-profe- sional cu practica și producția". La rindul lor, profesorii care predau științe sociale vor analiza probleme de mare importantă pentru învățâ- mintul nostru, și anume : „Sarcinile cadrelor didactice i privind perfecționarea predării științelor sociale în lumina celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.".

— Care este programul con
sfătuirilor, ce forme de lucru 
vor fi utilizate ?— Consfătuirile vor avea loc în zi- «eie de 5 și 6 septembrie, pe centre, • tnicipii, orașe sau grupe de co- îune, lucrările desfășurîndu-se in ședințe plenare urmate de întilniri de lucru ale cadrelor didactice pe specialități. Profesorii care predau științele sociale vor fi convocați pentru lucrări la centrele de județ, în prima zi se vor dezbate materialele amintite mai înainte. în ziua a doua se vor organiza discuții pe discipline, referitoare la aplicarea planurilor de învățămînt, programe și manuale școlare, măsuri pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor. Pentru profesorii care predau științele sociale se vor face expuneri, pe bază de întrebări și răspunsuri, cu privire la conținutul documentelor Congresului al XI-lea sl P.C.R., la politica internă și externă a partidului și statului nostru.Aș vrea să subliniez faptul că întreg acest cadru de lucru al consfătuirilor creează pentru cadrele didactice posibilitatea și obligația de a participa activ și cu inalt spirit de răspundere la dezbateri, de a studia cu toată atenția indicațiile și criti- cile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie a. c., de a-și aduce o contribuție cit mai eficientă la analiza activității didactice din anul școlar precedent, astfel ca, pe această bază, să se asigure deschiderea cu succes a noului an de pregătire și formare în spirit comunist a generațiilor tinere. Dezbaterile prilejuite de consfătuiri, inițiativa cadrelor didactice, care va avea un larg și propice teren de afirmare, ca și _ concluziile din analiza critică, exigentă a lipsurilor și neajunsurilor din pregătirea elevilor în cursul anului trecut se vor materializa, de bună sea

mă, în măsuri necesare a fi luate, de la nivelul activității fiecărui cadru didactic și — prin filiera conducerii instituțiilor școlare și inspectoratelor școlare județene — pînă la nivelul Ministerului Educației și învățămîntului. Toate aceste măsuri, iz- vorite din critica, autocritica și propunerile cadrelor didactice, vor constitui pentru inspectoratele școlare temeiul unei activități susținute în perioada următoare, în vederea analizării lor punct cu punct și a traducerii lor în viață.Ne exprimăm convingerea că măsurile ce se vor propune și se vor impune ca necesare vor contribui la realizarea sarcinilor trasate de conducerea partidului nostru de a întări disciplina în întregul învățămînt, de a introduce un spirit revoluționar, de muncă și de ordine. Consfătuirile cadrelor didactice care încep mîine vor marca, prin conținutul lor, încă un moment important pe calea ridicării activității de pregătire și de e- ducare a generațiilor tinere la nivelul cerințelor dezvoltării societății noastre socialiste.
Convorbire consemnată de
Florica DINULESCU

la fabrica „zimbrul" — suceava: Tricotaje de calitate superioară

înaltul grad de dotare tehnică a fabricii de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, tehnologiile moderne de producție, hărnicia și strădania tî- nărului colectiv de muncă sînt tot atîtia factori care contribuie la realizarea unor produse de calitate, solicitate tot mai mult de beneficiari. în perioada care s-a scurs de la începutul acestui an. urmărind adaptarea producției la cerințele și

Consiliul Executiv al Academiei Braziliene de Științe Umane a acordat acad. prof, dr Ana Aslan medalia „Pro Mundi Beneficio" pentru merite culturale, ca și pentru eficiență în apărarea civilizației și evidențiere în lupta pentru propășirea unei lumi mai bune.
★Cu prilejul Împlinirii a cinci ani de la constituirea, din inițiativă românească, a Asociației internaționale Ovidianum. miercuri a avut loc, la Casa de cultură din Eforie Sud, o seară literar-artistică consacrată lui Ovidiu și Eminescu. înfrățiți peste veacuri, sub semnul mesajului umanist al creației lor.vremea

Timpul probabil pentru zilele de 5,
6 și 7 septembrie. în țară : Vreme căl
duroasă, dar în general instabilă, la în

exigentele cumpărătorilor, au fost introduse în fabricație tricoturile cu bucle, o nouă colecție de lenjerie și îmbrăcăminte pentru copii de virstă preșcolară. Totodată, s-a trecut la producția de serie a unei noi colecții de imprimeuri caracterizată îndeosebi prin îmbinări cOloris- tice vii, atrăgătoare. Intre produsele fabricii, mult solicitate de comerț, se află și tricoturile mai ușoa

A conferențiat acad. Grigore Tă- năsescu, scriitor, despre „Ovidiu și Eminescu, doi poeți ai iubirii și u- manitătii".Au urmat recitări alternative din opera celor doi poeți, susținute de actori ai Teatrului de stat din Constanța.
★Cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență a Asociației artiștilor fotografi din tara noastră. Federația internațională de artă fotografică — F.I.A.P. a acordat înalte distincții unul’ grup de membri ai asociației. (Agerpres)

ceputul intervalului, eînd local va 
ploua, mai ales în vestul și nordul tă
rii, la deal și la munte. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. în București : Vreme călduroa
să. dar ușor instabilă. Cer temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată 
șl descărcărilor electrice. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

re pe bază de fire de bumbac și tip bumbac. La întreprinderea suceveana un accent deosebit a fost pus. In ultima perioadă, pe îmbunătățirea calității produselor prin perfecționarea finisării chimice. în care scop se folosesc cu rezultate apreciabile substanțele chimice indigene.
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteli’* *

• Filarmonica „George Enescu"
(rotonda Ateneului Român): Spec
tacol de sunet șl lumini dedicat 
lui George Enescu, urmat de con
cert simfonic. Dirijor : Mircea
Basarab — 20.
o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19,30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Ctn- 
tecul străbate lumea — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Tară bogată in fru
museți" — 18,30.
• Circul de stat : Circul mar. 
din Varșovia — 19,30.

SPORT e SPORT © SPORT ® SPORT ® SPORT
FOTBAL t

Sportul studențesc — Dinamo 1-0Ieri, la București, a avut loc meciul restant din etapa a II-a a campionatului diviziei A între Sportul studențesc și Dinamo. Echipa studențească a învins cu 1—0 (0—0) prin golul marcat de M. Sandu în minutul 55. A fost o partidă cu multe faze la ambele porți, datorate, în special, apărărilor nesigure ale echipelor. După marcarea golului, Sportul studențesc a dominat tactic jocul, în principal prin contribuția liniei de mijloc Kassai—Rădulescu—Chihaia, bine sprijinită de atacantul retras —■ Marica. De partea cealaltă. Dinu și Custov au fost net inferiori, iar, prin schimbarea lui Nunweiller, Dinamo a rămas fără nici un jucător pentru organizarea acțiunilor de atac.Prin victoria de ieri, Sportul studențesc întrunește 5 puncte, același număr ca liderii clasamentului. însă cu golaveraj mai slab (3—3), situîn- du-se împreună cu C.F.R. și F.C. Bihor pe locurile 6—8. Duminică va juca la Timișoara cu echipa locală
HANDBAL: Rezultatele 

primei etape a campionatului 
național masculin.Ieri, la Timișoara a început campionatul national masculin, ediția 1975—1976. cu primul turneu de sală, în etapa I, meciul cel mai interesant a fost acela dintre Universitatea Cluj-Napoca si Universitatea București. cîștigat de prima echipă cu scorul de 14—13. Alte rezultate : Știința Bacău — C.S.M. Borzești 15—14 ; Dinamo București — Dinamo Brașov 21—16 ; Minaur Baia Mare — Rafinăria Teleajen 29—20 ; Politehnica Timișoara — C.S.U. Galati 17—13. (Cezar Ioana)

RUGBIIn turneul international de rugbî de la Leningrad, selecționata secundă a U.R.S.S. a întrecut cu 9—3 (6—3) formația de tineret a României. Punctele gazdelor au fost realizate de Gonianîi (trei lovituri de pedeapsă). Pentru echipa română a înscris Octavian Corneliu. în revenire de formă, echipa Poloniei a cîștigat cu scorul de 21—15 (11—6), meciul eu prima reprezentativă a U.R.S.S.

Politehnica. îngrijorătoare situația echipei campioane, Dinamo — cu trei înfrîngeri din patru meciuri ! — clasată în continuare pe locul 17 (2 p — golaveraj 5—8). Duminică . va juca la București cu Jiul.
Echipele de tineret 

ale României și Franței 
la egalitateIeri, la Ploiești s-au întilnit în meci amical echipele de tineret (sub 23 ani) ale României și Franței. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—1 (0—1). Punctele au fost înscrise în ordine de Sanchez (min. 10) și Rosz- nai (80).Formația română a avut următoarea alcătuire : Moraru — Purima, Crîngașu, FI. Marin, Hajnal — B616- ni, Moldovan, Bălăci — Fazekas, Rosznai, Zamfir. Au mai jucat : Ato- diresei, Radu II. Romilă și Manea.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

VOLEI„Turneul prietenia" la volei masculin pentru echipe de tineret, desfășurat Ia Camaguey (Cuba), a fost cîștigat de echipa U.R.S.S., care, în meciul decisiv, a întrecut cu 3—0 formația R.D. Germane. Echipa Cubei a dispus cu 3—1 de formația Cehoslovaciei.
FOTBALîn localitatea daneză Fredrikshavn s-a disputat meciul Danemarca — Scoția, contînd pentru campionatul european rezervat echipelor de tineret. Fotbaliștii scoțieni au învins cu 1—0. în clasamentul grupei a patra de tineret conduce Scotia (4 puncte din 2 meciuri), urmată de echipele României (3 puncte din 3 jocuri) și Danemarcei (1 punct din 3 meciuri).

★Disputat miercuri !a Moscova, meciul amical de fotbal dintre selecționata olimpică a U.R.S.S. și reprezentativa R.D. Germane s-a terminat la egalitate 0—0.
★într-un meci pentru campionatul european de fotbal (grupa a 3-a) e- chipa Suediei a învins cu scorul de

TENIS: Forest Hills

Programul sferturilor 
de finalăNEW YORK 3 (Agerpres). — Turneul internațional de tenis . de la Forest Hills, care polarizează in aceste zile interesul iubitorilor de sport din lume, se apropie de sfirșit. După șapte zile de întreceri, din cei 128 de concurenți care au fost prezenți la startul probei de simplu bărbați au mai rămas in cursa pentru titlu opt jucători, care-și vor diBputa sferturile de finală în următoarele perechi : Ilie Năstase (România) — Manuel Orantes (Spania), Guillermo Vilas (Argentina) — Jaime Fillol (Chile), Jimmy Connors (S.U.A.) — Andrew Pattison (Rhodesia), BjBrn Borg (Suedia) — Eddie Dibbs (S.U.A.).Optimile de finală au fost marcate de o singură surpriză (eliminarea lui Arthur Ashe de către Eddie Dibbs). restul favoriților terminînd Învingători.în ultima partidă disputată marți seara, argentineanul Guillermo Vilas, al doilea favorit al turneului. î-a întrecut în trei seturi, cu 6—2, 6—0, 6—0, pe cehoslovacul Jan Kodes.

2—1 (1—1). selecționata Irlandei de Nord. în clasamentul grupei conduc cu cite 6 puncte fiecare echipele Suediei și Iugoslaviei, care se vor tn- tîlni luna viitoare la Belgrad într-un meci decisiv.
Danemarca — Scoția O—tCOPENHAGA 3 (Agerpres). — A- seară, la Copenhaga, într-un meci pentru Campionatul european de fotbal (grupa a IV-a), echipa Scoției a învins cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata Danemarcei. Unicul gol al partidei a fost înscris de Joe Harper în minutul 51. Partida s-a disputat pe o ploaie torențială și a fost urmărită doar de 5 000 de spectatori, în clasamentul grupei conduce Spania cu 6 puncte (4 meciuri) urmată de România 5 puncte (4 jocuri). Scotia 4 puncte (4 jocuri). Danemarca 1 punct.

★70 000 de spectatori au asistat, a- seară, pe stadionul Prater din Viena la meciul amical de fotbal dintre selecționatele Austriei și R. F. Germania. Au cîștigat fotbaliștii vest-ger- mani cu scorul de 2—0 (0—0) prin golurile înscrise de Beers.
tv

PROGRAMUL I
16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Atenție la... neatenție.
17.25 Din țările socialiste — R.P. 

Polonă : Wroclav.17.35 Muzică de promenadă tn in
terpretarea fanfarei din Pe- 
trești — sebeș-Alba.

17,M Enciclopedie pentru tineret.
18.15 Inscripții pe celuloid.
18.35 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18,50 Universitatea TV.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,20 Festivalul comediei cinema

tografice Ia TV. Comedia fă
ră virstă cu frații Marx, 
Jacques Tati, Norman Wis
dom, Igor Ilinskl. Stroe și Va- 
silache. Jerry Lewis, Pierre 
Etaix, Peter Sellers. Woody 
Allen și alții.

21,25 Revista literar-artistică TV, 
Inscripții lirice.

22,00 Interpretul preferat — Doina 
Badea.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

30,00 Concert simfonic susținut de 
orchestra simfonică a Ra- 

diotelevizlttnii. In program : 
Zeno Vancea — Prolog sim
fonic. Dirijor : Carol Lit
vin ; P. I. Ceaikovski — Con
certul pentru pian și orches
tră, solist Tudor Dumitrescu. 
Dirijor : Ludovic Baci : J. 
Braîims — Simfonia a H-a, 
dirijor : Iosif Conta : Simfo

nia a IV-a de F. Mendels- 
sohn-Bartholdy. Dirijor : Ca
rol Litvin.

21,20 închiderea programului.cinema
O Delict din dragoste : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5204) 
— 17,'15; (5205) — 20,15.
O Soția lui Jean : SCALA — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18.15; 20.30, CA
PITOL — 9,15 : 11,30: 13.45 : 16;
18,15; 20.30, Ia grădină — 19.30.

Fluviul fără întoarcere : BUCU
REȘTI — 8,45: 11: 13,15: 16,15; 
18,30: 20,30, la grădină — 19.30. FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30, STADIONUL DINAMO

— 19,30, STADIONUL STEAUA —
19,45.
e Ați chemat doctorul 7: GRĂDI
NA FESTIVAL — 19,30.
e A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,43; 14,30;
17,15; 20,15.
e Piedone — comisarul fără ar
mă : LUMINA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15: 20,30.
0 Evadarea : VICTORIA — 9.15; 
11,30; 13,45; 16: 18.15 : 20.30, GRI- 
VIȚA — 9: 11,15: 13,30; 16: 18,15;
20,30, FLOREASCA — 9: 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.15.
• Ziua cea mai lungă : CASA
FILMULUI — 9,45; 13; 16.15; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,15: 15,30: 19.
e Emigrantul : MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, la
grădină — 19,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,30; 20,45. FE

ROVIAR — 9‘ 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Toamna bobocilor î CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia î DOINA — 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, COTROCENI
— 10: 12; 14; 16; 18; 20.
•*  Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
O Scufundare Ia mare adîncime: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30. TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15, Ia grădină — 20,15, 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.30.
• Hit în Alaska : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20,15. 
Cr înfrîngerea lui L. Wilkison : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Epilog la graniță : PACEA —
15,30; 18; 20, BUCEGI — 16; 18,
la grădină — 19,45.
• Defileul legendelor uitate : U-

NIREA — 16; 18, la grădină —
19,45.

Piaf : VIITORUL — 15.M; 18;
20,15.
• Omul din Londra : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Strălucirea soarelui : GIU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20.15.

Un horoscop cu bucluc : LIRA
— 15,30; 18.
• întoarcerea Iui Colț Alb: FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,30. GLORIA — 9: 11.15; 
13,30; 15,45: 18: 20,45. PATINOARUL 
„23 AUGUST" — 19,30. GRĂDINA 
TITAN — 19.30, GRĂDINA FES
TIVAL — 19,30.
• Alo. taxi ! : VOLGA — 9,30; 
11,30; 14; 16; 18; 20.
Gr Omul din Laramie : AURORA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,154 
Ia grădină — 19,15.
• Nu te voi iubi : MOȘILOR — 
15,30; 18.

• Răfuiala : MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30, la grădină — 19,30.
e Invincibilul Luke : CRINGAȘI
— 17.
• Cu mîinile curate : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.

Fugarul: POPULAR — 15,30; 18.’
• Conspirația : POPULAR — 20,15. 
« Filip cel bun : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Marele circ : RAHOVA — 16; 
18.
• Agentul straniu : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
O' Lanțuri : ARTA — 15,30; 17,45; 
la grădină — 20.
• Tată de duminică : FLACĂRA
— 15.30; 18: 20,15.
O Hyperion : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Tinărul comunist : VITAN — 
15,30; 18.
• Hoinarii : GRĂDINA LIRA — 20. 
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : GRĂDINA VITAN — 19,45.

teatre
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Cu prilejul vizitei delegației de partid 
șiguvernamentale române în R. D. Vietnam Mitingul prieteniei româno-vietnameze 
„Mulțumiri partidului, guvernului și poporului român 

pentru permanentul sprijin acordat"HANOI 3 — Trimisul Agerpres transmite : Miercuri, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflată în R. D. Vietnam pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a a- niversare a întemeierii republicii, a făcut o vizită în orașul Nam Dinh, capitala provinciei Nam Ha, la sud de orașul Hanoi, centru industrial cu puternice legături de prietenie și colaborare cu țara noastră.Delegația a fost însoțită de Buy Kuang Tao, membru al C.C. al Partidului celor de Muncesc din Vietnam, ministru.La sediul Comitetului administrativ al orașului Nam Dinh a avut loc o întîlnire intre membrii delegației române și membri ai conducerii de partid și administrative a provinciei și orașului, in frunte cu secretarul Comitetului provincial al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Phan Dien.A fost vizitat Combinatul textil din Nam Dinh, unul din cele mai mari obiective de acest profil din țară, care a avut de suferit grele pagube in urma bombardamentelor din cursul războiului, ale căror urme sint încă evidente. Directorul combinatului a înfățișat oaspeților bogatele tradiții revoluționare ale acestui puternic detașament al clasei muncitoare vietnameze și a prezentat perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii.Tovarășul Ilie Verdeț a transmis muncitorilor combinatului un călduros salut din, partea muncitorilor români și a urat acestui colectiv harnic și dirz depășirea greutăților perioadei de refacere și succese in dezvoltarea puternică a producției.Tn aceeași zi. la Nam Dinh a avut loc un miting al prieteniei româno- vietnameze.Luind cuvîntul. președintele Comitetului administrativ al orașului Nam Dinh. Nguyen Tuan, a exprimat bucuria de a primi în aceste zile de sărbătoare delegația de partid și guvernamentală română, a cărei prezență in mijlocul locuitorilor orașului constituie o expresie a sentimentelor de pirietenie frățească statornicite între poporul român și poporul vietnamez.El a arătat că relațiile dintre cele două țări au marcat o nouă dezvoltare după vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în R. D. Vietnam, în. anul 1971, și a tovarășului Fam Van Dong. primul ministru al R. D. Vietnam. în România, în 1973.
tapsratW făuririi «i noi rt'ni 

economice Internationale
în centrul dezbaterilor sesiunii extraordinare a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 3. — Corespondentul nostru transmite : Luind cuvîntul la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., Jamshid Amouzegar, ministrul afacerilor interne al Iranului, a subliniat că. in ultimii 30 de ani. starea economică și politică a lumii a suferit schimbări majore. însă aranjamentele instituționale și complexul relațiilor internaționale construit pentru a asigura o dezvoltare economică și socială echilibrată și ordonată s-au dovedit a fi inadecvate și ineficiente.Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Hans- Dietrich Genscher, a propus adoptarea unor măsuri pentru facilitarea accesului produselor națiunilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor industrializate, stabilizarea veniturilor obținute din exporturi, prevenirea fluctuației prețurilor materiilor prime pe piața internațională, accelerarea transferului de tehnologie către statele în curs de dezvoltare și reformarea actualului sistem monetar.Y . B. Chavan. ministrul afacerilor externe al Indiei, a declarat că sarcinile principale ale actualei sesiuni extraordinare sint determinarea ță

Situația din Orientul Mijlociu este urmărită cu o deosebită și legitimă atenție de opinia publică din țara noastră — ca, de altfel, de către o- pinia publică mondială — persistența focarului de conflict și încordare din această parte a lumii constituind o sursă de grave primejdii, atit pentru popoarele din zonă, cit și pentru pacea și securitatea internațională.După cum se știe. România s-a pronunțat cu consecvență pentru instaurarea unei păci drepte și durabile in Orientul Mijlociu, desfășu- rînd o activitate internațională deosebit de bogată și dinamică consacrată reglementării politice a situației. Sint bine cunoscute demersuri; le țării noastre, multiplele întrevederi ala tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducători ai statelor respective, precum și celelalte inițiative. In scopul găsirii unor soluții echitabile problemelor atît de complexe ale acestei regiuni.Definind cu claritate poziția României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia recent : „România s-a pronunțat ți se pronunță cu fermitate pentru solutionarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu. Considerăm că tergiversarea soluționării acestui conflict creează o situație foarte gravă în Orientul Mijlociu, cu implicații imprevizibile în primul rînd pentru țările din această zonă, dar și pentru securitatea și pacea în Europa și în întreaga lume. De aceea, apreciez că sint necesare eforturi susținute din partea tuturor statelor în vederea soluționării cit mai rapide a acestui conflict. Am în vedere, în primul rînd, necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și a soluționării problemei poporului palestinean prin crearea unui stat palestinean independent".Pornind de la această poziție principială și constantă, România a salutat întotdeauna orice pas și orice măsură îndreptată cu adevărat spre diminuarea încordării, spre o soluționare politică, pe cale pașnică, a situației confliotuale din Orientul Mijlociu.

In continuare, vorbitorul a exprimat recunoștința poporului vietnamez pentru ajutorul acordat de România, atît în trecut, în timpul luptei pentru independentă, cît și în prezent, în opera de reconstrucție a tării. El a spus că ajutorul din partea partidului, poporului și guvernului român pentru sistematizarea orașelor Nam Dinh și Phu Ly în vederea reconstrucției lor este o expresie a internaționalismului, a sentimentelor de prietenie frățească față de poporul vietnamez în noua etapă a revoluției sale. în încheiere, el a adus mulțumiri partidului, poporului și guvernului român pentru permanentul sprijin acordat.în cuvîntul său. tovarășul Ilie Ver- det a transmis oamenilor muncii din orașul Nam Dinh, harnicului și eroicului popor vietnamez salutul fierbinte al clasei muncitoare, al poporului român, al secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce a menționat contribuția însemnată a orașului Nam Dinh la lupta poporului vietnamez pentru libertate si independentă, conducătorul delegației române a relevat sprijinul internaționalist constant acordat de P.C.R., de România socialistă. Victoria de importantă istorică a poporului vietnamez, a spus el. constituie rodul luptei eroice a poporului vietnamez. un rezultat al solidarității și sprijinului acordat de țările socialiste. de forțele progresiste din lume. Victoria poporului vietnamez a demonstrat că atunci cînd un popor este ferm hotărît să-și apere cu orice sacrificii independenta și suveranitatea. dreptul Ia libertate și progres social, nici o forță din lume nu este în stare să-l înfrîngă.Vorbitorul a menționat că relațiile bune, tovărășești, de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite între cele două partide și țări s-au întărit continuu și a exprimat convingerea că in noua etapă solidaritatea și colaborarea frățească dintre cele două popoare se vor extinde și a- dinci, in concordantă cu potențialul în continuă dezvoltare al celor două state. Totodată, el a menționat participarea unor întreprinderi românești la sistematizarea orașelor Nam Dinh și Phu Ly.Mitingul s-a desfășurat într-o atmosferă sărbătorească, de prietenie frățească.Secretarul comitetului de partid al provinciei. Phan Dien. a oferit un dejun în cinstea delegației române.Pe tot parcursul vizitei, delegația română s-a bucurat de o primire deosebit de călduroasă.

rilor bogate să contribuie la edificarea unei noi ordini economice mondiale și crearea de mecanisme de negocieri pentru identificarea soluțiilor problemelor economiei internaționale.Toshio Kimura, șeful delegației Japoniei, a declarat că țara sa caută să promoveze ideea reducerii barierelor tarifare și liberalizării comerțului internațional, ținînd seama de interesele statelor subdezvoltate și în curs de dezvoltare.A urmat la cuvînt ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, Li Cian, care a subliniat imperativul creării unei noi ordini economice internaționale. accentuind, totodată, ideea că relațiile politice și economice dintre state trebuie să aibă la bază principiile suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii, neamestecului în afacerile interne ale altora, egalității in drepturi și avantajului reciproc, coexistenței pașnice. „Toate statele mari sau mici, bogate sau sărace, trebuie să fie egale. Afacerile economice internaționale trebuie să fie administrate în comun de către toate țările lumii".
Pe fondul unor asemenea poziții și convingeri statornice, opinia publică din țara noastră a luat în considerație și încheierea 'recentului acord interimar intre Egipt și Israel cu privire la dezangajarea forțelor lor militare în Sinai. Caracterul constructiv al noului acord este indisolubil legat de faptul că unele porțiuni ale teritoriilor ocupate de Israel prin forță, în urma războiului din 1967, revin sub autoritatea statului egiptean. Astfel, 
Pentru o rezolvare politică a situației 
confliotuale, o pace dreaptă și trainică 

în Orientul Mijlociu
prin noua retragere a forțelor armate israeliene, Egiptul va reintra în posesia zăcămintelor petroliere de la Abou Rhodeis, iar regiunea strategică a trecătorilor Mitla și Giddi va înceta să se mai afle sub ocupația israeliană, trecind in zona aflată sub supravegherea forțelor O.N.U. Acordul stipulează o serie de măsuri vi- zind consolidarea încetării focului, limitarea armamentelor și a forțelor armate dislocate în zonă, prevenirea unor atacuri prin surprindere — toate la un loc fiind de natură să ducă la o reducere a tensiunii militare.Tocmai datorită faptului că este e- manația unor negocieri, că pune în evidență o tendință de rezolvare pe calea tratativelor a situației conflic- tuale, că prevederile sale se înscriu pe o direcție de soluționare politică a stării de tensiune, noul acord egip- teano-israelian se bucură de aprecieri

Președintele Portugaliei
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.

Președintele Algeriei l-a primit pe 
consilierul președintelui RomânieiLISABONA 3 (Agerpres). — La 3 septembrie, generalul Francisco da Costa Gomes, președintele Republicii Portugheze, l-a primit, la reședința sa oficială. Palatul Belem, pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Reprezentantul Partidului Comunist Român a transmis președintelui Costa Gomes un mesaj de salut prietenesc și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Președintele Costa Gomes a mulțumit călduros pentru mesaj și a transmis, la rîndul său, urări de sănătate și fericire personală președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu saluturile cele mai prietenești. El a exprimat satisfacția sa deosebită pentru convorbirile și înțelegerile convenite cu ocazia vizitei sale în România.în cursul întrevederii s-a manifestat dorința comună de a se dezvolta raporturile de prietenie și colaborare între România și Portugalia în domeniile politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural-artistic și în alte domenii de activitate și de a se intensifica colaborarea lor pe plan internațional, potrivit Tratatului de prietenie și colaborare, semnat de cei doi șefi de stat cu ocazia vizitei la nivel înalt în România din iunie 1975.Președintele Portugaliei a expri

Vizita delegației P. C. R. in JaponiaTOKIO 3 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a sosit miercuri Ia Tokio, pentru a întreprinde o vizită in Japonia, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Japonia.
Sesiunea Consiliului interparlamentarLONDRA 3 — Corespondentul nostru transmite : La Royal Festival Hali din Londra a avut loc miercuri cea de-a 117-a sesiune a Consiliului interparlamentar. Cu prilejul dezbaterilor. consiliul a apreciat rezultatele colocviului interparlamentar privind „un nou sistem de relații economice internaționale" care a avut loc la București, în lu.na mai, ca o contribuție valoroasă la abordarea unei probleme de importantă vitală pentru viitorul omenirii. Recomandările făcute cu acel prilej, mesajul transmis participanților la

agențlife de presă transmit
Importante acțiuni gre

viste sin* orSanizate pentru a șasea zi consecutiv în provinciile spaniole Vizcaya și Guipuzcoa în semn de solidaritate cu cei doi tineri basci condamnați la moarte la Burgos. Direcția șantierelor „Astilleros Espa- noles" a hotărît închiderea uzinei pînă la 9 septembrie. în urma întreruperii frecvente a lucrului.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA c București; Piața Sctnteii. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 693 sau 11 226. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII « 369

în cadrul convorbmtor 
iugoslavo-senegalezo’ pre- ședintele Iosip Broz Tito și președintele Leopold Sedar Senghor au apreciat pozitiv lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ca și rezultatele conferinței : riale a țărilor nealiniate.

După convorbirile 
Damasc cu pre?edinteleHafez El-Assad, secretarul al S.U.A.. Henry Kissinger, cat la Washington, unde va ta președintelui Gerald Ford un raport asupra misiunii sale in Orientul Apropiat.

Parlamentul israelian,re~ unit în sesiune specială, a aprobat, miercuri, după nouă ore de dezbateri, textul noului acord interimar de 

ministe-
de laSiriei, de stat a ple- prezen-

pozitive. Este demn de reținut faptul că personalități politice atit din țările din zonă, cit și din alte țări ale lumii remarcă, în primul rînd. aspectul că înțelegerile la care s-a ajuns pot deschide, și trebuie să deschidă căi noi spre progrese și mai importante în vederea instaurării păcii in această regiune atît de zbuciumată.Tn această viziune se înscrie și semnificația pe care România o atri

buie noului acord. Desigur, progresul realizat nu poate fi apreciat de- cit in contextul general al continuității eforturilor pentru solutionarea deplină a problemelor Orientului Mijlociu. Este incontestabil că prin însuși caracterul său interimar, bilateral. prin conținutul limitat al prevederilor sale, actualul acord are o eficiență parțială, nu oferă soluții de ansamblu. Rămin în continuare deschise, nesoluționate mari și importante probleme care afectează nemijlocit toate statele și popoarele regiunii. probleme fără a căror reglementare nu se va putea realiza statornicirea unei păci trainice în Orientul Mijlociu.Iată de ce. România consideră că sint necesare în continuare eforturi si mai intense, și mai stăruitoare pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma răz- 

mat plăcerea și dorința de a saluta în Portugalia vizita președintelui României, nou prilej pentru a ridica pe un plan superior raporturile de prietenie și colaborare între cele două țări și popoare, și de creștere a contribuției României și Portugaliei la edificarea păcii, înțelegerii si colaborării pe continentul nostru si în lume.Cu această ocazie a avut loc, într-o atmosferă cordială, o convorbire asupra unor probleme de interes comun.A luat parte Marin Iliescu, ambasadorul României la Lisabona.
★în aceeași zi. tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu tovarășul Carlos Costa, membru al Comisiei Politice, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, cu care a avut o convorbire prietenească, efectuînd un larg schimb de vederi asupra unor probleme de interes comun. La întrevedere a luat parte Aurelio Santos, șeful secției internaționale a C.C. al Partidului Comunist Portughez.Seara, tovarășul Ștefan Andrei s-a întîlnit cu generalul Otelo Saraiva de Carvalho, membru al Directoratului și ai Consiliului Revoluției, comandantul COPCON. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și în care au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Pe aeroportul internațional Hane- da, delegația a fost întîmpinată de Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiului Permanent al C.C.. șef al Secretariatului C.C. al P.C.J.. Toshio Sakaki, membru al Prezidiului Permanent al C.C., Hiroshi Kikunami, membru al secretariatului, șef al Secției internaționale a C.C. al P.C.J.
colocviu de președintele Nicolae Ceaușescu, precum și dezbaterile reuniunii, care sint cuprinse intr-un volum distribuit delegaților la sesiune, vor constitui elemente de referință pentru abordarea în cadrul conferinței a problemei cooperării internaționale și dezvoltării.La sesiunea Consiliului interparlamentar, șeful delegației române, Corneliu Mănescu, a fost ales vicepreședinte al celei de-a 62-a Conferințe a Uniunii interparlamentare, care va începe joi în capitala Marii Britanii.

dezangajare a forțelor militare în Sinai, intervenit intre Israel și Egipt.
Avioane militare israe- 

liene au atacat miercuri tabere palestinene situate în împrejurimile orașului libanez Tyr — a declarat la Beirut un purtător militar de cu- vint libanez. Au fost provocate victime, mai multe clădiri au fost distruse.
La Ciudad de Panama 8 avut loc plenara C.C. al Partidului Poporului din Panama, consacrată analizei situației economice a tării, precum și unor probleme organizatorice ale activității comuniștilor panamezi. Participanții la lucrări s-au pronunțat pentru adoptarea unor măsuri vizînd dezvoltarea e- conomiei naționale și consolidarea independentei țării.
Sesiunea Fondului Mo

netar Internațional și a 
Băncii internaționale pen
tru reconstrucție și dezvol
tare. Cu prilejul participării la a- ceastă sesiune, ministrul de finanțe al României. Florea Dumitrescu, a avut întrevederi de lucru cu Jean Pierre Fourcade, ministru de finan- 
boiului din 1967, pentru rezolvarea problemei poporului palestinean conform drepturilor sale legitime. Acestea sint cerințe și condiții de importantă hotărîtoare ale cauzei păcii. Tocmai de aceea este necesar și constituie o speranță îndreptățită ca progreselor realizate să le urmeze noi înțelegeri, noi măsuri, cu caracter concret, pentru eliberarea teritoriilor ocupate din podișul Golan și din bazinul Iordanului. Este imperios necesar 

ca Israelul să renunțe la pozițiile sale rigide, să dea dovadă de realism și înțelegerea situației că. atita timp cit va fi perpetuată ocuparea teritoriilor arabe si vor fi ignorate aspirațiile și drepturile legitime ale poporului palestinean. nu va putea fi asigurată o pace trainică in Orientul Mijlociu.Statornicirea păcii în intreaga zonă este un obiectiv major care impune contribuții constructive din partea tuturor, stimularea și dezvoltarea proceselor pozitive inițiate, realizarea de noi pași pe calea soluționării integrale a ansamblului problemelor aflate în suspensie. România consideră că pentru aceasta sint necesare eforturi și mai mari, desfășurate fără pauză, fără nici un răgaz.în acest sens, o influentă pozitivă ar avea Conferința de pace de la Geneva. România acordă importan

ALGER 3 — Corespondentul Agerpres transmite : Președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene. a primit miercuri pe tovarășul Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, care a transmis șefului statului algerian un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu. în mesaj se a- dresează un călduros salut, urări de fericire, sănătate și succes și se afirmă hotărîrea de' a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și co
DAMASC

Convorbiri româno-sirieneDAMASC 3 — Trimisul Agerpres transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene. Mahmoud Al Ayoubi, membru al Comandamentului național al Partidului Baas Arab Socialist, l-a primit ne tovarășul Paul Nicu- lescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- ministru al guvernului și ministru al educației și învățămintului.Tovarășul Paul Niculescu a transmis din partea secretarului general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, urări de prosperitate poporului sirian prieten.Mulțumind, premierul sirian a a- dresat, din partea președintelui Hafez El-Assad, un salut prietenesc, urările cele mai bune de sănătate și viață îndelungată președintelui Nicolae Ceaușescu, urări de noi succese poporului român.In cadrul convorbirii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția continuu ascendentă a raporturilor româno-siriene în toate domeniile, precum și hotărîrea de a se depune toate eforturile pentru transpunerea în viață a acordurilor realizate între cele două state cu ocazia intîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez El-Assad, in vederea intensificării și aprofundării cooperării reciproc avantajoase dintre cele două țări.

țe al Franței, W. F. Dusenberg. ministrul de finanțe al Olandei. J. Ji- zistra. guvernatorul Băncii Olandei și președintele Băncii reglementelor internaționale, cu președintele Băncii Hanover Trust din asemenea, ministrul întrevederi de lucruKnapp și Munir Benjenk. prim-vice- președinte și, respectiv, vicepreședinte ai Băncii Mondiale, in legătură cu cooperarea dintre organismele de specialitate din România și Banca Mondială.

Gabriel Hauge, Manufacturers New York. De român a avut cu John Burke

în Uniunea Sovietică a fost lansată la altitudinea de 502 km racheta geofizică ,,Vertical-3“. în cadrul programului de colaborare a unor țări socialiste în cercetarea spațiului cosmic în scopuri pașnice. Ea este destinată unor cercetări complexe în atmosferă și ionosferă.
Ansamblul folcloric „Că

lușul" din Scornice?Ti și-a început turneul de două săptămîni în Turcia cu un spectacol prezentat Ia Antalya. Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit, dansurile, interpretările vocale și orchestrale ale ansamblului fiind aplaudate cu căldură de către spectatori.
tă acestui for și consideră că este necesar să se acționeze stăruitor pentru reluarea lucrărilor conferinței, cu o largă participare, in- cluzind și alte state care pot a- duce contribuții constructive la statornicirea păcii în Orientul Mijlociu. Totodată, România apreciază că sint .necesare eforturi din partea tuturor statelor, creșterea aportului Organizației Națiunilor Unite, care trebuie să îndeplinească un rol tot mai important în realizarea păcii.Este de cea mai mare importanță ca orice pași, orice acțiuni să se înscrie în preocuparea generală pentru întărirea păcii, să contribuie la crearea de condiții care să ducă, în perspectivă, la instaurarea unor raporturi noi, de încredere și bună vecinătate, să ofere popoarelor respective un cadru propice pentru a-și putea consacra eforturile dezvoltării economico-sociale, făuririi unui viitor prosper.Este convingerea fermă a României că rezolvarea justă și integrală a problemelor Orientului Mijlociu nu poate avea loc intr-un climat de tensiune, sub spectrul reizbucnirii incendiilor care au adus suferințe atit de grele tuturor popoarelor din regiune, periclitind pacea mondială ; dimpotrivă, crearea unei ambianțe a încrederii, eliberată de factori de tensiune și înăsprire a situației va fi de natură să înlesnească și să favorizeze găsirea unor soluții de ansamblu, în concordanță cu interesele și aspirațiile legitime ale tuturor statelor și tuturor popoarelor acestei zone, cit și ale păcii și securității internaționale.Apreciind ca un act pozitiv noul acord egipteano-israelian, poporul român își exprimă speranța că imperativele promovării unei politici realiste și raționale, înfăptuirii principiilor de legalitate și echitate internațională vor găsi o tot mai largă afirmare, astfel incit să fie accelerat procesul instaurării unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu, corespunzător intereselor și aspirațiilor popoarelor respective, cauzei securității in întreaga lume.

,V. A1EXANDRESCU 

laborare între cele două țări și popoare.Evocind cu căldură întîlnirile prietenești avute cu conducătorul partidului și statului român și mulțumind pentru mesaj, președintele Houari Boumediene a transmis urări de sănătate, fericire și succes tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu și a exprimat convingerea că raporturile ro- mâno-algeriene vor cunoaște și în viitor o largă dezvoltare.în timpul convorbirii au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare multilaterală și unele probleme internaționale actuale de interes comun, inclusiv situația din Orientul Apropiat.

S-a făcut, totodată, un schimb de opinii asupra problemelor privind instaurarea unui sistem de securitate și cooperare în Europa, situația din Orientul Mijlociu și alte aspecte ale situației internaționale actuale.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, a participat Emilian Manciur, ambasadorul României în Siria.La Damasc s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Paul Niculescu și Mohammed Aii Hashem, ministrul învățămintului superior. Discuțiile, deosebit de rodnice și prietenești, au fost concentrate asupra stabilirii unor noi forme și modalități pentru extinderea și intensificarea cooperării româno-siriene în domeniile învățămintului, cercetării științifice și culturii, în spiritul relațiilor de prietenie, stimă și respect reciproc, statornicite între popoarele român și sirian.Miercuri, tovarășul Paul Niculescu a părăsit Damascul. La aeroport a fost condus de dr. Mohammed Aii Hashem, ministrul învățămintului superior, de Chaker Fahham, ministru al educației naționale, de funcționari superiori din cele două ministere siriene. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul Emilian Manciur.La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămintului, alte persoane oficiale.A fost de față Walid Al-Moualem, ambasadorul Siriei la București.
Deschiderea Tirgului 

internațional 
de la Plovdiv

Conducătorii de partid 
și de stat ai R.P. Bulgaria 

au vizitat pavilionul RomânieiSOFIA 3 — Corespondentul Agerpres transmite : La Plovdiv s-a deschis a 31-a ediție a Tirgului internațional. Au lost prezenți Todor Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, și alți conducători de partid și de stat bulgari, delegații de peste hotare.La ediția din acest an participă expozanți din 40 de țări. Pavilionul României ilustrează înaltul potențial economic atins de țara noastră in special în domeniul construcțiilor de mașini, ca și marile posibilități pe care le are România pentru a lărgi și adinei și mai mult colaborarea economică și cooperarea industrială cu R.P. Bulgaria și cu celelalte țări ale lumii.La intrarea în pavilionul României, un mare tablou infățișează un moment semnificativ din timpul în- tîlnirii din acest an de la București dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.încă din prima zi, pavilionul țării noastre a fost vizitat de conducătorii de partid și de stat ai R.P. Bulgaria. Cu acest prilej, ambasadorul României la Sofia, Trofin Simedrea, și directorul pavilionului au prezentat persoanelor oficiale bulgare cele mai reprezentative exponate ale standurilor întreprinderilor noastre de comerț exterior. în timpul vizitei. au fost exprimate cuvinte elogioase despre realizările industriei românești._Felicitindu-i pentru bogata participare din acest an. pentru diversitatea produselor și originalitatea prezentării, tovarășul Todor Jivkov le-a urat expozanților români succes deplin în tratativele pe care le vor purta în cadrul tirgului.
JAPONIA

Acord privind acțiuni 
comune între partidele 

comunist și socialistTOKIO 3. — Corespondentul Agerpres transmite : Șeful Secretariatului C.C. al P.C.J., Tetsuzo Fuwa. și se- crețarul _ general al P.S.J., Masashi Ishibashi, au avut o convorbire în cursul căreia au ajuns la un acord privind lupia unită în cadrul și în afara Dietei.între altele, cele două partide apreciază că sesiunea extraordinară a Dietei ar trebui să fie convocată, în special, pentru a discuta un buget suplimentar vizînd măsuri antirece- sioniste, măsuri pentru apărarea nivelului de trai al populației, precum și problemele privind securitatea și diplomația.Partidele au decis pe de altă parte să se opună oricărui plan de a se introduce sistemul circumscripțiilor cu un singur mandat.Anterior convorbirii cu P.C.J., P.S.J. a avut contacte separate cu Komeito și P.S.D. și a ajuns Ia un acord, privind lupta unită, cu fiecare dintre acestea.

DE PRETUTINDENI
• COPIII PLANETEI, în fiecare săptămină se nasc în întreaga lume peste un milion de copii, se arată într-un raport prezentat la Națiunile Unite. Potrivit cifrelor estimative, la sfirșitul actualului secol copiii vor reprezenta 26 la sută din totalitatea populației în țările dezvoltate din punct de vedere industrial și 35 la sută în țările în curs de dezvoltare. Se apreciază că, pentru a se putea menține peste un sfert de secol actualul nivel de frecventare ti școlilor, va fi nevoie de un număr mai mult decît dublu de școli elementare și secundare.
• IRIGAȚIILE BABILO- 

NULUI. într-unul din sectoarele Bagdadului, în timpul lucrărilor de construire a u- nui pod peste Tigru, au fost descoperite vestigiile fostului sistem de irigație al Babilonu- lui. S-au păstrat fragmente din pereții confecționați din cărămidă. pe care se pot distinge și astăzi însemnele lui Nabucodo- nosor, împăratul Babilonului (secolul al VI-lea î.e.n.). Construit din rocă bituminoasă și asfaltică, barajul reținea apele Tigrului, care, apoi, printr-un sistem de stăvilare, erau dirijate spre apeducte, iar de acolo spre ogoare și grădini. Barajul are la bază o lățime de 50 de metri. El este considerat de specialiștii irakieni drept una din cele mai mari construcții hidrotehnice descoperite în bazinul î’îului Tigru.
• HEPATITA Șl SU

CUL DE STRUGURI. Specialiști bulgari de la un institut de medicină au tratat în mod experimental bolnavi de hepatită cu ajutorul sucului de struguri. Timp de 8—10 zile ei au administrat unui număr de 44 de bolnavi spitalizați cite 750 mililitri de suc de struguri zilnic. După acest tratament, 61 la sută din cei spitalizați s-au vindecat, față de numai un procent de 52 la sută bolnavi din grupul de control, tratați cu mijloace clasice — vitamine Bl, C și glucoza. Medicii bulgari a- preciază că sucul de struguri poate înlocui cu succes injecțiile mtravenoașe cu glucoza în tratamentul hepatitei infecțioase.
• AVERTISMENT ASU

PRA NOCIVITĂȚII AS
TROLOGIEI. 186 de savanțl, între care 18 laureați ai premiului Nobel, lansează, în revista americană „The Humanist", un avertisment împotriva difuzării pe scară tot mai largă a prezicerilor și horoscoapelor astrologice de către mijloacele de informare în masă. Arătînd că cei care acceptă sfaturile și prezicerile astrologilor sînt trași pe sfoară, oamenii de știință subliniază că practicile de acest gen nu pot decit să contribuie la extinderea obscurantismului.

• STRATAGEMĂ DE
JUCATĂ. Potrivit unui ordin al autorităților din S.U.A., pe lista mărfurilor ce vor fi supuse controlului vamal cu ajutorul razelor X au fost introduși... șerpii de orice mărimi. Această măsură a fost luată după ce s-a descoperit că, îndată ce treceau punctul de control, reptilele erau sacrificate, nici una din ele neajungînd la destinație. După cum s-a dovedit, contrabandiștii forțau reptilele să înghită săculețe de plastic conținînd narcotice, apoi, după trecerea controlului vamal, le sacrificau și extrăgeau săculețele. în acest fel a fost introdusă în S.U.A. o mare cantitate de narcotice.

• ILUSTRAȚIE PERI
CULOASĂ. O eroare strecurată intr-o carte adresată copiilor, apărută in Marea Brita- nie, a determinat retragerea de urgență a întregului tiraj. în capitolul despre ciuperci figura o ilustrație prezentînd drept inofensivă o ciupercă deosebit de otrăvitoare. Alarmat, editorul a adresat un apel persoanelor care achiziționaseră cartea să returneze exemplarele respective.
ȚARI.

BECURI ANTIȚÎN-O întreprindere dinBudapesta a trecut la producția unor becuri a căror lumină gălbuie nu atrage țințarii. Un reprezentant al întreprinderii a arătat că lumina emanată de a- ceste becuri — de 60 pină la 100 wați — se află sub limita de perceptibilitate a insectelor. Experiențe cu bune rezultate s-au făcut pe terase și balcoane iluminate cu asemenea becuri.
• CASĂ GONFLA- 

BILĂ. în Japonia a început producția în serie a caselor confecționate dintr-un material plastic gonflabil. Casa se poate monta în timpul record de cinci minute, prin umplerea cu aer a spațiului dintre pereți, plafon și podea. Rezultă o locuință confortabilă cu trei camere. Pliată, această locuință cîntărește doar 150 de kilograme.
• INCENDIU. La bordul cargoului „Căpitanul Bougainville" s-a declanșat miercuri dimineața un incendiu care, potrivit primelor indicii, a provocat moartea a 16 persoane. Nava, aparținind societății „Sofra- na Line", din Noua Caledonie, se îndrepta de la Auckland (Noua Zeelandă) spre Sydney (Australia). La bordul său se aflau cei 29 de membri ai echipajului și opt pasageri, dintre care patru copii.


