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COMANDAMENTELE COMUNALE să acționeze energic,

eficient pentru îndeplinirea obiectivului esențial al acestor zile

TOATE FORȚELE SATULUI
LA CULESUL RECOLTEI

Strîngerea, transportul și depozitarea recoltei de toamnă sînt în plină 
desfășurare. Pină vineri, 5 septembrie, floarea-soarelui a fost strînsă de 
pe 205 000 hectare, iar porumbul — de pe 110 000 hectare. In județul Te
leorman, de exemplu, floarea-soarelui a fost recoltată de pe aproape în
treaga suprafață cultivată, iar în județele Ilfov, Ialomița, Brăila și Me
hedinți, această lucrare s-a făcut pe mai mult de jumătate din suprafețe, 
în săptămîna viitoare va trebui să se încheie strînsul florii-soarelui și 
să se treacă, în cea mai mare parte a țării, cu toate forțele, la culesul 
porumbului, cu prioritate pe terenurile care urmează să fie însămînțate 
cu cereale de toamnă.

Pe baza recentei hotăriri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., au fost constituite comandamente județene și comunale care au 
rolul de organizatori ai campaniei agricole de toamnă. Ținîndu-se sea-

ma de volumul mare de lucrări care trebuie executate în perioade pre
cise de timp, este necesar ca, în fiecare comună, comandamentele să-și 
exercite efectiv și permanent rolul pentru care au fost create, astfel ca 
munca pe ogoare să se desfășoare în aceste zile bine organizat, pe bază 
de programe pe fiecare cultură, iar orarele stabilite prin deciziile consi
liilor populare și sarcinile zilnice pe formații de lucru să fie respectate 
întocmai. Orice dereglări care apar pe fluxul recoltare-transport-depozi- 
tare, orice neajunsuri organizatorice în utilizarea mașinilor și forței de 
muncă trebuie înlăturate operativ. în acest scop, comandamentele comu
nale au datoria să acționeze cu fermitate pentru întărirea răspunderii 
conducerilor de unități și a specialiștilor în vederea efectuării zi de zi 
a volumului de lucrări prevăzut, să controleze cu exigență cum se apli
că în viață măsurile stabilite.

controleze cu exigentă cum se apli-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele concernului

aeronautic „V. F. W.-Fokker
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă dimi
neață, pe președintele concernului 
aeronautic „V.F.W.-Fokker", G. C. 
Klapwjk.

La primire au luat parte tovară
șii Gheorghe Oprea, viceprim-mi-

al guvernului, și loan 
ministrul industriei con

nistru
Avram, 
strucțiilor de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme privind cooperarea din
tre industria aeronautică româ
nă și concernul „V.F.W.-Fokker".

în timpul convorbirii a fost ex
primat interesul comun pentru 
promovarea unei cooperări re
ciproc avantajoase, valorificîndu- 
se posibilitățile largi existente în 
acest domeniu.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.
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Noils construcții au întinerit orașul Baia Mare

AU ÎNDEPLINIT
CINCINALUL

'41

în județul Constanța, multe co
mandamente comunale acționează 
stăruitor și cu răspundere pentru 
organizarea și desfășurarea în bune 
condiții a lucrărilor agricole de 
toamnă. Directorul S.M.A. Castelu, 
tov. Ion Toma, ne-a precizat : „Co
mandamentele comunale din cele 4 
comune — Castelu, Poarta Albă, 
Murfatlar și Ciocirlia de Jos, din 
cadrul consiliului intercooperatist 
Castelu — au stabilit programe con
crete de lucru pe fiecare cultură și 
formațiune de muncă, 
participarea la muncă 
cuitorilor satelor. Ca 
te tot se lucrează din 
afirmații se verifică 
cooperativa agricolă 
Sus, la recoltatul porumbului eraux 
folosite două combine CT-2R, iar a- 
lături culegeau manual 50 de coo
peratori. în cîmp, la fața locului, îi 
intîlnim pe tovarășii Ion Boarcă, 
președintele cooperativei, Nicolae 
Ghera.se, secretarul comitetului - co-. 
munal de partid, și Iancu Tapicu, 
instructor al U.J.C.A.P. Ne-au rela
tat că fiecare în sectorul ce i-a 
fost repartizat asigură îndeplinirea 
sarcinilor stabilite pentru ziua res
pectivă de comandamentul comunal. 
„Dis-de-dimineață, cu excepția a 40 
de cetățeni. întreaga forță de mun
că a satului a ieșit la lucru pe 
cimp — ne-a spus■ tov. Nicolae 
Gherase. Cei care n-au răspuns che
mării, dacă și in continuare, nu se 
vor prezenta la muncă, vor fi sanc
ționați potrivit prevederilor din 
decizia consiliului popular jude
țean". Este, desigur, o măsură bună, 
care corespunde spiritului legii. Dar 
concomitent cu aceasta ar fi necesar 
să se desfășoare o susținută muncă 
politică, să se discute cu cetățenii 
în cauză, pentru ca și aceștia să 
ajungă la convingerea că este în in
teresul general al obștii sătești și, 
deci, și al fiecăruia dintre ei ca re
colta să fie strînsă și depozitată în 
timp și fără pierderi.

Cooperativa agricolă Castelu. Fer- 
sv 2 de cîmp. Aici 9 echipe lucrea-
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ză la recoltarea și decoletarea sfe
clei de zahăr. Totul este bine, nu
mai că pe cîmp se află în grămezi, 
în soare și în bătaia vîntului, pes
te 100 tone de sfeclă supusă des
hidratării. De ce nu se transportă ?

— Ferma noastră trebuie să livre
ze zilnic 10 tone, dar baza Mircea 
Vodă nu ne primește mai mult —

din zonă — Satu-Nou. Făclia. Mir
cea Vodă, Tortomanu — deși au în
ceput recoltatul, nu au transportat 
încă nimic La baza de recepție.

Se poate aprecia că, în majoritatea 
unităților agricole, se lucrează cu 
toate forțele la recoltarea florii- 
soarelui, porumbului, a legumelor și 
fructelor. După cum a reieșit însă

ZI

asigurind - 
a tuturor lo- 
urmare, pes- 
plin“. Acesta 
pe teren. La 
Ciocîrlia de justifică șeful fermei. Constantin 

Bădescu.
Reținem faptul că nu se respectă 

graficul de livrare întocmit cu baza. 
Or, pentru a se preveni pierderile, 
recoltarea sfeclei trebuie să decurgă 
corespunzător cu graficele stabilite 
și posibilitățile de transport. Și 
pe terenurile cooperativei -agricole 
Ciocîrlia de Jos erau în grămezi 
peste 300 tone.

— De ce nu a fost transportată 
încă la bază ?

— Baza Ciocîrlia nu ne-o primeș
te, iar punctul de la Valul lui Tra
ian, unde direcția agricolă ne-a in
dicat s-o ducem, este prea departe...
— ne răspunde inginerul șef.

După cum se vede, nici în această 
unitate nu se respectă dispozițiile 
precise privind recoltarea și livrarea 
eșalonată a sfeclei de zahăr în con
formitate cu graficele întocmite, din 
care cauză cantitățile recoltate peste 
prevederi nu pot fi preluate. La fel 
se prezintă situația și în alte unități.

Am trecut și pe la baza de recep
ție a sfeclei de zahăr de la Mircea 
Vodă. Pe rampă erau grămezi mari.

— Nu avem cu ce expedia sfecla
— motivează șeful bazei, Ion Bratu. 
Nu ne sînt asigurate vagoane în 
număr suficient. Din această cauză, 
pînă acum am expediat numai .250 
tone din 500 planificate. Notăm și 
faptul că unele cooperative agricole

în cursul raidului nostru, există 
unele abateri de la programul sta
bilit pentru recoltarea sfeclei de za
hăr. Ce- măsuri a. luat comandamen
tul județean pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate ? Ne răspunde 
tov. Constantin Popa, directorul di
recției agricole județene.

• — Graficul pe lună septembrie — 
ne-a spus interlocutorul — prevede 
livrarea de către cooperativele agri
cole a 24 000 tone de sfeclă de zahăr. 
Indicația a fost să nu se recolteze 
cantități mai mari decît cele înscri
se în grafice, astfel incit sfecla să 
nu stea în cîmp mai mult de 24 de 
ore. Ce-i drept, unele consilii de 
conducere din cooperativele agrico
le, pentru a elibera mai repede te
renul prevăzut a se însămînța cu 
grîu, nu respectă graficele, recoltînd

mai mult. Comandamentul a luat și 
va Lua, în continuare, măsuri ener
gice pentru ca sfecla să fie recol
tată in toate unitățile eșalonat, con
form graficelor. De asemenea, pen
tru buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de toamnă, comandamentul 
județean, pe baza măsurilor stabili
te la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., a trasat ca sar
cină tuturor comandamentelor comu
nale să revadă programul de recol
tare la fiecare cultură, asigurînd fo
losirea întregii forțe de muncă, să 
urmărească livrarea cu prioritate a 
produselor contractate cu statul, eli
berarea terenului pentru pregătirea 
lui în vederea însămîntărilor de 
toamnă etc. Programul pe culturi vi- 
.zează ca floarea-soarelui să fie re-s 
coltată pînă pe 12—14 septembrie pe 
cele 49'000 hectare cultivate, porum
bul —. 144 000 hectare, pînă la 31 oc
tombrie a.c. Pînă în prezent, floa
rea-soarelui s-a recoltat pe 75 la 
sută. dim..suprafață,;, iar. porumbul — 
pe 10 la svttâ.

Sînt măsuri bune și pentru apli
carea lor riguroasă comandamentele 
comunale trebuie să-și îndeplinească 
cu mai multă hotărîre și stăruință 
rolul de organizatori ai campaniei 
agricole de toamnă, în fiecare coo
perativă agricolă, să asigure înfăp
tuirea în mod exemplar a sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului.

• O informație primită din 
Baia Mare anunță că unitățile 
Centralei minereurilor și meta
lurgiei neferoase au îndeplinit 
în întregime prevederile planu
lui cincinal. Colectivele acestor 
unități și-au creat astfel con
diții pentru realizarea supli
mentară, pînă la sfîrșitul anului, 
a unei producții globale de pes
te 1,8 miliarde lei.

o Oamenii muncji 
dustria orașului Codlea 
Brașov), au repurtat 
un important succes în 
realizarea sarcinilor 
cincinal. Pînă la finele anului, 
ei vor produce suplimentar o 
producție globală în valoare de 
350 milioane lei.

Aurel PAPADIUC

din in- 
(județul 
simbătă, 
muncă : 
planului

e Puternic mobilizați de între
cerea pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, oame
nii muncii din unitățile de con
strucții din județul Cluj au rea
lizat planul de construcții-mon- 
taje aferente actualului cincinal. 
Rezultate deosebite . au. obținut . 
Trustul de construcții industria
le, Trustul de construcții Cluj, 
întreprinderea de construcții căi 
ferate. (Aurelia Mihalcea).

LA GALAȚI

înfloritorul oraș
din... centrul hârtii

CARE ESTE STADIUL PREGĂTIRII
ATELIERELOR-ȘCOALĂ

Pregătirea condițiilor optime pentru legarea școlii de practică, de 
producție, pentru o rodnică activitate productivă a elevilor, eficienta 
ei sub raport economic și educativ, strîns legată de cerințele econo- 
mico-sociale locale presupun, deopotrivă, darea în folosință la ter
menul planificat a noilor ateliere-școală. corespunzătoarea lor dotare 
tehnică, încheierea unor contracte ferme de lucru cu „marea industrie", 
cu alți beneficiari. Care este stadiul realizării acestor obiective acum, 
în preajma deschiderii anului școlar ? Iată situația din patru județe 
ale țarii — Maramureș, Dolj, 
raid-anchetă. de corespondenții

Suceava, Arad — surprinsă, intr-un 
ziarului.

Cineva a avut fru
moasa inspirație să 
pună compasul pe har
tă și a aflat că Sibiul 
este orașul situat 
centrul României, 
atunci sibienii te 
tîmpină cu mîndra 
plică : „Noi, cei 
aici, din inima țării...".

Sibiul este orașul 
distincțiilor clare, loc 
unde ineditul a proli
ferat cu o hotărîre te
nace : 
podurile ce se înfăți
șează ca niște tablouri 
vii. străzile, largi sau. 
strimte. Mai toate par 
fotografii în culori.,. 
Așa arată orașul la 
„prima vedere", pen
tru turistul de-o zi sau 
de-o oră.

Dar pentru localnic, 
-pentru țară. Sibiul 
este, totodată, orașul 
profundelor schimbări 
ce au loc în structu
rile sale esențiale — industrie-urbanisti- 
că — schimbări care-i 
dau nu numai farmec, 
ci, mai cu seamă, for
ță productivă, viată 
trepidantă și, bine
înțeles. trai mai bun.

Privind de pe plat
formele iluminate de 
flăcările muncii avîn- 
tate. avem o primă 
imagine globală a Si
biului industrial. O 
imagine a cărei domi
nantă o constituie ra
mura construcțiilor de 
mașini, ce a prins 
trainice rădăcini si se 
dezvoltă vertiginos și 
numai enumerarea u- 
nor nume ca „Meca
nica”, „întreprinderea

în 
De 
în- 
re- 
de

clădirile-artă.

de piese auto", „între
prinderea de utilaje și 
piese de schimb". „Ba
lanța" dau mărimea 
pasiunii localnicilor 
pentru lucru trainic și 
bun. în stare să trea
că pretutindeni. în tară 
și peste graniță, exa
menul maturității teh
nice. Apoi, tot Sibiu 
înseamnă și „Electro- 
montaj" -r- grup de 
șantiere ce-și desfă
șoară activitatea în 
zece județe ale tării — 
ca și „Drapelul roșu". 
„Libertatea", „Flaro", 
„13 Decembrie". „7 
Noiembrie" si alte uni
tăti ale industriei u- 
șoare sau alimentare 
sau ale cooperației 
meșteșugărești. Dar, 
mai înainte de toate, 
prin Sibiu înțelegem 
„Independenta", a că
rei dezvoltare are re
zonantă de simbol, 
confundîndu-se cu des
tinul orașului, cu des
tinul noii industrii a 
tării. Citind cartea în
treprinderii aflăm, la 
începuturile existen
tei ei. de o fierărie, o 
fierărie care avea să 
se reprofileze în pro
ducătoare de mașini 
agricole și textile pen
tru mica gospodărie. 
Și care avea să evo
lueze — mai ales după 
Congresul al IX-lea al 
partidului — pe tra
iectorii nebănuite. Pro
ducția globală a „In
dependentei" a
cut în cei 31 de ani de 
la eliberare de 114 ori. 
unitatea producînd azi 
utilaje si mașini pen-

cres-

Din buncârele combinei, floarea-soarelui este încărcată în remorci și, în 
scurtă vreme, ajunge la baza de recepție. Aspect surprins pe terenurile 

cooperativei agricole Ciocîrlia de Jos (județul Constanța)

GALAȚI (Prin telefon, de 
la Corneliu Lupașcu). — Co
lectivul Șantierului naval din 
Galați a trăit emoția unei noi 
lansări. Eate vorba despre ul
tima’ navă de 4 500 tdw, din- 
tr-o serie de peste 60 de nave 
de aceeași capacitate, a căror 
fabricație a început în anul 
1959. Pe parcursul celor 16 ani, 
cînd aceste cargouri au consti
tuit producția de bază a șantie
rului gălățean, au fost aduse 

. îmbunătățiri permanente pro
iectelor și tehnologiilor de fa
bricație. Acestea au determinat 
ca între prima și ultima navă 
de acest tip să se înregistreze 
o reducere de 50 la sută a ci
clului de fabricație. Acum, 
în cadrul șantierului se pflă 
în plină desfășurare lucrările 
de debitare a tablelor pentru 
nava de. 55 000 tdw, ceea ce în
seamnă trecerea hotărîtă la fa
bricația navelor de tonaj mijlo
ciu și mare.

în noul an de învățămînt. con
strucții noi vor oferi elevilor încă 
11 750 locuri de muncă în ateliere- 
școală. Multe dintre acestea sînt gata 
să înceapă activitatea productivă. 
Statistic, situația noilor construcții în 
județele amintite se prezintă astfel : 
Maramureș — 300 locuri planificate, 
toate terminate ; Dolj — 900 locuri 
planificate pînă la sfîrșitul anului 
1975, toate atelierele-școală progra
mate să intre în funcțiune pînă la 
15 septembrie au fost finalizate ; Su
ceava — din 31 de ateliere-școală 
noi și reamenajări. 25 sînt gata pre
gătite pentru a începe producția; 
Arad — din 11 ateliererșcoală noi, 
8 au fost predate beneficiarilor. Ce
lelalte 3, de la Liceul nr. 5 și Școa
la generală nr. 16 din Arad — con
structor întreprinderea județeană de 
construcții-montaje Arad — sînt 
mult rămase in urmă. Justificări 
pentru întîrziere s-ar putea găsi — 
între care și una obiectivă : afecta
rea de inundații a întreprinderii con
structoare și a altor unităti econo
mice din județ. Pozitiv este faptul 
că, atît constructorii, cît și beneficia
rii au luat măsuri pentru recupera
rea timpului pierdut. Astfel, după 
cum am fost informați la inspecto
ratul școlar județean, unitățile șco
lare beneficiare s-au angajat să-i 
sprijine pe constructori preluînd u- 
nele lucrări : curățenia interioarelor 
și exterioarelor, amenajarea căilor 
de acces etc. Este o 
care se cere extinsă 
unde construcția și 
telierelor-școală sînt 
ticiparea elevilor. îndrumați de pro
fesorii lor. la lucrările de pregătire 
a atelierelor-școală' reprezintă ea în
săși o ucenicie utilă, o lecție efi
cientă de muncă și de viată.

Neajunsuri mai serioase se semna-

inițiativă bună, 
Si în alte părți 
amenajarea a- 
întîrziate. Par-

„Marcaje" nedorite pe cărări de muntetru industriile chimi
că, minieră, metalur- 

a materialelor 
construcții, echi

pamente hidromeca
nice și alte produse 
cu specificație de uni
cat. Muncitorii „Inde
pendenței" — si nu 
numai ei — numesc 
totodată cu mîndrie 
această unitate : „me- 
canic-șef",. unul din 
mecanicii-șefi ai in
dustriei noastre socia
liste.

Dar orice nume ar 
mai purta „Indepen
dența" sau alte unități 
ale orașului, marele a- 
devăr este că de in
dustrie își leagă Sibiul 
strălucita dezvoltare 
social-edilitară din ul
timii ani. Pentru că 
Sibiul este astăzi, prin 
noile construcții, prin 
noile cartiere, altceva. 
Este un loc al crește
rii, al 
loc în 
face ca 
rapid 
înmulțite chipuri ur
banistice. Cartierele 
„Hipodrom" I. II și 
III, Terezianum. Ti- 
glari. Strand sînt rodul 
impetuoasei pulsații 
vitale a orașului din 
anii din urmă. Ora
șul nou se vede — 
în frumusețea și forța 
lui — din orice loc. 
fiecare latură arătîn- 
du-1 original, elegant.

Tudor BARAN

dezvoltării, un 
care istoria 

orașul să vină 
către noi prin

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

De la an la an potecile 
turistice sînt 
bătute de cei 
creare, izvor 
în mijlocul 
avem nevoie de statistici 
pentru a demonstra că nu
mărul oamenilor care aleg 
drumeția ca mijloc de pe
trecere a vacanțelor crește 
de la an la an.

Din păcate însă, reușita 
unei drumeții pe crestele 
munților nu depinde numai 
de turiști. Dacă n-ai grija 
și puterea să cari în spi
nare cortul și suficiente 
merinde — după multe 
ore de drum, în care te-ai 
desfătat din plin cu mi
resmele și foșnetul păduri
lor, grandoarea crestelor 
pietroase sau limpezimea 
de cleștar a lacurilor gla
ciare, cazarea și masa la o 
cabană -, devin adeseori o 
problemă care îți întunecă 
și tulbură bucuria excursi
ei, mai amarnic decît ne
gura și furtuna.

De ce această situație în 
condițiile cînd multe caba
ne au fost renovate sau 
mărite, cînd s-au luat mă
suri substanțiale și eficien
te de îmbunătățire atît a 
dotării, cit și a aprovizio
nării lor, a asigurării lor 
cu personalul necesar ?

Pentru că, în loc să se 
țină seama că cei cărora le 
sînt destinate cabanele 
trebui să fie. înainte 
toate, turiștii, multe 
acestea — în Bucegi.
și în alte locuri — au fost

tot mai des 
ce caută re
de sănătate 
naturii. Nu

ar 
de 

din 
dar

transformate, în timpul va
cantei, prin aranjamente 
încheiate între oficii locale 
de turism și diverse școli, 
în tabere de elevi — în 
fiecare săptămînă alta, de 
luni pînă vineri ; pentru 
sfîrșitul săptâmînii locurile 
sînt de regulă contractate 
cu diverse alte grupuri.

Ca atare, la aceste ea

seama elimi- 
turismului în 
sau indivi-

să se facă pe 
nării totale a 
grupuri mici 
dual. Atribuindu-se locuri 
în cabane grupurilor mari, 
ar trebui, credem, să se 
rezerve locuri și turiștilor 
individuali sau în grupuri 
mici, numărul acestor 
locuri urmînd să fie afi
șate, la loc vizibil în caba-

feri, nu am întilni în 
munți atîția oameni care 
se aventurează pe drumuri 
grele și periculoase, fărâ
mei cea mai elementară 
precauție. Semnificativă 
ni se pare in-tîmplarea 
la care am fost martori în 
ziua de 10 august : 8 elevi, 
între 17 și 19 ani, de la o 
școală din Giurgiu, plecînd

Datorii neonorate afe organizatorilor față 
de turiști si ale turiștilor fată de natură 

ii i i

bane nu poți să găsești o 
mîncare caldă și nici mă
car un loc la masă, în o- 
rele cînd prînzesc sau ci
nează respectivele grupuri ; 
cît despre locuri de dor
mit, nici vorbă nu poate fi. 
Dacă vrei cu tot dinadin
sul să înnoptezi în 
nu-ți rămîne decît 
cepți drept culcuș 
din sala de mese.

Departe de noi 
de a subaprecia 
tanța excursiilor în
Dimpotrivă, considerăm a- 
semenea acțiuni strict ne
cesare în educația turis
tică de masă și pe un plan 
mai larg, în educația cetă
țenească și patriotică. Nu 
credem însă că organiza
rea lor ar trebui neapărat

cabană, 
să ac- 
băncile

intenția 
impor- 

erup.

îngăduite 
asupra e-

a acestei

ne și în localitățile de por
nire; încît fiecare turist să 
poată lua cunoștință de 
existenta lor. în acest fel, 
drumeții ce caută adăpost 
la cabane n-ar mai ajunge 
să fie priviți aici ca mu
safiri nepoftiți.

Să ne mai fie 
cîteva observații 
ducației turistice.

O componentă
educații este inițierea asu
pra unor reguli elementare 
ale drumeției montane, a 
căror îhcălcare — așa cum 
se știe — poate avea grave 
urmări. Nu s-ar putea spu
ne însă că aceasta ar con
stitui, în toate cazurile, o 
preocupare susținută, a 
celor care organizează ex
cursii la munte, Altmin-

rn profesorii într-o excur
sie la Babele și rămași aici 
singuri (profesorii plecaseră 
cu o altă parte a grupului 
spre teleferic), complet ne- 
inițiați asupra traseelor și 
asupra pericolelor munte
lui, au pornit-o spre Buș
teni direct prin abruptul 
Văii Jepilor — un traseu 
accesibil numai unor alpi- 
niști versați. S-au trezit la 
un moment dat suspendați 
între prăpăstii, pe pereții 
Clăii Mari, nemaiputînd 
nici să înainteze și nici să 
se întoarcă ; numai da
torită intervenției prompte 
a Salvamontului, a pu
tut fi evitat un deznodă- 
mînt tragic.

în sfîrșit, un alt aspect 
care dezvăluie grave ca-

rențe ale aceleiași educa
ții turistice ; este vorba de 
obiceiul unora de a-și mar
ca trecerea pe munte prin 
hîrtiile, cutiile de conserve 
sau alte gunoaie lăsate în 
urma lor. Așa au ajuns îm
prejurimile Cotei 1 400 sau 
ale cabanei Caraiman din 
Bucegi să semene cu mai
dane de depozitare a 
noaielor, -și chiar I 
mai greu accesibile, 
cum frumoasele I 
Călțun din Făgăraș 
Bucura să fie covirșite 
cutii de conserve.

Această situație este 
gravată prin nepăsarea 
nor cabanieri, a unor 
gane locale, cărora le revi
ne răspunderea de a ocroti 
și păstra frumusețile mun
telui. Căci, cum s-ar putea 
explica altfel faptul că nu 
s-au luat măsuri energice 
pentru a curma asemenea 
stări de lucruri — nici 
măcar măsura atît de ele
mentară pe care ar repre- 
zenta-o așezarea unor co
șuri de hîrtii în locurile de 
popas cele mai frecventate.

Sperăm că toate aceste 
aspecte vor fi luate în con
siderare de Ministerul Tu
rismului și de celelalte or
gane competente, în ’ideea 
că turismul, pentru a fi pe 
deplin eficient, trebuie pri
vit și dezvoltat în perspec
tiva tuturor funcțiilor sale 
— cele educative și recrea
tive, nu mai puțin decît 
cele economice.

Ada GREGORIAN

L gU- 
locuri 

pre- 
lacuri 

sau 
de
a- 
u- 

or-

lează In ceea ce privește dotarea 
tehnică a noilor ateliere-școală. cît 
și a unora existente..,.^tfel. pînă a- 
eum, unitățile furnizoare si cele tu
telare au livrat școlilor sucevene u- 
tilaje și mașini-unelte îh valoare de 
5,45 milioane 
livrat utilaje 
milioane lei. 
de construcții 
ceava, unde
I.J.C.M. au ajuns cu lucrările la faza 
de zidărie-finisaj, n-au sosit încă u- 
tilajele (10 strunguri. 2 mașini de 
ascuțit scule, o mașină de frezat) In 
valoare de 800 000 lei.

Preocupați de aspectele complexe 
ale asigurării bazei de producție a 
atelierelor, o serie de gospodari din 
școlile județelor amintite au cam 
lăsat pe ultimul plan acțiunea con
tractării producției, a stabilirii unor 
beneficiari fermi ai produselor : ce 
vor fi lucrate de elevi ; cu toate că, 
tocmai în funcție de aceste contrac
te se asigură executarea unor pro
duse cu adevărat utile, cu eficiență 
economică, care să-i stimuleze pe e- 
levi și să le ofere pe deplin satis
facția. că munca lor este de real fo
los societății. în județul Dolj, liceele 
de specialitate au încheiat contrac
te ferme cu unitățile economice care 
le patronează. Nu aceeași este situația 
la liceele real-umaniste și școlile ge
nerale din orașul Craiova si din alte 
localități ale județului. Mai sînt ca
zuri, nu puține la număr, cînd ate
lierele-școală n-au încheiat contrac
te de producție, nu știu încă pen
tru cine și ce vor lucra, nefiind spri
jinite de unitățile economice care le 
patronează. (Liceul real-umanist nr. 3 
din Craiova — patronat de Combina
tul chimic, liceul din Cornu — patro
nat de C.A.P. din comună etc.). în 
județul Arad, acțiunea de încheiere a 
convențiilor de patronare și a con
tractelor a fost lansată abia înce- 
pînd cu 1 septembrie, urmînd a fi 
încheiată la 14 septembrie, dată la 
care se vor cunoaște și utilajele ce 
vor fi predate școlilor în această 
toamnă de către întreprinderile care 
le patronează. Tîrziu, foarte tîrziu I 
Dar, consecințele acestor grave ne
glijențe pot fi înlăturate — cu spri
jinul mai activ al .organelor locale 
de partid și de stat — prin asigu
rarea cu operativitate, simț gospo
dăresc și înaltă răspundere a cadru
lui adecvat de muncă pentru elevi. 
Acest imperativ se impune pretutin
deni unde lucrările de pregătire și 
amenajare a atelierelor-școală sînt 
rămase în urmă.

Zilele rămase pînă la deschiderea 
cursurilor trebuie folosite intens de 
factorii de răspundere — conduceri 
de școli, conduceri de întreprinderi, 
sub îndrumarea directă a comitete
lor de partid — pentru a asigura tu-, 
turor atelierelor-școală, la 15 septem
brie, un debut productiv rodnic.

lei, dar mai sînt de 
în valoare de 1,3 
La Grupul școlar 

de mașini din Su- 
constructorii de la

Florica DINU1EȘCU

@ Spiritul militant —

'ii'■

ga
ranție a eficienței în ac- 
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Munca politico-educativă

hotărîrilor plenarei din 21-22 iulie Numai in domeniul științei șl tehnicii, în 
ani s-au acumulat mai multe date decit în

„Floarea
omeniei"

Memoria

cu- 
al 

iu-

Ain
O floare, un pom, un metru 

pătrat de zonă verde... Slnt tot 
atitea semne ale dragostei și 
gustului pentru frumos care 
desfată ochii și incintă inima. 
De la această idee au pornit și 
gospodarii Colanului — al doilea 
oraș siderurgic al județului Hu
nedoara — cind au lansat inge
nioasa acțiune dotată cu distinc
ția „Floarea omeniei". Distincție 
care se acordă celor mai buni 
din cei mai buni gospodari. Pri
mii care au obținut mult rivnita 
distincție : loan Dudaș, Eugenia 
Platinca, Maria Cimpoeș, Doinei 
Frențoni, Petru Stinea, loan 
Lupulescu... Ei și alții ca ei. 
Intr-un cuvint, floarea orașului.

Niște pui 
ai nimănui

De la Agrocoop Craiova au 
fost trimise Asociației economi
ce intercooperatiste de valorifi
care a produselor din județul 
Caraș-Severin 48 200 ouă. Au 
fost aduse spre a fi vindute oa
menilor, dar de zile și nopți la 
rind ouăle stau in depozite și 
nu sînt puse în vinzare. Și nu 
se vind, pe motivul că șoferul 
care a efectuat transportul nu 
a adus, odată cu ouăle, și certi
ficatul sanitar privind calitatea 
lor. La rîndu-i, Inspectoratul ve
terinar al județului Caraș-Seve
rin nu vrea să elibereze un ase
menea document, pe motiv că 
ouăle provin din... alt județ. 
Dacă mai ține vremea călduroa
să, s-ar putea să iasă... pui. 
Atunci să vezi...

Falsul
procuror

De cum a descins la Vaslui și 
s-a instalat, confortabil, într-una 
din camerele hotelului Racova, 
a și început să dea sfoară-n jur, 
precum că e procuror. Și nu un 
procuror oarecare, ci — nici mai 
mult, nici mai puțin — procu
ror la Procuratura Generală? In 
foarte scurt timp, a devenit 
„personajul nr. 1“ al hotelului, 
căutat și solicitat de tot felul de 
indivizi : care voia o „consulta
ție" asupra modului cum ar pu
tea scăpa, legal sau nelegal, de 
un proces, care îi vira în buzu
nar „o miișoară" pentru „vorbă" 
de avansare. Pînă la urmă, s-a 
dpvedțt că „proțqrorgl" nu era 
decît un escroc, la fel.ca toți es
crocii. care apelează ,1a .serviciile 
ltii. Vorba ceea : cine se aseamă
nă se adună. Era un oarecare 
Costache Catană, cu antecedente 
penale, tot pentru înșelăciuni... 
ocazionale. Acum, are ocazia să 
dea din nou ochii cu un procu
ror adevărat.

Printre principalele concluzii care 
se desprind pentru organizațiile de 
partid din cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. si Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din 21—22 iulie la 
loc de frunte se situează necesita
tea concentrării eforturilor spre îm
bunătățirea calitativă a activității e- 
conomice. ceea ce presupune din 
partea organizațiilor de partid abor
darea problemelor producției în spi
rit militant, creșterea combativității 
fată de orice manifestări de rutină 
și inerție.

Prin prisma acestor cerințe am 
desfășurat investigația noastră în 
cîteva organizații de partid din Ca
pitală.

— Experiența noastră de zi cu zi 
confirmă că încetățenirea trainică a 
spiritului militant in activitatea co
lectivului. a hotărîrii de a nu pre
cupeți nici un efort pentru atin
gerea obiectivelor stabilite se reali
zează printr-o muncă politico-educa
tivă vie. combativă, subliniază tova
rășul Constantin Giogu. secretarul 
comitetului de partid al întreprin
derii de țevi „Republica". în fapt 
este vorba nu numai de a explica 
oamenilor importanta obiectivelor 
respective, dar și de a-i mobiliza 
efectiv la acțiune, făcînd apel la 
inițiativa, priceperea, capacitatea lor 
de creație.

Astfel, comitetul de partid a ini
țiat o amplă acțiune de 
nare a laturilor calitative 
tații tehnico-economice, 
părerile cadrelor tehnice.
si muncitorilor cu calificare superi
oară. Susținută prin toate pîrghiile 
muncii politico-educative — discuții 
în cadrul adunărilor, generale ale oa
menilor muncii, emisiuni ale stației 
de radioficare. dezbateri la cabinetul 
de științe sociale — această acțiune 
s-a soldat cu colectarea mai mul
tor sute de propuneri, iar aplicarea 
celor mai valoroase dintre ele a a- 
sigurat ameliorarea simțitoare a pro
ceselor tehnologice și, ca urmare, 
ridicarea procentului de produse de 
categoria I oină la aproape 98 la

sută — nivel fără precedent In 
tivitatea uzinei.

în lumina orientării trasate de 
vintarea secretarului general 
partidului la plenara din 21—22
lie au fost întreprinse noi măsuri 
în vederea dezvoltării spiritului mi
litant. Astfel, pornind de la sarci
nile stabilite de plenară în dome
niul economic, comitetul de partid 
a lansat acțiunea intitulată ,;3 C" 
(„calitate foarte bună, consumuri 
specifice de materiale și energie re
duse, contracte economice exemplar

gust", cu tovarășul Carol Din 
cretarul comitetului de partid, 
ieșit că organizațiile 
aci, reexaminîndu-și 
activitatea în lumina 
varășului Nicolae 
plenara din 21—22 iulie, a luat mă
suri pentru sporirea aportului muncii 
politico-educative la soluționarea 
problemelor majore ale producției.. 
După o temeinică instruire, colective
le de agitatori au dezbătut în cadrul 
secțiilor căile de înfăptuire a sarcini
lor concrete ce revin uzinei din cuvîn-

cu tovarășul Carol Dina, se-
. . a re

de partid. de 
in mod critic 
indicațiilor to- 
Ceaușescu la

perfecția- 
ale activi- 

solicitind 
maiștrilor

realizate"). Cu ajutorul colectivelor 
de agitatori, al unei sugestive agi
tații vizuale, prin stația de radio- 
amplifciare, foaia volantă editată 
in întreprindere, acțiunea „3 C“ 
a fost temeinic popularizată, asi- 
gurîndu-se participarea activă a 
comuniștilor, a celor mai calificați 
oameni ai muncii lâ rezolvarea unor 
probleme tehnico-organizatorice din
tre cele mai complexe — cum ar fi 
optimizarea fluxurilor tehnologice, 
majorarea producției pentru export 
prin asimilarea unor noi sortimen
te. Munca politico-educativă vie, 
concretă, desfășurată de organizații
le de partid din. această mare uni
tate industrială a contribuit într-o 
măsură decisivă la îndeplinirea cin
cinalului în 4 ani, 7 luni și 15 zile, 
pînă la sfîrșitul acestui an urmînd 
să se obțină o producție suplimen
tară de 70 000 tone țevi.

Din discuțiile purtate la o altă 
mare uzină din Capitală — „23 Au-

tarea secretarului general. S-a tre
cut, totodată, la organizarea a 15 
microcabinete de științe sociale în 
secțiile de producție pentru a lega 
mai strîns propaganda de partid de 
preocupările specifice fiecărui loc de 
muncă. Se cuvine relevată în mod 
deosebit inițierea, la nivelul uzinei, 
cu' participarea specialiștilor și a u- 
nor muncitori cu înaltă calificare, a 
unei dezbateri privind modalitățile 
practice de reducere a importurilor 
și majorare a exporturilor. în 
urma analizei făcute cu acest prilej 
s-a reușit să se identifice, într-o pri
mă fază, posibilități de reducere a 
importurilor cu peste 25 la sută.

Continuindu-ne investigația la în
treprinderea optică română, am re
ținut aprecierea secretarului comite
tului de pârtid, tovarășul Sevastian 
Cosma. privitoare la faptul că sti
mularea spiritului militant al colec
tivului constituie „o preocupare per
manentă". încercînd să obținem pre

CONTROLUL
CALITĂȚII SERVICIILOR

cizări asupra modului în care orga
nizațiile de bază din întreprindere 
materializează orientările trasate de 
plenara din 21—22 iulie, nu am aflat 
însă nimic altceva in afara unor ac
țiuni obișnuite, organizate in mod 
curent, precum analiza lunară a în
deplinirii sarcinilor de către membrii 
comitetului oamenilor muncii, dezba
terea in adunările de partid a mo
dului In care. comuniștii iși îndepli
nesc sarcinile profesionale etc.

Stîrnește mirare faptul, că munca 
politico-educativă nu este prioritar 
orientată spre mobilizarea colectivului 
în vederea înlăturării unor deficiențe 
serioase din activitatea întreprinderii. 
Oare inițierea unei largi acțiuni pen
tru înlăturarea rebuturilor, a ' căror 
pondere diminuează simțitor rentabi
litatea producției, nu ar constitui o 
modalitate dintre cele mal potrivite de 
cultivare a spiritului militant, a com
bativității împotriva oricărei forme 
de irosire a avutului obștesc 7 Și tre
buie spus că imprimarea unui carac
ter concret, mobilizator al Întregii 
acțiuni educative de cultivare a ati
tudinii înaintate fată de muncă apa
re cu atlt mai necesară în această 
unitate industrială, unde aproape 75 
la sută din efectivul forței de muncă 
îl reprezintă tinerii.

Stări de lucruri asemenea celor în- 
tilnite la I.O.R. pun in lumină men
talități potrivit cărora perioada da 
vară ar însemna o perioadă de „pau
ză". de vacantă, in activitatea politi
co-educativă. Or, in lumina exigen
telor Congresului al XI-lea, ale 
Plenarei din Iulie a.c. privind necesi
tatea sporirii continue a forței de 
înriurire și eficienței sociale a acestei 
activități, se impune desfășurarea — 
fără Întrerupere — a unei intense ac
tivități propagandistice prin folosirea 
adecvată a tuturor pirghiilor politico- 
educative, precum adunările genera
le de partid, de U.T.C., activitatea 
agitatorilor, organizarea periodică de 
consultații si răspunsuri la întrebări 
la cabinetele de științe sociale și 
punctele de' informare politico-ideo- 
logică. inițierea unor acțiuni intere
sante și atractive la cluburi, cămine 
culturale. Numai in felul acesta, vor 
reuși organizațiile de partid să de
termine implantarea organică a com
bativității revoluționare in viața fie
cărui colectiv de muncă, factor esen
țial al accelerării progresului eco- 
nomico-social al țării, al înfăptuirii 
hotărîrilor istorice ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Icn ERHAN

Noul spital Județean din Focșani

ultimii douăzeci 
două milenii, iar 
creștere cel puțin 
intensificat consi- 

____  _______  __ ___  ... condiții. Se pur.a 
întrebarea : este creierul nostru în măsură să păstreze integral toate 
cunoștințele și impresiile și să reacționeze adecvat ? Unii specialiști 
își manifestă chiar îngrijorarea fată de posibilitățile creierului uman 
de a face față în viitor avalanșei de solicitări.

— împărtășiți această opinie? — este întrebarea pe care am adresat-o 
academicianului Ștefan MiLCU.

de __ ___
în viitor acest ritm al cunoașterii va avea o rată de 
egală. Pe de altă parte, ritmul vieții cotidiene s-a 
derabil, impunînd creierului adaptări rapide Ia noi

mai mult sau mai puțin întinse, ca 
efect al leziunilor provocate de dife
rite boli. Tocmai acest substrat ma
terial al memoriei permite o inter
venție directă asupra ei, în vederea 
îmbunătățirii acesteia, 
memoriale a creierului.

— Cantitatea de 
cleic — considerat 
terială a memoriei — sporește 
pe măsura solicitării informa
ționale ?

— Este o problemă Interesantă, 
care preocupă mult pe specialiști, și 
nu numai pe ei, la care însă nu pot 
da un răspuns cert.

a capacității

acid rlbonu- 
ca bază ma-

Mofturoșii»
Ne aflăm In mijlocul coopera

torilor din Moftinu Mic (Satu- 
Mare), care zoresc la strinsul 
sfeclei de zahăr. Parcă se muta
se tot satul in cimp.
. — Tăt și nu prea tăt — ne 
spune un bătrinel trecut de 70 
de ani. No, că avem vreo trei 
mofturoși, care nu vor să-i pră
jească soarele. Stau in sat și mor 
de lene. Dați-i la ziar, să le 
crape obrazul de rușine, că se 
sperie și ciorile de lenea lor.

Ne-am dus in sat și i-am vă
zut pe cei trei. Toți trei in floa
rea și puterea virstei. Coriolan 
Pop trăiește din truda soției, 
care se afla la ceasul acela pe 
cimp ; Viorel Oros pescuiește 
clandestin și vinde peștele „la 
fereală", la colțul uliței ; Al. Va
ria și-a părăsit serviciul și caută 
altul mai ușor, dar mai „bănos". 
Toți trei au o trăsătură comu
nă : ori de cite ori vine vorba 
de muncă, devin mofturoși. Să-i 
vedem cum vor deveni după rin- 
durile de mai sus. Te pomenești 
că — de lene — nici le-or citi.

Abia acum îl
doare capul

în fața casei lui Ion Sîntămă- 
rean din Sinmihaiul Almașului, 
județul Sălaj, se adunaseră, cio
por, toți vecinii.

Bind peste măsură, I. S. puse
se mina pe o secure și, din se
nin, începuse să sfărime tot 
ce-i ieșea în cale : geamurile, 
ușile, soba, masa, scaunele...

— Să nu se apropie nimeni 
de mine — striga el — dacă nu 
vrea să-1 doară capul 1

Totuși, cîțiva vecini, în frun
te cu primarul (Dumitru Moi- 
grădean), s-au apropiat de el 
și cu greu l-au potolit. Abia 
cînd s-a trezit și s-a uitat 
jur, văzindu-și isprava, a 
ceput să-1 doară capul.

Din registrele cooperati
vei buzoiene „Constructo
rul" am ales — prin son- 
daj-rrr 20 .de> adrese la care 
meseriașii lucraseră în a-, 
cest an și, împreună cu 
președintele cooperativei și , 
cu un reprezentant al foru
lui tutelar — Uniunea ju
dețeană a cooperativelor 
meșteșugărești — ne-am 
deplasat Ia fața locului. 
(Precizăm că serviciile 
prestate de meseriași la a- 
dresele vizitate de noi 
constau din lucrări curente, 
obișnuite, care nu solici
tau materiale deosebite 
sau o calificare deosebită). 
Ce am constatat 7

Dacă în privința 
execuției aproape 
tățenii pe la care 
cut s-au declarat 
miți, apreciind priceperea 
meseriașilor, în schimb, a- 
.tunci cînd ne-am interesat 
de celelalte laturi ale ser
virii... Ba că lucrările nu 
au început atunci cind au 
fost solicitate (de exemplu, 
unele lucrări de reparații 
și montări de sobe — soli
citate iarna, au fost pro
gramate... primăvara), ba 
că nu a fost respectat ter
menul de începere sau cel 
de terminare a lucrărilor, 
ba că materialele rămase 
de la lucrări nu au fost ri
dicate din fața casei etc. 
în plus, am notat și obser
vații de genul : „Cit au lu
crat la noi meseriașii, ni
meni nu i-a controlat" sau 
„în timpul zilei, meseriașii 
veneau pe la 8—9. începeau 
lucrul, iar pe la prinz ple
cau și nu mai apăreau de- 
cît a doua Zi“...

La sfirșitul sondajului nos
tru, președintele coopera-

calității 
toți ce- 
am .tre- 

mulțu-

în 
în-

de

Din nou 
despre 
pescuitul 
imprudent

Scriam, în rubrica noastră
săptămina trecută despre păța
nia unuia care încercase să 
prindă pește cu... fir legat de 
curentul electric. De data a- 
ceasta ni se semnalează o in- 
timplare asemănătoare petre
cută in localitatea Crușeț, ju
dețul Gorj. Aflindu-se in vi
zită la . socrii săi, un ama
tor de pescuit s-a dus la 
plriul care trecea chiar prin a- 
propierea casei, dar nu cu un
dița. El a legat un cablu la re
țeaua de curent electric, intrind 
cu el in apă. La puțin timp, a 
fost găsit mort. Fusese electro
cutat.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

tivei, tovarășul Radu Du
mitrescu, a ținut să a- 
dauge :
. — Intr-adevăr,, . la. ,capi- 
toiul disciplină șîntpm încă 
datori față de clienți. Va 

. trebui ca, pe lîngă desfă
șurarea unei serioase 
munci educative in rindul 
meseriașilor, să întărim 
simțitor controlul. Vom 
împuternici de urgență mai 
multe persoane din coope
rativă cu sarcina expresă 
de a controla periodic —

tivitatea de servire publi
că. Dacă într-o întreprin
dere, de exemplu, contro
lul este, mai Jeșne .de .a.si-,, 
gurat , — .actțvi.tatea țuriităji;; 
ții desfășurîndu-se ‘ intr-uri ' 
perimetru 'bine'1 delimitat — 
în sectorul cooperației 
meșteșugărești activitatea 
se desfășoară în sute și 
sute de ateliere răspindite 
în toaie colțurile localități
lor ; Ia aceasta se adaugă 
și faptul că în unitățile de 
servire fiecare meseriaș

Cum se aplică în unități ale cooperației 
meșteșugărești o decizie luată cu 

aproape patru ani în urmă

Probabil că a- 
ceastă corelație 
se realizează ; 
poate că așa s-ar 
explica faptul 

că indivizii care desfășoară activități 
variate și primesc o cantitate mai ma
re de informații au un tonus neuro- 
psihic (in care includ și memoria) 
mult mai puternic, mai eficient și 
sînt mai rezistenți la procesele de 
îmbătrinire decît alți oameni. După 
40 de ani, un număr de neuroni se 

‘necrozează, mor. procesul continuînd 
cit trăim. Din fericire, această pier
dere poate fi recuperată, deoarece 
nu toate celulele nervoase sînt fo
losite în același timp, iar compen
sarea celor necrozate este 
asigurată pe baza imenselor 
existente in creier.

Cercetări de gerontologie _
te la noi în țară au evidențiat, fără 

sensul

— Creierul trebuie să Înregis
treze informațiile, să le depoziteze 

-și să le actualizeze (să le reia), să le 
repună in circulație, folosindu-le sub 
formă de cunoștințe atunci cind are 
nevoie de ele. Acesta este de fapt 
complicatul proces al memoriei.

Trebuie să acceptăm o limitare a 
posibilităților creierului in atingerea 
acestor trei parametri 7 Este cunos
cut, de pildă, că Mozart putea tran
scrie 6 simfonie după ce o ascultase 
o Singură dată, că unii poligloți cu
nosc zeci de limbi, că un matematici
an. la un concurs, s-a luat la întrecere 
cu un calculator și a ciștigat. Astfel 
de cazuri de excepție ne dovedesc 
ce posibilități 
mari, nebănuite 
pot exista în or
ganismul omu
lui. în mod obișnuit însă, ca
pacitatea mijlocie a creierului 
uman nu este folosită nicioda
tă integral. Noi posedăm, in 
realitate, o capacitate de înrogistrare 
a informațiilor cu mult mai mare 
decit aceea pe care o utilizăm in 
mod curent. De fapt, pierdem o can
titate enormă de informații : pe li
nele nu le înregistrăm, întrucit nu 
întotdeauna atenția noastră este for
mată și educată pentru a fi mai efi
cientă. Astfel, dintr-un peisaj din 
natură, agronomul va reține în spe
cial plantele agricole, de cultură, un 
pictor va distinge culorile, lumina 
și diverse aspecte, un botanist — 
particularitățile vegetației ș.a.m.d.

— Bg căL poatg fi. influen- ■... rezgj;yă,.^ă activitatea, în i----- î
țață in: mod favorabil capaciia- . compjex. al, cuvîntuluj, intelectuală și 
4»-—-re .. fizica,; este absolut pecesară pentru

conservarea condiției omului în vîr- 
sta a treia. întreținerea capacității 
mentale se poate face atît prin edu
care și activitate, cit și prin mijloa
ce chimice. în ultimul timp, au a- 
părut o ■ serie de substanțe care sti
mulează troficitatea și, deci, capaci
tatea funcțională a celulei nervoase, 
respectiv, concentrarea atenției, ra
piditatea actualizării datelor, mobi
litatea proceselor mentale ș.a. Uti
lizarea acestor substanțe este reco
mandată sub control medical, pentru 
că, adesea, după o primă fază de re- 
vitalizare apar efecte nedorite : in
stalarea unei stări de oboseală, scă
derea bruscă a activității cerebrale. 
Cu toate avantajele imediate ale a- 
cestor substanțe chimice, eforturile 
omului trebuie îndreptate 
spre respectarea igienei

Din copilărie trebuie 
meze deprinderi pentru 
efortului cerebral, în așa 
se asimileze din ce în ce mai multe 
cunoștințe, fără a se ajunge la su
praîncărcarea creierului, la surmer 
naj. Calea constă în raționalizarea 
zilei de muncă, prin rezolvarea i 'o- 
blemelor în ordinea importanței, te 
sînd la o parte informațiile lipsîiț 
de valoare, precum și în respectarea 
igienei mentale, a ansamblului de 
măsuri de care trebuie să țină sea
ma omul pentru a-și apăra sănăta
tea creierului. Consumarea abuzivă 
a alcoolului, a substanțelor toxice și 
excitante reduce capacitatea funcțio
nală a celulelor nervoase și grăbește 
moartea lor. Deci, igiena mentală 
este strîns legată de o stare gene
rală fiziologică bună.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

imediat 
rezerveîn alte două cooperative 

nici măcar nu slnt numite 
persoanele cu sarcini de 
cqntrol ,,de.- calitate...

: Dar iată și punctul de 
vedere ăl responsabilului 
cu problemele C.T.C.' de lă 
uniu'nea județeană a coo
perației meșteșugărești, to
varășul Stan Stelian :

— Pe lîngă faptul că 
nici organizatoric nu este 
asigurată, funcționarea con
trolului de calitate 
te cooperativele, 
unde el există are 
ență mult redusă : 
iștii sînt subordonați com
partimentelor de producție, 
adică exact persoanelor pe 
care trebuie să Ie contro
leze (!) Mai mult : pînă și 
reclamațiile de calitate pri
vind servirea publicului în 
unități nu sînt dirijate 
spre verificare C.T.C.-ului, 
ci altor compartimente din 
cooperative și uniuni. La 
drept vorbind, C.T.C.-ul 
din sfera serviciilor coope
rației meșteșugărești exis
tă mai mult cu numele...

...Sînt fapte și opinii 
care ne scutesc de orice co
mentariu. Cu o precizare 
doar : sperăm că specialiș
tii din UCECOM - cărora 
le-am adus la cunoștință 
cele constatate de noi la 
Buzău — vor găsi soluțiile 
cele mai indicate pentru 
redresarea situației semna
late și se va trece la apli
carea lor în practică. Pen
tru că în sfera serviciilor 
publice controlul de cali
tate este mai mult decît 
necesar, iar In activitatea 
cotidiană el poate și tre
buie să se ridice la nivelul 
maximei exigențe.

ROMÂHIA-FILM
..•șnsjom. . .

PREZIMTă

„Delict

k> io*,

7-

efectua*

in toa- 
acolo 

o efici- 
C.T.C.-

din dragoste"

O producție a studiou
rilor italiene. Regia : Lui
gi Comencini. Cu : Ste
fania Sandrelli, Giulian 

no Gemma

? tatfi.-in mod favorabil, capaciia- ,'
- tea-‘informațională a creierului ? v

— Procesul de educare și întreți
nere a memoriei trebuie să fie per
manent. Și cu cit înaintăm în vîrstă, 
cu atît mai mult trebuie să ne exer
săm șl să ne folosim memoria. O bună 
gimnastică pentru memorie, la orice 
vîrstă, o reprezintă învățarea limbi
lor străine, a poeziilor, rezolvările 
matematice ș.a. în înfăptuirea aces
tui deziderat sîntem ajutați și de 
progresele făcute de chimia creie
rului. Este unanim recunoscut că 
datele memoriei se înregistrează în 
moleculele de acid ribonucleic 
(ARN), 
celulelor 
memoria 
nu este 
în afara 
explică pierderea memoriei pe arii

de acid 
componente esențiale 
nervoase. Prin 
are un substrat 

un proces psihic suspendat 
materiei celulare. Așa se și

ale 
urmare, 

material,

Mihai IONESCU

la o 
spe- 
sale,

tocmai de 
înțelegere a 
activității 

meșteșugăreas- 
a-

ale
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prin sondaj — toate cate
goriile de lucrări ce le e- 
xecutăm la populație, și 
tot periodic vom analiza — 
într-un cadru organizat — 
toate observațiile făcute.

...Am insistat asupra ce
lor constatate la coopera
tiva buzoiană „Constructo
rul" nu pentru că faptele 
de aici ar fi da o natură 
deosebită, aparte. (Din pă
cate, exemple asemănă
toare se pot intîlni și în 
alte unități de ser.vire pu
blică din Buzău, ca și în 
alte localități și județe din 
țară.) Ne-am oprit, totuși, 
la cele relatate pentru că 
— dincolo de datele con
crete ale exemplului luat — 
constatările făcute aduc in 
discuție o problemă cu ca
racter mai general, anume 
modul In care se asigură și 
se exercită controlul in ac-

intră permanent In contact 
cu publicul, cu cerințele și 
gusturile individuale 
fiecărui client.

Pornind 
asemenea 
cificului 
cooperația 
că a organizat — cu 
proape patru ani în urmă
— o rețea proprie de con
trol — pe județe și coope
rative (un fel de C.T.C. al 
cooperației meșteșugărești)
— care venea să se' adauge 
controlului exercitat în vir
tutea răspunderilor ce le 
poartă cadrele de condu
cere și aparatul de îndru
mare din cooperative. Cum 
funcționează în prezent a- 
cest C.T.C. al cooperației 7

în județul Buzău, din 
șase cooperative doar in 
trei funcționează comparti
mente distincte de control.

prioritar 
mentale.
să se for- 
organizarea 
fel incit să

De la pahar și 
de la indiferență..,

— Și n-aveți nici un amestec 7
— N-avem, tovarășe judecător. Noi n-am 

făcut nimic... Nici n-am fost de acord cu 
ei. Am stat la distanță !...

...într-o seară de iunie, după ce adăsta- 
seră îndelung în fața unor sticle, patru 
amici întru pahar o luaseră agale pe aleile 
parcului. Nici ei nu știau de ce hoinăreau 
în loc să plece acasă. Era tîrziu, își omo- 
riseră toată după-amiaza la pahar... A ve
nit pe urmă propunerea. O propunere ne
săbuită și mîrșavă. „Haideți să acostăm 
vreo fată", a zis unul dintre ei. cu mintea 
mai încețoșată de băutură. Doi n-au vrut. 
S-au dat deoparte. Atît. Nu i-au oprit în 
nici un fel pe huligani de la ceea ce pu
neau Ia cale. Iar ei, Constantin Alexandru 
și Dobre Tudor (amindoi din comuna Do
robanți, județul Ialomița) și-au dus mal 
departe nesocotința : intîlnind o pereche 
de tineri, au sărit asupra lor. î-au luat fe
tei tranzistorul... A fost salutară interven
ția trecătorilor. Ceilalți doi, Ion Bogățean 
și Dumitru Răduță (tot din Dorobanți) au 
privit ’scena de la distanță. Netulburați. 
N-au schițat nici un gest, nici măcar în ul
tima clipă, pentru a-și potoli consătenii...

Făptașii stau acum in banca acuzaților. 
Locul' unde sfirșesc asemenea isprăvi. Cei
lalți doi, „spectatori", se spală pe miini de 
orice vină. Oare vor putea s-o uite mai 
ales pe aceea că n-au fost oameni de ca
racter, că n-au încercat să împiedice răul 7

Să fi fost de vină
1 aprilie?

Cel puțin Ia prima vedere, așa Ii s-a pă
rut unor tovarăși de la I.A.S. însurăței — 
județul Brăila — la data cînd s-a con
statat că din ferma zootehnică condusă de 
tehnicianul Neculai Novac lipsesc aproape 
700 de oi. Nu de alta, dar N. N. fusese pus 
șeful fermei respective de un 1 aprilie... De 
cum a fost „uns", împreună cu Ion An
ghel, un individ adus de noul șef de fermă 
și trecut în schemă ea „muncitor cu însăr
cinări speciale", s-au apucat de „păcăleli". 
Bineînțeles, in paguba avutului întreprin
derii. „însărcinările speciale" ale lui An
ghel constau în a face rost de clienți că
rora să Ie vîndă „de ocazie" oile I.A.S.-ului. 
Banii se impărțeau între șeful fermei și 
specialistul cu vînzări ilegale. Și uite așa, 
în nici doi ani de zile, s-a ajuns la o „pă
căleală" de peste 220 000 lei !

— Onorat tribunal, eu n-am vlndut nici
o oaie. Nu știu 
pazlicurile ’ ‘ ,
încrederea — se apără Novac în fața in
stanței.

— Bine,

nimic de toate matra- 
lui Anghel, care mi-a înșelat

dar chiar dumneata ne-ai spus 
că ai primit de la Ion Anghel peste 21 000 
de lei...

— Recunosc, i-am primit, deși n-ar fi tre
buit. dar aveam nevoie de bani. De unde 
să știu eu că erau din vinzarea oilor 7 Bă
nuiam că trebuie să fie ceva necurat la 
mijloc, dar oficial eu nu știam de unde 
are el bani și nici nu mă interesa...

E limpede, nu 7 Șeful „bănuia" el că se 
întimplă ceva, acceptă chiar să primească 
niște bani ce nu i se cuveneau, dar să fie

clar : „oficial" nu știa nimic și nici nu-1 
interesa să afle !... în fapt, probele de la 
dosar au dovedit că toată afacerea era cu
noscută și aprobată... neoficial de Novac. Și 
pentru ca să nu mai fie dubii, instanța i-a 
condamnat pe cei doi, după probe oficiale 
și in conformitate cu textele de lege ofi
ciale, la cite 10 ani închisoare. Cam scump 
acest gen de „glumă" de 1 aprilie. Rămîne 
de văzut cit Ii va costa pe „ierarhii" care 
i-au angajat pe cei doi și n-au băgat de 
seamă atita amar de vreme, deși pentru 
asta erau puși acolo, că sub nasul lor se 
desfășura b farsă atît de păguboasă pen
tru averea obștii I

suri Ionel Iâmandi, fost șef al Grupului 4 
Chitila, din cadrul cooperativei de con
strucții „Prestarea". 41 de muncitori trecuse 
fictiv pe statele de plată. Asta pînă să fie 
arestat : fiindcă în Zilele imediat următoa
re, casieria tot aștepta alți 10 oameni de 
pe un stat de 7 228 de lei să vină să-și ri
dice banii. Dar dacă Iamandi nu venea...

Cu el s-au lămurit lucrurile. A fost con
damnat la 8 ani închisoare. Dar — între
băm — cu cei care au dovedit atlta super? 
ficialitate și ușurință față de banii obștii, 
cînd se vor lămuri lucrurile 7

fiecare aveam familie. Am plecat de acasă 
și stăteam prin hoteluri. Așa am cheltuit 
banii din gestiune și nu am mai avut cu
raj să mă prezint la serviciu...

Așa a terminat-o Nuți cu viața cea aven
turoasă. în privința pagubei, e bun de pla
tă și Puiu. Ca să nu se strice... armonia.

Dezordinea
„paradisul 
escrocului"

„Nuți", femeia 
cu bani...

Din caietul 
grefierului

Nu e Ioc mai dorit de individul pus pe 
furtișag decît acela unde controlul e cit 
mai rar și cit mai slab. Nicăieri nu se sim
te un asemenea individ mai în apele lui 
decit acolo unde sălășluiesc neorinduiala și 
superficialitatea. De care nu tntîrzie să 
profite.

— Recunosc săvlrșirea Infracțiunilor ară
tate în rechizitoriu. Recunosc că am sem
nat în fals statele de plată și listele de 
avans, încasind eu sumele de bani pentru 
cei trecuți fictiv... Nu am făcut insă un 
calcul al sumelor încasate de mine în felul 
acesta, așa că nu știu suma totală...

Suma totală au stabilit-0 organele In 
drept : 103 530 lei. Atit a încasat prin fal-

în calitatea 
pline nr. 190 
avea datoria 
netarul și să 
făcut și In seara cu pricina. _____
6 925 lei. Plus 2 030 aduși de o colegă să-i 
depună în locul ei la casierie. Total 8 955. 
„Bunicică sumă", trebuie să-și fi zis 
„Nuți". Și întilnindu-1 pe „Puiu", i-a venit 
cheful să facă pe femeia cu bani. Din chiar 
seara .cu pricina. Adio casă, adio familie și 
copii ! L-a invitat pe „Puiu" la „Ceahlăul". 
Și tot așa și a doua Zi. Și a treia. Și... Ce 
mai, viață pe picior mare. Localuri, hote
luri, getax... „Să fim fericiți, Puișor 1“

A durat „fericirea" exact 9 zile. Nici nu 
se putea să nu se remarce Nuți 
acum, cînd ajunsese o „doamnă", 
posit, după atîtea turnee, în sala tribuna
lului : j

— Conviețuiam eu numitul Puiu, deși

ei de gestionară la centrul de 
din București, Elena Moise 

să facă in fiecare seară mo- 
ducă banii la casierie. Așa a 

. Și au ieșit

„Am^ văzut-o pe reclamantă pe stradă 
insolită de un tinăr și m-am luat după ei 
vrind să discut cu reclamanta pe care n-o 
cunoșteam. Este adevărat și că am fugit 
după ea : din cauza hainei. Precizez că a- 
tunci cind am vrut să stau de vorbă cu 
reclamanta, nu știu din ce cauză s-a spe
riat și mi-a rămas mie haina ei. Probabil 
că n-o încheiase la tofi nasturii...".

(„Scuza" inculpatului. Dosa
rul 3 528/1975, Judecătoria sec
torului 6).

„Subsemnatul introduc prezenta acțiune 
de divorf Si cer să se declare desfăcută că
sătoria noastră încheiată in 1937, întrucit 
in anul 1945 am înregistrat o anumită bă
nuială cu privire la fidelitatea dumneaei...".

tocmai 
A po-

(„Motiv" în dosarul de di
vorț nr. 6 977/1974, Judecătoria 
sectorului 6).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi 

ocazie de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu urări 
fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile priete
nești î’omâno-belgiene vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, in folosul am
belor noastre țări și popoare.

oferă plăcuta 
de sănătate și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primire la Marea Adunare Națională

Primire la C. C. al P. C. R
Sîmbătă, tovarășul Iosif Banc, 

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, condusă de Istvan Raj- 
can, membru al Secretariatului Pre
zidiului Conferinței Federale, care 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste face o 

'‘vizită în țara noastră. La primire a 
participat tovarășul Ion Cîrcei,

existente intre

membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al F.U.S.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-au subliniat relațiile 
bune, prietenești,
Partidul Comunist Român, și.Uniu-, 
nea Comuniștilor din Iugoslavia, in
tre Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia și care se dezvoltă 
continuu în interesul reciproc al po
poarelor celor două țări.

MAREA SĂRBĂTOARE
jî POPORULUI COREEAN PRIETEN
27 de ani de la crearea R. P. D. Coreene

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al. Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae GiosaA, a primit la 6 
septembrie a.c. delegația Comisiei 
de apărare națională și a forțelor 
armate din Adunarea Națională 
Franceză, condusă de Voilquin Al
bert, președintele comisiei, care face 
o vizită în tara noastră la invitația 
Comisiei pentru problemele de apă
rare a M.A.N.

La întrevedere au participat Ion 
Dincă. președintele Comisiei pentru 
problemele de apărare a M.A.N., și 
Constantin Teodorescu, membru ai 
comisiei.

Corivorbirile au evidențiat dorința 
comună de dezvoltare a bunelor ra
porturi dintre parlamentele român și 
francez? dintre comisii ale acestora, 
penîr _t' amplificarea și aprofundarea 
tradiționalelor relații de prietenie și 
colâbor' Te româno-franceză.

în continuare, delegația s-a întil- 
nit cu membri ai Comisiei pentru 
pre Țemele de apărare ă M.A.N.

La primire și la întrevedere au 
fost prezenti Raoul Delaye, amba-

sadorul Franței la București, alți 
membri ai ambasadei.

★
General de armată Ion Ioniță. mi

nistrul apărării naționale, a avut o 
întrevedere cu delegația Comisiei de 
apărare națională și a forțelor ar
mate din Adunarea Națională Fran
ceză.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
participat general-colonel 
deputat, prim-ad.iunct al 
apărării naționale și șef 
Stat Major, membru al 
de Stat, general-colonel
sile, adjunct al ministrului, si ge- 
neral-maior Mihai Chițac. deputat, 
membru al Comisiei pentru proble
mele de apărare ă M.A.N.

Au fost de față Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București, alți 
membri ai ambasadei.

★
După-amiază. parlamentarii fran

cezi au fost oaspeții Muzeului Mi
litar Central.

au
Ion Coman, 
ministrului 
al Marelui 
Consiliului 

Ionel Va-

• SPORT « SPORT • SPORT » SPORT

FOTBAL: Steaua F. C. Argeș 1-1

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria

Adunare festivă
la Drobeta Turnu-Severin

Simbătă după-amiază, în sala Tea
trului popular din Drobeta Turnu- 
Severin a avuit loc o adunare festi
vă organizată de Comitetul județean 
Mehedinți al P.C.R. cu prilejul ce
lei de-a XXXI-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste din Bulga
ria. Au luat parte Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean 
tele

Tovarășului KIM IR
Premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene

Dragi tovarăși,

Ieri, Steaua a pierdut punctul pe 
care-1 ciștigase în etapa trecută la 
Tg. Mureș, iar F.C. Argeș a recupe
rat pe acela pe care-1 pierduse, la 
Pitești, în fața lui F.C. Bihor. Cam 
acesta ar putea fi socotit bilanțul 
meciului Steaua — F.C. Argeș, în
cheiat cu scorul de l—1 (1—0). Pa
guba, după cum se vede, a supor
tat-o echipa Steaua, care marcase 
ieri golul în minutul 2 și dădea su
porterilor din tribune și de la tele
vizoare iluzia că va ciștiga la scor. 
Totuși, pe rînd, Năstase, Dumitru și 
Troi. ca să nu vorbesc decit despre 
marile lor ocazii, au irosit situațiile 
pentru majorarea scorului și astfel 
s-a ajuns la pauza meciului cu 
avantajul minim de 1—0. în acel mo
ment. multă lume s-a gindit că se 
va repeta povestea din partida 
Steaua — F.C. Constanța, în care 
bucureștenii, după ce conduseseră 
autoritar jocul și avuseseră un avan
taj la pauză de 2—0, de-abia reuși; 
seră să smulgă victoria cu 2—1. Ieri 
însă nici n-a mai fost vorba de vic
torie. în minutul 59, Dobrin a exe
cutat de la vreo 25 metri o lovitură 
liberă de parcă ar fi bătut un . pe
nalii — șut puternic, cu dreptul și 
fără elan, tocmai la păianjen", sur- 
prinzind pe toți ’ cei din: teren și 'din i 
tribune, inclusiv pe tînărul portar 
Moraru.

Meciul fusese jucat. In continuare, 
fazele au fost încîlcite, faulturile au 
abundat, ca și greșelile de arbitraj. 
Semnalez două dintre principalele 
erori: portarul Ariciu, depășit de 
minge, l-a oprit cu miinile pe Năs
tase; Radu II, scăpat singur pe con
traatac, a fost ajuns din urmă și

faultat la linia de 16 metri! Arbitrii 
— parcă nici n-ar fi observat aceste 
încălcări de regulament! Au mai fost 
situații de ofsaid (din care s-ar fi 
putut înscrie puncte și decide rezul
tatul !), semnalizări inverse, faulturi 
grosolane la cei mai activi înain
tași — Zamfir, Dobrin, Radu II și 
Troi. Deci, brigada de arbitraj Sever 
Drăgulici — nesatisfăcătoare.

Cei mai productivi jucători: Zam
fir, Vigu și Dumitru (acesta, numai 
în prima repriză) de la Steaua, iar 
de la F.C. Argeș — Dobrin, Radu II 
și Ariciu.

Celelalte opt partide ale etapei se 
vor desfășura astăzi : Dinamo — 
Jiul (stadion Dinamo, ora 16), Poli
tehnica Iași — Universitatea Cluj- 
Napoca, Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc, F.C. Bihor — S.C. 
Bacău, Universitatea Craiova — F.C. 
Olimpia, U.T. Arad — Rapid, F.C.M, 
Reșița — F.C. Constanța, C.F.R. Cluj- 
Napoca — A.S.A. Tg. Mureș.

tv . • r
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8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 copii :

în cîteva rînduri
HANDBAL SI BASCHET

La Bacău a început ieri o nouă 
ediție a Campionatului diviziei A la 
handbal feminin. Performera primei 
zile de întreceri a fost formația Vo
ința Odorhei, care a întrecut cu sco
rul de 18—14 echipa Universitatea 
București. Alte rezultate : Construc
torul ..Baia Mare — Rulmentul Bra
șov 13—9 ; Universitatea Timișoara 
— Q,-r-tructorul Timișoara 26—17 ;

' ;ia București — Mureșul Tg. 
M 12/-12 ; Textila Buhuși — 
Răpi ' -H.

Campionatul diviziei A la baschet 
feminin a continuat in „Sala Spor
turilor" < 
etapa a 
I.E.F.S. 
(45-30) ; 
C.S.U. " 
Rapid — 
87—68 
torul 
79—68 
rești 
94—60 (54—26).

★
întrecerile internaționale feroviare 

de baschet masculin au _ continuat 
la Wroclaw cu partidele din etapa a 
treia. Echipa Rapid București a în- 
tiln.it selecționata feroviară din 
Luxemburg, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 91—52 (53—26).

Alte rezultate : Cehoslovacia — 
Spania 118—50 (59—24) ; Ungaria — 
Portugalia 124 — 37 (61 — 22) ;
U.R.S.S. —- Belgia 84—48 (35—21).

Film serial pentru 
Daktari.
Viața satului.
Aventura cunoașterii, 
tarea : fantezie* 
tate 7
Bucuriile muzicii.
Paul Richter.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.45 .Magazin sportiv.
17,15 Călătorind prin

film documentar.
17.30 Varlatiuni coregrafice.
17.45 Film serial : ,,UFO“.
18,40 Documentar TV : Secvență 

moldavă — Dorohoi.
19,00 Lumea copiilor — 

păpușilor.
19.21) 1001 de seri.
19.30
20,00

11,45

20,25

sau
Adap- 

necesi-

Omagiu lui

Brazilia —

în lumea

din Galați cu partidele din 
doua. Iată rezultatele : 

Crișul Oradea 87—66 
Progresul București —

' Tg. Mureș 68—51 (32—27) ;
— Universitatea 
(36—33) ; 
București 
(38—27) ;

....... Timișoara 
diimpia-Construc- 
— C.S.U. Galați 

.—a, , Politehnica Bucu-
Universitatea Cluj-Napoca

TENIS
La Mamaia s-au desfășurat sîm

bătă finalele probelor de simplu din 
cadrul „Turneului speranțelor". Sur
priza zilei a fost realizată de elevul 
bucureștean Jean Bircu, care l-a în
vins pe proaspătul campion republi
can de juniori, Marian Mirza, în 
trei seturi : 7—5, 4—6, 6—1. In fi
nala de simplu fete, jucătoarea ro
mâncă Lucia Romanov a întrecut-o 
cu 6—3, 6—3 pe poloneza Barbara 
Kocyga.

In finala juniorilor mici (15—16 
ani), Gabriela Dinu (România) a cîș- 
tigat cu 3—6, 6—4, 6—2 în fața ceho
slovacei Dana Svoboda, iar Thomas 
Arnold (R.D. Germană) a dispus cu 
6—0, 6—1 de Andrei Dîrzu (Româ
nia).

X
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 septembrie. In țară : Vreme in ge
neral călduroasă, mai ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va ii va
riabil. Local, In jumătatea de. nord a 
țării și în zonele de deal șl de munte, 
vor cădea ploi de scurtă durată. In 
rest, ploi Izolate. Vint slab pină la po
trivit. Temperatura aerului va înregis
tra o scădere ușoară. Minimele vor ii 
cuprinse între 8 și 18 grade, mai coborî- 
te în estul Transilvaniei, iar maximele 
între 20 și 28 de grade. In București : 
Vreme relativ călduroasă. Cer variabil. 
Vînt .slab pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

22,00
22,10

Telejurnal.
„1 + 11 + ceilalți =*=
— reportaj TV.
Festivalul comediei 
tografice la TV. Filmul artis
tic ..Cîntînd în ploaie". Regla 
Stanley Donen și Gene Kelly. 
24 de ore.
Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2

OMENIE*

cinema-

10,00—11,30 Matineu simfonic,
20.00 Desene animate pentru copii. 
20.25 Ora melomanului.
21.15 Actualitatea clasicilor. Bar

dul de la Mircești.
21,35 Melodii maramureșene cu An

gela Buciu.

(Urmare din pag. I)
luminos. Pe colinele Si
biului se ridică suple în 
văzduh zeci de blocuri, 
dînd peisajului urbanistic, 
prin verticalitatea aeria
nă a construcțiilor, o notă 
de cutezanță, străină u- 
niformizării simpliste și 
afirmînd atributul unei 
depline funcționalități, ca
racteristică esențială a 
civilizației moderne.

...Sibiu mai înseamnă și 
alte mutații de esență 
destinate binelui oameni
lor : zeci de grădinițe de 
copii, construcții școlare 

. de tot felul, laboratoare, 
săli de sport, cămine de 
nefamiliști, casă de cul
tură modernă. Ceea ce a- 
rată că orașul din centrul 
țării înaintează spre vii
tor pe toate planurile. De 
pildă, volumul investiții
lor din județ, în cincina
lul viitor — cîteva

Mehedinți al P.C.R., președin- 
consiliului popular județean, 
reprezentanți ai organelor lo
de partid si de stat, numeroși 

oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile municipiului.

Au fost prezenti Ivan Abagiev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Ștefănescu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Drobeta Tur
nu-Severin al P.C.R., primarul ora
șului.

Alexandru Toader, secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., vicepreședinte al consiliului 
popular județean, a vorbit despre 
semnificația zilei de la 9 Septembrie, 
zi în care poporul frate bulgar săr
bătorește momentul răsturnării dic
taturii fasciste și al instaurării pu
terii populare. El a evidențiat succe
sele cu care oamenii muncii din țara 
prietenă se prezintă la apropiata săr
bătoare națională și modul cum a- 
ceștia întîmpină cel de-al XI-lea 
Congres al P. C. Bulgar. Vorbitorul, 
evidențiind apoi tradiționalele relații 
prietenești ce s-au statornicit in de
cursul istoriei între popoarele român 
și bulgar, a arătat că în cronica de 
aur a prieteniei româno-bulgare s-au 
adăugat și anul acesta file de o. ex
cepțională însemnătate, rod al dialo
gului fructuos dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov. Poporul român 
salută cu profundă satisfacție dialo-, 
gul la nivel înalt care a fost încunu
nat de un buchet de roade atit de 
bogat, făcînd ca prietenia româno- 
bulgară să se situeze azi pe o treaptă 
superioară, devenind tot mai puter
nică și mai rodnică.

în continuare a luat cuvîntul Ivan 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia in țara noastră, care, după ce

a mulțumit pentru cuvintele frumoa
se rostite in adunare la adresa po
porului său, a evocat importanta vic
toriei revoluției de la 9 Septembrie 
19-14 în Bulgaria. în cei 31 de ani ce 
s-au scurs de la acest memorabil act 
istoric, poporul bulgar a repurtat 
succese remarcabile în toate dome
niile vieții materiale și spirituale, în 
ridicarea bunăstării celor ce 
Bulgaria devenind un stat 
cu o economie dinamică și 
social-culturală în continuă 
țară în care în prezent se făurește 
societatea socialistă dezvoltată. Sub
liniind că realizările de pină acum 
constituie rodul muncii propriului 
popor, ambasadorul bulgar a arătat 
că la acestea o contribuție de seamă 
au adus-o relațiile noi statornicite 
între țările socialiste, amplificarea lor 
continuă. Anul 1975 este un an de o 
importanță excepțională pentru re
lațiile bulgaro-române, aispus el, an 
în care în mai puțin de șase luni între 
tovarășul Todor Jivkov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au avut loc două 
întîlniri. între cei doi conducători de 
partid și de stat au avut loc convor
biri creatoare și rodnice și au fost 
semnate documente deosebit de im
portante pentru adincirea și lărgirea 
colaborării și prieteniei trainice între 
partidele, țările și popoarele noastre.

(Agerpres)

muncesc, 
socialist 
o viață 
înflorire,

Cronica zilei

,Operația Navi-21(30 TÎlerama
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PROGRAMUL 1

16,01) Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,00 Viață nouă In tara dimineți

lor liniștite — documentar. 
1001 de seri.
Telejurnal.
La norțlle noului 
anchetă.
Istoria operetei 
naje.

20,40 Roman foileton :
Iul Privalov". Episodul
Seară de balet : Spectacol de 
balet susținut de ansamblul 
artistic „Mansude" din R.P.D. 
Coreeană.
24 de ore.

19,20
19,30
20,00

20,20

an — raid-

în... perso-

Ministrul afacerilor ' externe al 
Republicii Socialiste Romania, Geor
ge Macovescu, a adresat vicepre- 
mierului Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe al 
publicii Populare 
reene. Hă Dam, o 
licitare cu prilejul 
aniversări a creării 
lare Democrate Coreene, 
rea națională a poporului coreean.

★
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Federative a Braziliei, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, ■ George. 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor- exter
ne brazilian, Antonio Francisco 
Azeredo da Silveira.

Re- 
Democrate Co- 

telegramă de fe- 
celei de-a 27-a 
Republicii Popu- 

sărbătoa-

I’

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean 
— cea de-a 27-a aniversare a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene — in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, avem deose
bita plăcere de a adresa Comitetului Central al Parti
dului Muncii din. Coreea, Comitetului Popular Central 
și Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, 
întregului popor frate coreean și dumneavoastră per
sonal cele rqai sincere felicitări și un călduros mesaj 
de salut tovărășesc.

Muncind cu multă dăruire și abnegație, poporul co
reean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, a 
obținut, înitr-o perioadă scurtă, succese remarcabile pe 
calea dezvoltării economico-sociale a tării, a transfor
mării radicale a relațiilor de producție de la orașe și 
sate, a edificării orînduirii socialiste în Republica 
Populară Democrată Coreeană. Buciu-in.du-se sincer de 
succesele poporului frate coreean, comuniștii, întregul 
popor român sînt alături și solidari cu eforturile și 
lupta pe care comuniștii si întregul popor coreean o 
desfășoară pentru a intîmpina cu noi succese cea de-a 
30-a aniversare a creării Partidului Muncii din Coreea, 
pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor tra-

PHENIAN
sate de cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii 
din. Coreea, pentru înfăptuirea aspirației fundamentale 
de unitate națională.

Folosim și acest prilej pentru a exprima Încă o dată 
înalta prețuire pe care partidul, guvernul și poporul 
nostru o acordă relațiilor de prietenie frățească, cola
borare multilaterală și solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană., dintre popoarele român 
și coreean.

Ns amintim cu multă plăcere de recentele noastre 
convorbiri rodnice și ne exprimăm încă o dată ferma 
convingere că Tratatul de prietenie și colaborare, pre
cum și celelalte ’documente și înțelegeri convenite ser
vesc atit intereselor popoarelor român, și coreean, con
struirii cu succes a socialismului în țările noastre, cit 
și promovării unor relații noi de prietenie și colaborare 
între toate statele lumii.

Ziua națională a Republicii Populare Democrate Co
reene ne oferă, dragi tovarăși, plăcutul prilej de a vă 
adresa încă o dată, dumneavoastră și poporului frate 
coreean, cele mai calde urări de noi succese în edifi
carea societății socialiste, în. înflorirea continuă a pa
triei dumneavoastră, in lupta dreaptă și plină de abne
gație pentru reuniflcarea pașnică și independentă a 
tării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

varea științei și tehnicii, a culturii 
și învățămintului. Aceste succese 
înnoiesc continuu fața orașelor și 
satelor țării, îmbogățesc viața po
porului. Totodată, ele au o mare 
însemnătate politică prin' făptui că 
acționează ca un puternic factor 
stimulativ in lupta dusă de între
gul popor coreean pentru unifica
rea pașnică și independentă a pa
triei — deziderat pentru împlinirea 
căruia partidul și guvernul R. P. D. 
Coreene desfășoară cele mai mari 
eforturi.

Ca de fiecare dată, marea sărbă
toare a țării prietene reprezintă 
pentru poporul nostru un prilej de 
a evoca cu satisfacție trainicele re
lații de prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală româno- 
coreene. întemeiate pe principiile 
marxism-Ieninismului și interna
ționalismului socialist, aceste rela
ții se dezvoltă statornic pe cele 
mai diverse planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural. 
Factorul hotăritor al amplifică
rii lor continue îl constituie rapor
turile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Româh și 
Partidul Muncii din Coreea, con- 

: țactele și ' ihtîlniflle directe'între 
conducătorii de partid și de stat ai 

• Vizita făcută de
Nicolae Ceaușescu în 

D. Coreeană în 1971, ca și re- 
vizită in România a tovară-

șului Kim Ir Sen au marcat mo
mente memorabile în dezvoltarea 
relațiilor noastre frățești. Dialogul 
fructuos purtat cu aceste prilejuri, 
Tratatul de prietenie și colaborare 
semnat în luna mai la București, 
celelalte documente și înțelegeri a- 
supra cărora s-a convenit au des
chis noi perspective dezvoltării 
prieteniei și conlucrării tovărășești 
româno-coreene, în Interesul am
belor țări și popoare, al cauzei uni
tății țărilor socialiste, al întăririi 
forțelor antiimperialiste, iubitoare 
de pace și progres de pretutindeni, 

în spiritul acestor relații, mani- 
festînd o atitudine consecvent in- 
ternaționalistă față de lupta și as
pirațiile fundamentale ale poporu
lui coreean, România a sprijinit și 
va sprijini în mod neabătut poli
tica profund constructivă a R. P. D. 
Coreene îndreptată spre unificarea 
coreenilor din Nord și din Sud în
tr-o singură patrie, pentru respec
tarea dreptului inalienabil al na
țiunii coreene de a-și decide desti
nele potrivit propriei voințe.

în această zi aniversară,
menii muncii din țara noastră 
transmit poporului prieten al Co
reei populare sincere felicitări și îi 
urează succese tot măi mari în edi
ficarea socialismului, cit și în în
făptuirea dezideratului său fierbin
te — unificarea pașnică și indepen
dentă a patriei sale.

La 9 septembrie, poporul coreean 
aniversează pentru a 27-a oară 
evenimentul încrustat la loc de 
frunte în istoria patriei sale — 
crearea Republicii Populare Demo
crate Coreene. încununare a lupte
lor grele și pline de sacrificii pur
tate împotriva ocupației japoneze, 
pentru idealurile eliberării națio
nale și sociale, acest act istoric a 
așezat pentru prima dată in mile
nara sa istorie bazele unui stat cu 
adevărat liber și independent,. des- 
chizîndu-i larg calea împlinirii as
pirațiilor spre o viață nouă, de pro
gres și prosperitate.

în anii ce au urmat, poporul co
reean, sub conducerea partidului 
muncii, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, s-a angajat cu abnegație 
în activitatea constructivă, crea
toare. Deși munca și preocupările 
pașnice ale poporului 
fost întrerupte de 
imperialistă, care a 
timp de trei ani, 
rirea victoriei vădind in 
că același eroism ca pe fronturile 
de luptă, el a reușit în scurtă vre
me să reclădească orașele și satele 
pîrjolite, să refacă economia dis
trusă '’și''să pășească mai departe 
pe făgașul’ dezvoltării ebopomîeti- 
sb'ci'ăle, al-1 edificării so'cialismulrii. 
Au fost repurtate mari izbînzi in 
făurirea unei industrii moderne, în 
dezvoltarea agriculturii, în promo-

coreean au 
agresiunea 

pustiit țara 
după cuce- 

mun-
oa-

fcelor două țări, 
tovarășul
R. P. “ 
centa★

Aflată în vizită în țara noastră ,1a 
invitația Marii Adunări Naționale, 
delegația parlamentară elenă a fost 
in cursul zilei de sîmbătă oaspete al 
meleagurilor sucevene. Cu acest pri
lej au fost vizitate renumitele monu
mente istorice și de artă de la Dra- 
gomirna, Sucevița, Moldovița și Vo- 
roneț, precum și alte obiective de in
teres turistic-cultural. în onoarea 
parlamentarilor greci, Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al jude
țului Suceava a oferit un dejun.

Simbolurile în oțel ale progresului

ln secția de montaj a locomotivelor electrice de la uzina constructoare
• de mașini „Kim Zong The"

Pe arterele de oțel ale căilor ferate 
din R.P.D. Coreeană aleargă zi și 
noapte locomotivele electrice fabrica
te la uzinele „Kim Zong The" din 
Phenian, capitala străveche și totuși 
modernă a „Țării dimineților liniști
te". Povestea locomotivelor electrice, 
asemănătoare în multe privințe cu 
istoria altor importante realizări ale 
poporului coreean, poartă in ea sem
nificația simbolică a drumului parcurs 
de întregul sector al industriei con
structoare de mașini din R.P.D. Co
reeană în anii construcției socialiste.

în 1953, în momentul terminării 
victorioase a luptei împotriva agre
siunii imperialiste, această uzină, ca 
de altfel întregul oraș Phenian, era 
complet distrusă. La chemarea parti
dului muncii, muncitorii și sol- 
dații întorși de pe front au în
ceput reconstrucția. Din schijele 
bombelor căzute pe teritoriul fos
tei uzine și în împrejurimi a fost 
topit metalul din care au fost turnate 
uneltele necesare muncitorilor con
structori. Apoi, prin autoutilare, au 
fost făurite primele strunguri, forje, 
raboteze. Cinci ani au durat recon
strucția, dotarea cu mașinile-unelte 
necesare și dezvoltarea uzinei, însă, 
în paralel, colectivul a produs 
mai multe tipuri de vagoane și a re
parat mari cantități de material ru
lant, atit de necesar transporturilor 
pe căile ferate. în 1958, uzinele „Kim 
Zong The" se prezentau ca o între
prindere modernă, înzestrată cu ma- 
șini-unelte de înaltă tehnicitate și cu 
un colectiv de muncitori, tehnicieni 
și ingineri bine închegat. Acestui 
harnic colectiv i-a fost încredințată 
sarcina de a fabrica locomotive elec
trice. Majoritatea celor aproape 
180 000 de piese care compun o loco
motivă electrică au fost proiectate și 
prelucrate de colectivul uzinei, iar 
la începutul lunii septembrie 1961, 
prima locomotivă electrică coreeană 
iși anunța prezența în gara — și ea 
reconstruită și modernizată — a Phe
nianului.

...Au trecut 14 ani de atunci, 
perioadă în care căile ferate din 
R.P.D. Coreeană au fost complet elec
trificate. Toate trenurile de călători 
și de marfă sînt remorcate în pre
zent de locomotive electrice produse 
de colectivul uzinelor „Kim Zong 
The" din Phenian. Tot aici au fost 
construite locomotivele și vagoanele 
cu care a fost înzestrat metroul, con
struit in ultimii ani și dat recent în 
folosință in capitala R.P.D. Coreene.

Modernizarea transportului repre
zintă doar un singur exemplu al im
petuoasei dezvoltări a construcției

„Milioanele 
' ‘ III.

21,20

22,10

17,00
17,05

17,25

PROGRAMUL 2

Telex.
I-auzi cum mai cîntă tara. 
Program de muzică populară. 
Festivalul comediei cinema
tografice la TV. : „împăratul 
Cioc de Sturz" — o produc
ție a studiourilor din R. D. 
Germană.
Opereta în ritm de dans.18.35

13,50 Vioara vîntului de vară. Emi
siune de pasteluri șl lieduri 
românești. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Teatru serial TV : „Mușati- 
nii". După trilogia lui Barbu 
ștefănescu-Delavrancea.
Telex.
Arta plastică și arhitectura 
orașului.
A la espanola. Program mu
zical realizat de Televiziunea 
spaniolă.

19,20
19.30
20,00

20,25

21,25
21,30

miliarde de lei. principal 
beneficiar al acestui spor 
fiind industria și, bine
înțeles. oamenii muncii. 
Căci zestrea apartamen
telor municipiului va 
spori cu peste zece mii ;

★
Sîmbătă a plecat din țară delegația 

. orașului Alexandria (Republica Arabă 
Egipt), condusă de Abbel Fawab Ho- 
deib, guvernatorul Alexandriei, care 
a făcut o vizită in România în cadrul 
relațiilor de înfrățire dintre orașele 
Alexandria și Constanța. în timpul 
vizitei, delegația a avut întrevederi 
la Consiliul popular județean și Con
siliu! popular municipal Constanța, la 
Asociația de prietenie româno-egip- 
teană, Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare și a vizitat di
ferite obiective economice și culturale 
de pe litoral și din Capitală.

(Agerpres)
★

După două zile de dezbateri fruc
tuoase, ieri, 6 septembrie, la Piatra 
Neamț și-a încheiat lucrările o pres
tigioasă reuniune științifică. Este 
vorba de cel de-al doilea Congres 
național de otorinolaringologie, 
care au participat aproape 400 de 
specialiști din 17 țări ale lumii.

la

— cu mai toți — trebuie 
■să ajungi pe Bulevard, 
mai ales pe înserat.

Aici constați că popu
lația Sibiului merge încă 
mult pe jos și te îmbogă
țești cu frumoasa certitu

Înfloritorul oraș
se vor construi încă două 
spitale, policlinici, dis
pensare. creșe și grădi
nițe, magazine și două 
hoteluri.

Sînt cifre pe care sibie- 
nii le memorează cu opti
mism, le comentează crea
tor. acasă, la fabrică, pe 
aleile vestitei păduri 
Dumbrava. Dar. ca să te 
intilnești cu cit mai multi 
dintre locuitorii orașului

dine că, într-o ideală sin
teză, orașul, deși larg des
fășurat, datorită dezvoltă
rii lui din ultimii gni, ră- 
mîne totuși înțelept și 
armonic „adunat" în cen
trul său civic. Pe Bule
vard vin să-și facă cum
părături sau pur și simplu 
să se plimbe muncitorii 
de pe noile și impunătoa
rele platforme industriale 
din estul și vestul Sibiu-

lui : de la „Independența" 
sau de la „Balanța", de la 
„Flaro" sau de la Fabrica 
de confecții — construcție 
nouă — privind orașul 
prin sutele și sutele de 
ochi ai geamurilor înalte, 
de la cea mai mare fa
brică de marochinărie din 
tară ; elevi, studenti. din 
tînărul centru de învătă- 
mînt superior al Sibiului. 
Vin să-și vadă orașul, să 
trăiască, mîndri. adevărul 
că vechile vestigii nu sînt 
contrazise — ci, dimpotri
vă. completate — de tu
multuoasa pasiune a nou
lui. Vin să privească 
verticala proaspetelor con
strucții. la fel cum Sibiul 
lor drag privește spre e- 
ternitatea Cibinului cu 
ochi mereu tinerești și 
din ce în ce mai cuprin
zători.

de mașini
ferindu-ne . .. . ___  ___ „ .r
turilor, este semnificativ de relevat 
că pe șosele și pe străzile orașelor, 
pe șantiere de construcții și pe ogoa
re se văd numeroase camioane, auto
buze, troleibuze și autoturisme de te
ren fabricate în R.P.D. Coreeană.

Industria constructoare de mașini 
și-a adus din plin contribuția și la 
dezvoltarea multilaterală a agricul
turii, ramură vitală a economiei 
R.P.D. Corebne. La uzina de tractoa-

din 
tot

R.P.D. Coreeană. Re
ia domeniul transpor-

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

re „Kam Sin", din apropiere de Phe
nian, pe care am avut prilejul s-o 
vizităm, se produc anual 40 000 trac
toare, în 12 tipuri diferite. în prezent, 
în R.P.D. Coreeană există 4 tractoare 
la 100 ha și se preconizează ca pină în 
anul 1980 să se' ajungă la 8 tractoare 
la suta de hectare. Merită subliniat, 
de asemenea, faptul că agricultura 
R.P.D. Coreene este în întregime iri
gată. Este vorba de un vast sistem de 
irigație, care însumează 37 600 km de 
canale pentru distribuirea apei, peste 
1 000 de lacuri special amenajate pen
tru colectarea apei, 1 460 km canale 
de desecare. Industria constructoare 
de mașini a înzestrat acest sistem de 
irigații cu mașinile și instalațiile ne
cesare. Datorită mecanizării și iriga
țiilor, agricultura a reușit în ultimii 
zece ani să dubleze producția de orez, 
cereale și produse animaliere și să 
mărească de 3—5 ori producția de 
legume, fructe, pește și păsări.

Am avut prilejul să vizităm și alte 
întreprinderi care ilustrează am
ploarea pe care a luat-o industria 
constructoare de mașini din R.P.D. 
Coreeană, care, la această ani
versare, a Creării R.P.D. Coreene, 
se înfățișează cu un impresio
nant bilanț de realizări. La uzine
le „Ryongsong" din Hamhân, prin
cipala uzină producătoare de mașini 
grele și instalații complexe, denumi
tă pe drept „uzina-mamă a indus
triei ixireene", am avut prilejul să 
vedem cum se fabrică uriașele strun
guri carusel, prese de 5 000—10 000 
kg pentru secțiile de forjă ale 
unei noi uzine de tractoare, instala
țiile complexe pentru noul combinat 
de vinalon, o adevărată mîndrie a 
industriei chimice și a industriei tex
tile din R.P.D. Coreeană. în marele 
port oceanic Wongsan am admirat 
silueta zveltă a navelor construite pe 
șantierele navale din R.P.D. Co- 
reeană.

în tot timpul călătoriei prin R.P.D. 
Coreeană, din cele văzute, ca și din 
convorbirile cu oamenii muncii din 
industria constructoare de mașini șl 
cu cadre de conducere din cele mal 
diferite domenii de activitate, am 
avut bucuria să constatăm că po
porul coreean înfăptuiește cu entu
ziasm politica Partidului Muncii 
din Coreea, de industrializare, obți- 
nind rezultate strălucite în toate sec
toarele, în întreaga operă de făuriră 
a societății socialiste.

Ion GALETEANU

FESTIVAL AL FILMULUI 
DE ANIMAȚIE

La Bacău a început, simbătă, 
primul „Festival al filmului de 
animație al cineaștilor amatori 
din România", manifestare artis
tică la care sînt prezente per
sonalități marcante ale celei 
de-a 7-a arte din tara noastră. 
Pe ecranele festivalului au in
trat in concurs peste 100 de fil
me de scurt metraj, rod al gîn- 
dirii și imaginației creatorilor 
din cinecluburi.

CRAIOVA - 500
în ciclul de manifestări pri

lejuite de apropiata sărbătoare 
a 1 750 de ani de existență a 
Pelendavei și a 500 de ani de 
atestare documentară a Craio- 
vei, la clubul întreprinderii „E- 
lectroputere" a avut loc un in
teresant simpozion sub generi
cul „Pelendava—ieri ; Craiova, 
cetate a electrotehnicii româ
nești — azi". în fața unui nu
meros public au fost prezentate 
o serie de comunicări referitoa
re la începuturile și perspectiva 
producției de aparataj electro
tehnic. Cu același prilej, în mu

nicipiul Craiova au loc specta
cole omagiale, se deschid expo
ziții. s-a organizat o gală 
filme. (Nicolae Băbălău).

REVEDEREA
CU SATUL NATAL

de

tors în comuna natală. Cu acest 
prilej, toți cei prezenti au evo
cat înfăptuirile ce au avut loc

între manifestările cultural- 
artistice desfășurate în aceste 
zile în Sălaj se numără și întil- 
nirile cu fiii satului. Asemenea 
acțiuni au avut loc recent în 
satele Poiana Blenchii și Mese- 
șenii de Sus, unde sute de mun
citori și intelectuali s-au reîn-

CULTURAL
în satul natal în cei peste 30 de 
ani de viată liberă și fericită, 
au participat la bogate progra
me artistice. (Gheorghe Rusii).

MONOGRAFIE
„într-un colț minunat al văii 

superioare a Prahovei, în urmă 
cu aproape două secole, cîteva 
familii de munteni întemeiau 
localitatea denumită Bușteni". 
Cu aceste cuvinte incepe mono
grafia frumoasei stațiuni clima
terice de astăzi de la poalele 
Bucegilor, lucrare de prestigiu, 
ieșită recent de sub tipar. Au
torii — profesorii Ovidiu Mo
vilă și Teodor Părpăuță — au 
strîns un bogat material docu
mentar. documente, date, im
presii ale unor oameni de sea
mă — din care au alcătuit .mo-

nografia Buștenilor. Paginile, 
tipărite din inițiativa Comitetu
lui orășenesc al F.U.S., amin
tesc despre munca plină de tru
dă a celor ce au pus bazele așe
zării, despre obiceiuri și tradi
ții ale locuitgrilor. despre dez
voltarea economică, socială 
culturală a localității în
puterii populare, despre per
spectivele de dezvoltare ale a- 
cestui colț de țară. (Constantin 
Căpraru).

EXPOZIȚII
o Filiala Dolj a Uniunii 

riștilor a deschis la clubul
zia- 
zia-

riștilor din Craiova o cuprinză
toare expoziție de caricatură in
titulată „Restanțieri la normele 
codului moral al societății noas
tre". Sint expuse peste 50 de 
lucrări realizate de caricaturis
tul Garo Papazian.

o Sub egida asociației artiști
lor fotografi — filiala Banat — 
la Galeriile de artă fotografică 
de la Bastionul Cetății din Ti
mișoara s-a deschis, zilele a- 
cestea, expoziția „Sportul — 
impresii fotografice color" a 
artistului Gert Stephan din 
R.F.G. Sînt expuse 100 de ima
gini din toate disciplinele spor
tive. (Cezar Ioana).

tiln.it
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Sesiunea extraordinară a O. N. U.

„Sînt necesare acțiuni concrete 
pentru edificarea noii ordini 

economice internaționale**
NAȚIUNILE UNITE 6 — Cores

pondentul nostru transmite : La se
siunea extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă dezbaterile 
de politică generală.

Ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Habib Chatti, a evocat im
portanta documentelor aprobate anul 
trecut de Adunarea Generală vizînd 
înlocuirea actualei ordini economice 
— perimate — cu o nouă ordine, 
prevederile acestora reprezentînd 
minimul necesar fără de care injusti
țiile din relațiile economice interna
ționale 's-ar accentua și mai mult.

La rîndul său, ministrul industriei 
petroliere al Egiptului, Ahmed Hilal, 
a subliniat importanta Declarației 
grupului celor 77, menită să ducă Ia 
atenuarea decalajelor economice, la 
reformarea sistemului comercial și 
monetar internațional și Ia stabilirea 
unui raport echitabil între prețurile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale.

Stanislaw Trepczynski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Poloniei, a subliniat relația intimă 
existentă între securitatea interna
țională, destindere, dezarmare și 
dezvoltare, arătînd că extinderea co
operării economice și înlăturarea dis- 
parităților socio-economice ar aduce 
o însemnată contribuție la întărirea 
păcii întregii lumi.

Madungu Bula Hyati, comisarul
*

NAȚIUNILE UNITE 6 — Minis
trul afacerilor externe al României, 
George Macovescu, șeful delegației 
țării noastre la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U., 
a avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe 'al R.F.G., Hans- 
Dietrich Genscher, conducătorul de
legației vest-germane. S-a trecut în 
revistă evoluția pozitivă a raporturi
lor dintre România și R.F. Germa
nia, modalitățile de a se acționa în 
continuare pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și aplica
rea înțelegerilor care s-au stabilit cu 
prilejul întîlnirii de la Helsinki din
tre președintele Nicolae Ceaușescu șl

pentru afacerile externe și cooperare 
internațională al Zairului, a relevat 
necesitatea de a se recunoaște fără 
echivoc suveranitatea permanentă a 
statelor asupra resurselor lor natu
rale.

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Ivar Horgaard, a ară
tat că guvernul țării sale înțelege 
aspirațiile statelor în curs de dez
voltare spre o nouă ordine econo
mică internațională și dorește să co
opereze în realizarea acestora.

Francis Minah, ministrul afaceri
lor externe al Sierrei Leone, s-a 
pronunțat pentru accelerarea proce
sului de creare a noii ordini.

Miguel Angel de la Flor Valle, 
ministrul afacerilor externe al Peru
lui, a declarat că este esențial să se 
procedeze la adoptarea următoarelor 
măsuri, pentru micșorarea decalaje
lor economice dintre țări : crearea 
unui mecanism care să stabilească o 
corelație echitabilă între costul ma
teriilor prime și prețurile bunurilor 
importate de statele în curs de dez
voltare ; garantarea accesului pro
duselor de export ale statelor în 
curs de dezvoltare pe piețele state
lor industrializate ; accelerarea re
formei monetare ; ajustarea fluxului 
resurselor financiare la nevoile de 
dezvoltare ale statelor sărace și asi
gurarea transferului de tehnologie 
către aceste state.

★
cancelarul Helmut Schmidt. S-a e- 
fectuat, de asemenea, un schimb de 
vederi asupra unor probleme inter
naționale de interes comun.

★
WASHINGTON 6 Agerpres). — 

Ministrul de finanțe, Florea Dumi
trescu, a avut o întrevedere cu secre
tarul trezoreriei S.U.A., William Si
mon, în cadrul căreia s-a procedat la 
un fructuos schimb de vederi privind 
evoluția pozitivă a relațiilor finan
ciare româno-americane, precum și 
alte probleme de interes comun. în
trevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

Mesaj adresat națiunii peruane de președintele republicii
LIMA 6 — Corespondentul nostru 

transmite : Președintele Republicii 
Peru, general de divizie Francisco 
Morales Bermudez, a adresat națiu
nii un mesaj radiotelevizat. Refe- 
rindu-se la stadiul actual al revolu
ției peruane, el a arătat că această 
etapă se caracterizează prin extin
derea procesului transformărilor so- 
cial-economice, în cadrul cărora for
ța motrice trebuie să o constituie 
masele de oameni ai muncii. Sarci
na principală a momentului actual, 
a adăugat el, constă în stabilirea 
unor contacte mai strînse între for
țele armate și masele de oameni ai 
muncii.

Președintele a arătat, de aseme
nea, că, în domeniul politicii exter

ne. noua conducere va urma linia 
antiimperialistă în vederea obținerii 
independentei economice și politice 
depline a Republicii Peru. Principi
ile și idealurile revoluției peruane, 
a spus vorbitorul, sînt acelea care 
au fost exprimate în programul for
țelor armate și în planurile guver
nului. Șeful statului peruan a evi
dențiat meritele fostului președinte 
Alvarado, de activitatea căruia este 
legată prima etapă a procesului 
transformărilor social-economice din 
Peru. Președintele Bermudez a che
mat toate păturile populației la u- 
nitate cu forțele armate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor, principale ale 
procesului revoluționar peruan.

Conferința Uniunii Interparlamentare
Intervenția reprezentantului român

LONDRA 6 — Corespondentul
nostru transmite : în cadrul celei 
de-a 62-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare, a luat cuvîntul Cor- 
neliu Mănescu, președintele Grupului 
român interparlamentar. Evidențiind 
faptul că uniunea și-a concentrat 
activitatea pe probleme majore ale 
vieții internaționale contemporane, 
cum ar fi securitatea europeană, in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, vorbitorul 
a reliefat necesitatea ca Uniunea In
terparlamentară să joace în viitor un 
rol însemnat în punerea în aplicare 
de către toate guvernele a acorduri
lor convenite Ia Helsinki, inclusiv 
prin organizarea unei reuniuni inter
parlamentare europene consacrată 
destinderii militare și dezarmării. Re

prezentantul român a menționat apoi 
că parlamentarilor le revine datoria 
să întreprindă acțiuni hotărîte pen
tru dezvoltarea încrederii și colaboră
rii, lichidarea concomitentă a blocu
rilor militare, desființarea bazelor 
militare și retragerea trupelor străi
ne în granițele naționale, încetarea 
cursei înarmărilor, crearea de zone 
denuclearizate.

Referindu-se la obiectivele edifică
rii unei noi ordini economice și po
litice internaționale, vorbitorul a 
subliniat necesitatea continuării de 
către Uniunea Interparlamentară a 
eforturilor întreprinse pînă acum, un 
exemplu în această direcție constitu- 
indu-1 colocviul desfășurat la Bucu
rești pe tema „Un nou sistem de re
lații economice internaționale".

DE LA
BRUXELLES

0„Cartă a demnității" milioanelor 
de muncitori emigranți

Un influent cotidian 
din capitala Belgiei 
consemna nu demult 
faptul ce urmează : 

• „Comitetul de legă
tură al organizațiilor 
muncitorilor imigrați 
a ținut, la Bruxelles, 
o Zi a muncitorilor 
străini. în acest ca
dru a fost adoptată 
hotărîrea de a se e- 
labora o Cartă a celor 
14 milioane de mun
citori imigranți care 
se află in prezent in 
Europa occidentală; 
Scopul Cartei constă 
in sprijinirea demni
tății muncitorilor imi
granți și a familiilor 
acestora, ceea ce ar 
constitui o garanție 
in apărarea drepturi
lor lor umane. Textul 
Cartei va trebui să 
stea la baza acțiuni
lor viitoare ale sindi
catelor, partidelor po
litice și organizațiilor 
democratice pentru a 
se ajunge la o egali
tate reală pentru 
muncitorii imigranți".

Textul citat relevă, 
cuprinzător, una din 
cele mai frapante 
și dureroase reali
tăți ale celor nouă 
țări grupate în Pia
ța comună. Un nu
măr de 14 milioane de 
oameni ai muncii, 
echivalentul popu
lației Olandei sau 
a Belgiei, Danemar
cei și Luxembur
gului la un loc, tră
iesc în alte țări decît

cea de origine, lipsiți 
de drepturi politice și 
cetățenești, acceptind. 
in cele mai frecvente 
din cazuri, munci de 

Amina a doua și a tre
ia, din. cele mai prost 
remunerate.

Problema a că
pătat asemenea dimen
siuni, incit a fost în
scrisă în preocupările 
UNESCO și altor or
ganisme ale O.N.U.; ea 
a constituit, de aseme
nea, un capitol de dez
bateri, în cadrul Con
ferinței pentru secu
ritate și cooperare eu
ropeană, încheiată re
cent la Helsinki.

Pe acest fond nou 
de realități au început 
să apară preocupări — 
nu lipsite de contra
dicții acute — la ni
vel de guverne, atit 
in țările „beneficiare", 
cit și în țările „dona
toare" de mină de lu
cru. Acestea din urmă, 
în general, țări ale lu
mii a treia, conștiente 
de consecințele exo
dului muncitorilor ca
lificați, al specialiști
lor. au reclamat com
pensații corespunză
toare.

Nici la nivelul foru
rilor diriguitoare ale 
C.E.E. — Comisia e- 
xecutivă de la Bru
xelles si Consiliul mi
nisterial — problema 

'nu a rămas în afara 
preocupărilor. Sub pa
tronajul comisiei, la 
universitatea din Lou

vain a avut loc un 
colocviu consacrat 
problemelor imigra
ției. reuniune la care 
și-au adus contribuția 
politologi, economiști 
și sociologi, cadre u- 
niversitare nu numai 
din tărilș Pieței co
mune, ci și din țările 
lumii a treia. Pe baza 
concluziilor desprinse 
din lucrările colocviu
lui, ca și a altor inves
tigații, coijstrinsă de 
mișcarea în creștere a 
milioanelor de munci
tori imigranți, ca și de 
opinia publică, larg 
favorabilă acestora. 
Comisia C.E.E. a 
elaborat un „Program 
de acțiune în sprijinul 
muncitorilor imigranți 
și a fanjil-iilor lor", 
document supus ulte
rior și dezbaterii Con
siliului ministerial. 
Desprindem din a- 
cesta următoarea sem
nificativă aserțiune : 
„După ce a bene
ficiat timp de mai 
mult de un deceniu de 
produsul mîinii de lu
cru Imigrante. Piața 
comună se găsește. în 
prezent, cu un număr 
impozant de muncitori 
străini, care împart 
aproape toate obliga
țiile societății în care 
ei trăiesc și muncesc, 
dar care, cel mai a- 
desea, nu beneficiază 
de o parte egală a a-

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române 

la Pekin
PEKIN 6 (Agerpres). — Tovarășul 

Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România aflate într-o 
vizită de prietenie la Pekin, a avut, 
sîmbătă, o întrevedere cu Ci Ten- 
kuei, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Din partea română au luat parte 
membrii delegației române — tova
rășii general-maior ' Gheorghe Go- 
moiu, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului apărării naționa

le, secretar al Consiliului Politic Su
perior al Ministerului Apărării Na
ționale, și Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. — pre
cum și ambasadorul țării noastre la 
Pekin, Nicolae Gavrilescu.

Din partea chineză au participat 
Ken Piao, membru al C.C. al P.C.C., 
șeful Secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C.C., Kuo Yu-fen, membru 
al C.C. al P.C.C., director al Secției 
organizatorice a C.C. al P.C.C., și 
Cian Sian-șan, adjunct al șefului 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al P.C.C.

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

ECUADOR

Conferința de presă
QUITO .6 (Agerpres). — în cursul 

unei conferințe de presă organizate 
cu corespondenții străini acreditați 
la Quito, președintele Guillermo 
Rodriguez Lara, referindu-se la re
centa tentativă de lovitură de stat 
din Ecuador, a declarat că aceasta a 
fost pusă la cale de „un grup de 
complotiști în strînsă legătură cu 
oligarhia internă, afectată de măsu
rile de dezvoltare economică a țării 
luate de guvern". El a condamnat 
pe acei politicieni care, opunîndu-se 
măsurilor guvernamentale, încearcă 
să atragă unele garnizoane în ac
țiuni conspirative.

Președintele Rodriguez Lara a

a președintelui Lara
subliniat, totodată, că înfrîngerea 
rapidă a complotiștilor a demonstrat 
unitatea forțelor armate, precum și 
adeziunea populației la politica gu
vernului său.

Recentele evenimente — a spus 
președintele Ecuadorului — ne obli
gă să operăm o serie de schimbări 
politico-administrative si să apro
fundam procesul de dezvoltare eco
nomică a tării si de . transformări 
sociale, inițiat în 1972. Vom men
ține poziția noastră inițială — a 
menționat președintele Rodriguez 
Lara, adăugind că vor fi luate mă
surile necesare pentru ca acțiunile 
complotiste să nu se mai repete.

PORTUGALIA

CREAREA UNUI NOU CONSILIU AL REVOLUȚIEI
LISABONA 6 (Agerpres). — Adu

narea Mișcării Forțelor Armate, care 
s-a reunit, vineri după-amiază, la 
Tancos, a hotărît crearea unui nou 
Consiliu al Revoluției, sub conduce
rea președintelui republicii, gene
ralul Francisco da Costa Gomes, a- 
nunță un comunicat oficial.

Din noul organism, alcătuit din 21 
de membri, fac parte premierul de
semnat, viceamiralul Jose Pinheiro 
de Azevedo, șeful Statului Major al 
Marinei, generalul Otelo Saraiva de 
Carvalho, comandantul Comanda
mentului Operațional Continental 
(COPCON), șefii Statului Major 
al armatei terestre și armatei aeru
lui, generalul Carlos Fabiao și. res
pectiv, generalul Morais da Silva, 
generalul Franco Charais, coman
dantul regiunii militare centru, ge
neralul Pedro Pezarat Correia, co
mandantul regiunii militare sud, 
vice-amiralul Rosa Coutinho, căpi
tanul Vasco Lourențo, căpitanul Ra
miro Correia, șeful celei de-a cincea 
divizii, alți comandanți și ofițeri.

în același timp, se menționează că 
generalul Vasco Goncalves și-a pre
zentat demisia din funcția de1 Șef ăl 
Statului Major General ăl forțelor 
armate portugheze.

Comunicatul precizează că noul 
Consiliu al Revoluției va examina

problema includerii în componența 
sa a altor trei ofițeri : maiorul Er
nesto Melo Antunes, fost ministru 
de externe, maiorul Vitor Alves și 
maiorul Jose Costa Martins, fost mi
nistru al muncii. Consiliul Revolu
ției va pregăti un raport care va fi 
prezentat in cadrul unei viitoare 
reuniuni a Adunării Mișcării Forțe
lor Armate. Comunicatul informează 
că participanții la dezbateri au exa
minat, totodată, problema restructu
rării Adunării Mișcării Forțelor Ar
mate, precdm și situația din Angola 
și Timor.

★
Guvernul portughez consideră că 

Organizația Unității Africane tre
buie să joace un rol important în 
reglementarea situației din Angola, 
a declarat, la Lisabona, în cadrul 
unei conferințe de presă, secretarul 
general adjunct al O.U.A., Boured- 
dine Djoudi.

La Lisabona, secretarul general 
adjunct al O.U.A. a fost primit de 
președintele Francisco da Costa Go
mes și a avut convorbiri cu minis
trul de. externe, Mario Ruivo. în 
cadrul acestor convorbiri, a arătat 
el, s-a subliniat că, indiferent de 
circumstanțe, independența Angolei 
va fi proclamată la data prevăzută 
anterior, și anume 11 noiembrie.

agențiile de presă 
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Preșsdintsle Federației ge
nerale a sindicatelor mun
citorilor din Libia <f.g.s.m.l.), 
Aii Nefisi, a primit pe Florea Chi- 
țu, membru al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
care, la invitația F.G.S.M.L.. a par
ticipat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea, la 1 septembrie, a re
voluției libiene. Aii Nefisi a mulțu

mit pentru prezența reprezentantului 
sindicatelor române la festivități și 
a rugat să transmită clasei munci
toare române salutul prietenesc al 
muncitorilor libieni.

La Pekin, Den Sia°-pin> cian 
Ciun-ciao și alți conducători de par
tid și de stat chinezi au avut sîmbătă 
o convorbire cordială cu membrii de
legației sportive provinciale din 
Taiwan care va participa la cea de-a

sărbătoarea NAȚIONALĂ a braziliei

Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISEE

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Federative a Braziliei — 
cea de-a 153-a aniversare a proclamării independenței naționale — îmi face 
o deosebită plăcere să vă adresez, în numele poporului român și al meu 
personal, cele mai cordiale felicitări și calde urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate poporului brazilian prieten.

îmi amintesc cu deosebită satisfacție de vizita recentă efectuată în fru
moasa dumneavoastră țară, de convorbirile rodnice avute împreună, precum 
și cu ceilalți membri ai guvernului brazilian. Doresc să-mi exprim ferma 
convingere că realizarea acordurilor și înțelegerilor bilaterale încheiate cu 
acest prilej, conlucrarea dintre cele două țări pe plan internațional vor 
contribui. la adîncirea și diversificarea pe multiple planuri a bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre România și Brazilia, in folosul popoarelor 
român și brazilian, al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării fructuoase dintre 
națiuni, pentru afirmarea in lume a unei noi ordini economice și politice 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

vanta.ielor și drepturi- 
lor conferite de aceas
ta. în perspectivă, a- 
ceaștă situație este 
intolerabilă și umili
toare pentru muncito
rii imigranți si dezas
truoasă pentru Piața 
comună".

Este limpede. fie 
numai în lumina a-

eestei constatări aș
ternute negru pe alb 
într-un document ofi
cial al C.E.E., de ce 
muncitorii imigranți, 
prin organizațiile lor, 
și-au propus ca scop 
elaborarea unei Carte 
chemate să contribuie 
la ocrotirea demnității, 
la apărarea drepturi

lor celor ce lucrează 
în majoritatea cazuri
lor in condiții sub
umane, să le con
fere statut de cetățeni 
cu egale drepturi în 
țările în care mun
cesc.

N. POPESCU- 
EOGDĂNEȘTI

LONDRA

Conferința sindicatelor britanice 
și programul antiinflaționist

Principalul eveni
ment politic britanic 
al acestei săptămîni a 
fost Conferința anua
lă a sindicatelor 
(T.U.C.), care s-a 
desfășurat între 1 și 
5 septembrie la 
Blackpool. Presa, ra
dioul și televiziunea 
au urmărit cu o aten
ție sporită fată de alți 
ani lucrările forumu
lui sindical, avind în 
vedere problemele deo
sebit de complexe a- 
flate pe ordinea de zi. 
într-un moment în 
care Marea Britanie 
— potrivit părerii u- 
nuia din delegați — 
„se află în fata celei 
mai grave crize eco
nomice din ultimele 
decenii".

Atenția participan- 
ților s-a axat. însă nu 
atit pe sublinierea 
dificultăților econo
mice, cit, mai ales, pe 
găsirea căilor adecvate 
pentru a se ieși din 
criză. Este I semnifica
tiv în acest sens fap
tul că. în numele ce
lor 10 300 000 de mem

bri ai T.U.C.. confe
rința și-a exprimat a- 
probarea fată de pro
gramul antiinflationist 
al guvernului laburist 
condus de Harold 
Wilson. In același 
timp, conferința a re
comandat guvernului 
să sporească volumul, 
lucrărilor publice, să 
impună „restringeri 
selective" asupra im
porturilor, să reducă 
investițiile britanice in 
străinătate, să efec
tueze un control asu
pra preturilor. „Acor- 
dind girul său politicii 
economice guverna
mentale de redresare 
a economiei — scrie 
ziarul „Guardian" — 
T.U.C. a sporit șan
sele de reușită ale a- 
cestei politici". Para
lel cu aceasta, delega
ții s-au pronunțat 
pentru naționalizarea 
întreprinderilor brita
nice de explorare a 
petrolului din Marea 
Nordului. numeroși 
vorbitori subliniind 
importanta deosebită 
a „extinderii naționa

lizărilor și controlului 
statului în economie".

.în cadrul dezbateri
lor. conferința a evi
dențiat de asemenea 
preocuparea pentru 
apărarea și lărgirea 
drepturilor si libertă
ților democratice și în 
primul rînd „pentru 
garantarea celui mai 
de preț drept al mun
citorilor de pretutin
deni — dreptul la 
muncă" — după cum 
releva delegatul Hugh 
Scanlon, autorul unei 
serii de propuneri in 
direcția combaterii 
creșterii șomajului. 
Totodată, a fost adop
tată o moțiune care 
urmărește „să asigure 
deplina egalitate a fe
meii".

în cadrul dezbateri
lor asupra relațiilor 
externe, conferința a 
adoptat o moțiune 
care subliniază impor
tanța dezvoltării unor 
„relații mai strînse" 
cu sindicatele din ță
rile socialiste.

N. PLOPEANU

Pămîntul Braziliei 
etalează o mare di
versitate de peisaj. De 
la pampasul din Rio 
Grande do Sul. la cres- 

* tele munților Serra Do 
Mar, de la spațiul a- 
mazonic cu obișnuite
le averse de ploaie ce 
se abat zilnic la ora 
prînzului, la solul pîr- 
jolit al „poligonului 
secetei" din nord-est, 
unde picătura de apă 
înseamnă un eveni
ment, contrastele cap
tivează continuu a- 
tenția vizitatorului. 
Aceeași diversitate o 
intîlnești și în înfăți
șarea centrelor ur
bane, începînd cu pa
norama nerepetabilă 
a orașului Rio de Ja
neiro, continuînd cu 
pădurea de zgîrie-nori 
din Sao Paulo, cu pi
torescul cartierelor în 
stil colonial ale pri
mei capitale a țării — 
Salvador — și termi- 
nind cu profilul mo
dern al noii capitale. 
Brasilia.

Pînă destul de cu- 
rînd, patru cincimi 
din producția indus
trială a Braziliei pro
venea din Sao Paulo, 
în prezent, cu 'toate 
că expansiunea sa 
vertiginoasă continuă,

ponderea în ansam
blul economiei națio
nale i s-a mai micșo
rat, întrucît noi centre 
și zone ale țării cunosc 
o dezvoltare accelera
tă. O direcție priori
tară a dezvoltării 
Braziliei din ultimii 
ani vizează integrarea 
în ansamblul econo
miei a zonelor înapo
iate din interiorul ță
rii, inclusiv nesfîrșite- 
le spații slab populate 
din Amazonia și Mato 
Grosso, unde progre
sul începe să pătrun
dă masiv odată cu a- 
vansul rețelei de șo
sele, între care fai
moasa „Transamazo- 
nica", destinată să 
lege nord-estul cu 
frontierele occiden
tale ale țării. Cu toa
te că procesul de „in
teriorizare" a dezvol
tării braziliene se află 
abia la început, pașii 
făcuți sugerează clar 
că prin dinamizarea 
unor zone vaste și 
bogate în resurse na
turale, rămase încă a- 
proape intacte, se 
creează perspectivele 
unor noi progrese e- 
conomice.

Deși situate pe con
tinente diferite, la 
mare distanță una de 
alta. România și Bra

zilia se întilnesc pe 
terenul fertil al unor 
tot mai strînse relații 
de prietenie și colabo
rare reciproc avanta
joasă. în ultimii ani, 
volumul schimburilor 
comerciale româno- 
braziliene a cunoscut 
o creștere apreciabilă, 
favorizată de dezvol
tarea în ritm rapid a , 
economiilor ambelor 
țări, de dorința lor de 
apropiere și conlu
crare rodnică.

Un moment de în
semnătate istorică în 
evoluția raporturilor 
româno-braziliene l-a 
constituit vizita ofi
cială efectuată anul 
acesta în Brazilia de < 
președintele Nicolae ' 
Ceaușescu, la invitația 
președintelui Ernesto 
Geisel. Declarația so
lemnă comună sem
nată de cei doi pre
ședinți, hotărîrile și 
înțelegerile la cel mai 
înalt nivel reflectă 
dorința ambelor țări 
de a dezvolta și di
versifica relațiile re
ciproce pe multiple 
planuri, corespunză
tor intereselor celor 
două țări și . popoare, 
cauzei înțelegerii și 
conlucrării interna
ționale.

V. O.

• SUB OBSERVAȚIE - 
ATMOSFERA DIN MA
RILE CENTRE URBANE, 
într-un viitor apropiat, la Mos
cova, Leningrad, Kiev și alte 
mari orașe din U.R.S.S. vor fi 
introduse sisteme automate de 
control al atmosferei. în prin
cipiu, aceste sisteme se compun 
dintr-o rețea de puncte de înre
gistrare și un centru de analiză. 
Sistemele permit efectuarea u- 
nui control permanent asupra 
substanțelor nocive emanate în 
atmosferă și împiedică depăși
rea unei limite critice. Astfel, 
dacă dintr-un anumit cartier va 
sosi un semnal de alarmă, se
mafoarele legate de sistemul de 
control vor dirija automat cir
culația autovehiculelor pe alte 
străzi mai puțin'aglomerate.

• CEL MAI MARE ZĂ- 
CĂMÎNT DE PETROL DE 
PE GLOB. Experții apreci’l- 
ză la 3 miliarde barili zăcămîn- 
tul de petrol descoperit rc ent 
în Venezuela și considerat a fi 
cel mai mare rezervor din Po
me. Avind forma unui colț du >, 
elefant cu baza în centrul aces
tei țări și cu vîrful în delta flu
viului Orinoco, el măsoară, po
trivit aprecierilor, 600 km lun
gime și circa 60 km lărgime. 
Cu actuala sa producție (2,5 
milioane de barili de petrol pe 
zi), Venezuela ocupă locul al 
cincilea din lume in ierarhia 
țărilor producătoare de „aur 
negru" si locul al treilea în 
rindul exportatorilor mondiali.

• TESTAREA ENER
GIEI SOLARE PENTRU 
ÎNCĂLZIREA LOCUIN
ȚELOR. Compania americană
.^Massachusetts Electric" a a- 
nunțat miercurj că va sprijini 
realizarea unui program privind 
utilizarea energiei solare pentru 
Încălzirea locuințelor. în acest 
scop, se va trece la experimen
tarea pe o perioadă de la unu la 
doi ani a noului sistem de în

Tentativă eșuată de asasinare a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). — O 

tentativă de asasinare a președintelui 
S.U.A., Gerald Ford, s-a produs vi
neri dimineața, în orașul Sacramen
to (California). Președintele se afla 
în acest oraș în cadrul unui turneu 
politic prin mai multe state de pe 
coasta de vest. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Ronald Neseen. a de
clarat că autoarea atentatului este 
o femeie în vîrstă de 26 de ani, Line 
Alice Fromme. înarmată cu un re
volver, ea a fost imobilizată la timp 
de agenții din paza prezidențială.

Luînd cuvîntul în cadrul unei reu
niuni a forului legislativ al statului 
California, președintele Gerald Ford 
a declarat că se impune o schimbare 
urgentă a prevederilor legilor de 
combatere a infracțiunilor și mai a- 
les a celei privitoare la controlul a- 
supra comerțului cu arme. El a arătat 
că( potrivit statisticilor, numai în sta
tul California numărul crimelor a 
crescut, în primele trei luni ale anu
lui, cu 22 la sută și al jafurilor cu 
23 la sută.

călzire. Compania va face acest 
test pe un număr de 100 de lo
cuințe selecționate pe baza ur
mătoarelor criterii : clădirea, să 
fie locuită de o singură familie, 
gradul de expunere a acesteia 
la soare să fie ridicat și să fie 
asigurat spațiul necesar pentru 
montarea instalațiilor sistemu
lui de încălzire.

transmit:
nou o n o O

treia ediție a întrecerilor sportive 
naționale — relatează agenția China 
Nouă.

Sesiunea Academiei ja
poneze penira pace,aIe cărel 
lucrări s-au desfășurat la Hiroșima, 
a adoptat o rezoluție chemind la in
tensificarea campaniei împotriva ar
melor nucleare în întreaga lume. Cei 
150 de oameni de știință și cercetă
tori japonezi și străini care au par
ticipat la dezbateri s-au pronunțat 
pentru extinderea zonelor denuclea
rizate și abolirea completă a arme
lor nucleare.

Expezți din țările mediie- 
laSieene se intilnesc. luni. în ca
pitala Maltei, în cadrul unei confe
rințe de două săptămîni consacrate 
luptei împotriva poluării Meditera- 
nei. Participanții vor lua în dezba
tere o serie de proiecte privind de
poluarea apelor mediteraneene. în 
cadrul unui program al Națiunilor 
Unite, asupra căruia s-a căzut de 
acord la conferința de la Barcelona 
din acest an a Agenției O.N.U. pen
tru mediul înconjurător.

Secretara! general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a avut vi
neri o întrevedere la New York cu 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger. Interlocutorii au analizat 
rolul O.N.U. în aplicarea recentului 
acord interimar intervenit intre E- 
gipt și Israel. Este vorba, intre al
tele, de sporirea efectivului forțelor 
de urgență ale O.N.U. din Orientul 
Apropiat, dată fiind lărgirea zonei 
tampon din Peninsula Sinai, unde 
aceste trupe au sarcini de suprave
ghere.

Chemare lansată 
în întîmpmarea 

Congresului P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 6 — Corespondentul Ager
pres transmite : In intîmpinarea ce
lui de-al XV-lea Congres al P.C. din 
Cehoslovacia, convocat pentru luna 
aprilie a anului viitor, la Praga a fost 
dată publicității chemarea C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Guvernului 
R.S. Cehoslovace, Consiliului Central 
al Sindicatelor și C.C. al Uniunii So
cialiste a Tineretului. Comuniștii, oa
menii muncii, întregul popor ceho
slovac sint chemați să-și sporească 
eforturile pentru îndeplinirea la toți 
indicii a planului de producție, spo
rirea eficienței acesteia, gospodărirea 
cu maximă economie a materiilor pri
me și materialelor, combustibilului și 
energiei electrice, a timpului de lu
cru, executarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole.

După succesul obfinut la fes
tivalul folcloric '„Portocală de 
aur“ de la Antalya, ansamblul 
de cintece și dansuri populare 
romanești „Căiușul“ al Casei de 
canard din comuna Scornicești, 
județul Cil, întreprinde un tur
neu m mai multe orașe din Tur
cia; Ansamblul a prezentat un 
spectacol de pală la Ankara. Au 
asistat Mehmet Unaldi, vicepre
ședinte al Senatului și membru 
al Grupului de prietenie cu 
Romania din Parlamentul turc, 
senatori și depulati, conducători 
ai unor instituții centrale de stat 
și obștești, oameni de cultură și 
artă. Spectacolul a fost călduros 
aplaudat de public.

• AMBALAJ COMES
TIBIL. Experți de la Institutul 
politehnic din Lodz (R.P. Po
lonă) au pus la punct un proce
deu de fabricare a unei folii 
comestibile din amidon. Această 
folie transparentă este tot atit 
de rezistentă ca celofanul, avind 
în plus mai multă elasticitate, 
în prezent se fac experiențe în 
vederea folosirii noului produs 
pentru ambalarea unor articole 
alimentare.

• DESCREȘTE POPU
LAȚIA SATELOR ÎN
FRANȚA.
mează publicația 
pe", în Franța s-a

cum infor-
„Agra-Euro- 

intensificat
puternic migrația populației de 
la sat la oraș. în medie, anual 
160 000 de persoane migrează 
spre centrele urbane. Experții

întrevedere la Roma. Pre- 
ședintele Italiei, Giovanni Leone, a 
avut un larg schimb de vederi asu
pra problemelor de interes comun 
cu președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, Luis 
de Almeida Cabrai, care se află in
tr-o Vizită oficială la Roma. O a- 
tenție deosebită a fost acordată sec
toarelor in care Italia și Guineea- 
Bissau ar putea colabora imediat.

Sesiunea de la Washing- 
tOH 8 Fondului Monetar Interna
țional și a Băncii Internaționale de 
Reconstrucție și Dezvoltare si-a în
cheiat lucrările. Ministrul sirian al 
economiei și comerțului exterior, 
Mohamed Al Imadi, a fost ales pre
ședinte al adunării guvernatorilor 
F.M.I. și al Băncii Mondiale pentru 
anul viitor.

Un cutremur de pămînta 
zguduit simbătă după-amiază mai 
multe localități din provincia Diyar- 
bakir (Turcia), spre granița cu Siria. 
Potrivit primelor informații, seismul, 
a cărui intensitate a fost de gradul 
6,8 a provocat moartea a 10 persoane.

Plenara C. C. al Partidului •
Congelez al luncii

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
Potrivit comunicatului publicat. Ple
nara C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii (P.C.MJ, desfășurată sub 
președinția lui Marien N’Gouabi, 
președintele C.C. și secretar perma
nent al P.C.M., a fost consacrată 
dezbaterii sarcinifor planului trienal 
(1975—1978) de dezvoltare economică 
și socială a țării. C.C. al P.C.M. a 
hotărit ca primul ministru să dețină 
și funcția de secretar al C.C. al parti
dului. Totodată, s-a hotărît crearea 
Ministerului Planificării.

Politica externă a Republicii Popu
lare Congo — subliniază documentul 
— situează la baza sa principiile pă
cii, nealinierii, solidarității si priete
niei cu toate popoarele. R.P. Congo 
întreține relații de solidaritate și 
prietenie sinceră cu toate țările so
cialiste.

apreciază că in anul 1980, in a'- 
gricultura țării vor munci 
milioane de persoane, adică^ ' 
1,5 milioane mai puțin dcci.- 
1910. 1 ‘f "

• EXCESUL CONSU
MULUI DE CEAI POATE 
Fi DĂUNĂTOR ? Un spe
cialist britanic in boli cardiace, 
profesorul Paul Turner, de la 
spitalul St. Bartholomeu din 
Londra, a lansat, la începutul 
acestei săptămîni, un semnal de 
alarmă împotriva unui nou fla
gel care-i amenință pe compa- 
trioții săi : ceaiomania. El con
sideră pe cei care consumă 
mai mult de 6—7 cești de ceai 
pe zi aidoma unor opiomani. 
Căci, atunci cind aceștia sint 
privați, timp de 24 de ore, de 
băutura lor preferată, suferă in
tens, la fel ca și consumatorii de 
opiu.

• ȚESUTUL MUSCU
LAR ESTE CAPABIL SĂ 
SE REGENEREZE - sus
ține prof. Alexandr Studitski. 
Cercetările savantului sovietic 
au răsturnat teoria potrivit că
reia, din cauza complexității 
structurii sale, țesutul muscular 
nu se poate regenera sau dez
volta în caz de transplant. El a 
stabilit că cea mai mare capa
citate de regenerare a țesutului 
musculos o au animalele cu me
tabolism ridicat. Prof. Studitski 
consideră că regenerarea țesu
tului muscular poate fi stimu
lată.

• ȘASE GEMENI. tn 
Statele Unite, la Portland (Ore
gon), o femeie, în vîrstă de 25 
de ani, pe nume Mildred Hynes, 
a dat naștere vineri la șase ge
meni. Din nefericire, trei din 
noii născuți au încetat din viață 
imediat ; doi supraviețuitori 
sînt în stare gravă. Soții Hynes 
mai au un copil de 3 ani.
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