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Obiectivul esențial al învățămîntului politico-ideologic

CUNOAȘTEREA APROFUNDATĂ, 
ÎNSUȘIREA TEMEINICĂ

A PROGRAMULUI PARTIDULUI
Apropiata deschidere, la 1 octom

brie, a noului an de studiu in în- 
vătămîntul politico-ideologic de 
partid impune adoptarea de că
tre toate organizațiile de bază 
a măsurilor corespunzătoare in 
vederea perfecționării continue a 
activității de pregătire politico- 
ideologică a membrilor de par
tid, a celorlalți oameni ai mun
cii — condiție esențială pentru 
transpunerea în viață cu deplin 
succes a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Recentele instrucțiuni aprobate 
de Secretariatul C.C. al P.C.R. cu 
privire la conținutul și organi
zarea fnvățămîntului politico-ideo
logic de partid reflectă rolul deo
sebit de important atribuit de 
conducerea partidului acestui invă- 
tămint, ca parte integrantă a siste
mului general de educație politico- 
ideologică desfășurată în scopul 
formării si dezvoltării conștiinței 
socialiste, militant-revoluționare a 
maselor. Asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu. învătămîntul de 
partid trebuie să aibă o contribuție 
tot mai activă la ridicarea nivelului 
de pregătire politico-ideologică a 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii, la formarea omului nou, 
multilateral dezvoltat, înarmat cu 
o temeinică cunoaștere a politicii 
interne și externe a partidului și

statului nostru, cu concepția mate- 
rialist-dialectică și istorică despre 
lume, cu principiile și normele eti
cii și echității socialiste, capabil să 
acționeze în concordanță cu legile 
dezvoltării sociale în vederea trans
formării revoluționare a societății.

Necesitatea organizării în cele 
mai bune condiții a învățămîntului

litico-ideologic pornește de la ideea 
că menirea acestuia este de a în
lesni însușirea bogăției de idei cu
prinse în documentele Congresului 
al XI-lea, a tezelor teoretice noi, 
a temeiurilor principiale și practice 
ale orientărilor stabilite, evidenție
rea aportului creator al partidului 
nostru la îmbogățirea tezaurului 
teoriei și practicii revoluționare

ÎN PREAJMA DESCHIDERII 
NOULUI AN DE STUDIU

politico-ideologic în noul an de stu
diu decurge și din faptul că în ca
drul Iui vor fi cuprinși toți comu
niștii, inclusiv cei care își comple
tează studiile sau își perfecționează 
pregătirea în diferite forme de în- 
vătămînt pe linie de partid sau de 
stat.

Se cuvine accentuată însemnăta
tea faptului că Ia baza între
gului studiu politico-ideologic se 
vor afla în continuare Programul 
partidului, celelalte documente a- 
doptate de Congresul al XI-lea, ho- 
tărîrile de partid și de stat, opere
le secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu.

Ansamblul prevederilor referitoa
re la conținutul învățămîntului po

mondiale. Toți membrii de partid, 
toți oamenii muncii trebuie să cu
noască aprofundat și să-și însu
șească pe deplin conținutul de idei 
al Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Totodată, vor forma obiectul 
unui studiu sistematic și noțiuni și 
teze de bază ale materialismului 
dialectic și istoric, ale altor știinte 
sociale și politice, ceea ce va înlesni 
cursanților înțelegerea aprofundată 
a fenomenelor și proceselor noi ale 
contemporaneității, a evenimente
lor actuale.

Pe baza Instrucțiunilor au fost

elaborate recomandări tematice 
orientative foarte diversificate, co
respunzător evantaiului larg al exi
gentelor muncii politico-educative, 
preocupărilor diferitelor categorii 
de cursanți, care oferă largi posibi
lități de a aborda problemele noi 
din documentele de partid, precum 
și aspectele concrete locale, speci
fice fiecărui loc de muncă.

în spiritul indicațiilor repetate 
ale secretarului general al partidu
lui ca dezbaterea documentelor 
Congresului al XI-lea să ducă la 
creșterea capacității de mobilizare 
și a rolului conducător al partidu
lui in toate domeniile de activitate, 
la sporirea răspunderii fiecărui co
munist în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid, se cuvine 
accentuat că dezbaterile din cadrul 
învățămîntului de partid nu pot 
avea caracterul unor discuții plu
tind în sfera generalităților și a te
zelor abstracte. Dimpotrivă, sarcina 
majoră pe care partidul o pune în 
fata tuturor cursurilor și formelor 
învățămîntului este de a dezvolta 
gindirea politică de sine stătătoare 
a oamenilor, capacitatea lor de a 
judeca ei înșiși de pe pozițiile ideo
logiei și ale politicii P.C.R. realită
țile din tara noastră si din lumea 
întreagă, astfel ca, pe baza apro-
(Continuare în pag. a IV-a)
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îmi face o deosebită plăoere ca, în numele Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, 
precum și al meu personal, să vă adresez dumneavoas
tră, oameni de știință participanți la cea de-a 3-a Con
ferință generală a Societății europene de fizică de la 
București, un călduros salut și cele mai bune urări de 
succes în desfășurarea lucrărilor conferinței.

Poporul nostru este bucuros să găzduiască această în- ' 
semnată reuniune științifică internațională ce are loc la 
puțin timp de la încheierea cu succes, la Helsinki, a 
Conferinței general-europene care a constituit o puter
nică manifestare a voinței popoarelor și statelor de pe 
continent de a acționa pentru o largă colaborare, pe 
principiile egalității în drepturi și respectării indepen
denței naționale, în vederea securității și păcii în Eu
ropa, de a conlucra tot mai activ în toate domeniile de 
activitate, inclusiv pe tărîmul atît de important al cu
noașterii științifice. în acest context, doresc să-mi ex
prim convingerea că reuniunea dumneavoastră va con
tribui la intensificarea contactelor și a colaborării dintre 
savanții și cercetătorii care-și desfășoară activitatea în 
domeniul fizicii — domeniu ce deține o importanță de 
prim ordin în cunoașterea și stăpînirea de către om a 
fenomenelor șt legilor naturii, în dezvoltarea și perfec
ționarea creației materiale și spirituale — va întări și 
mai mult conlucrarea lor, înscriindu-se ca un aport con
cret Ia transpunerea în viață a angajamentelor adoptate 
la Helsinki, la cauza generală a înțelegerii și colaborării 
dintre națiuni.

în epoca noastră de intensă dezvoltare a forțelor de 
producție, de amplificare continuă a cunoașterii umane, 
crește tot mai puternic rolul și contribuția științei ca un 
element esențial al organizării și dezvoltării societății 
moderne. Aplicarea în practică a cuceririlor științei, ac
cesul larg la cunoașterea și folosirea a tot ceea ce rea
lizează mai valoros, mai avansat gîndirea umană con
stituie, în zilele noastre, o condiție fundamentală a pro
gresului fiecărei națiuni, a creșterii nivelului de trai al 
popoarelor, a ridicării gradului de 'civilizație al întregii 
omeniri. Slujitorilor științei le revine nobila misiune de 
a servi neabătut omul, cauza bunăstării și fericirii sale, 
de a sprijini prin întreaga lor activitate lupta și efor
turile popoarelor pentru soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea, de care depind progresul și 
pacea întregii lumi.

Conferința dumneavoastră are o importanță deosebită 
și prin aceea că își propune să dezbată problemele ener
giei, care — așa cum este cunoscut — preocupă astăzi tot 
mai intens toate popoarele, întreaga omenire. După cum 
se știe, în lumea de azi, se manifestă cu putere criza 
energiei, sursele energetice tradiționale încep să se 
epuizeze, să devină nesatisfăcătoare în raport cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale dezvoltării societății 
omenești. Nu putem, de asemenea, ignora faptul, deose
bit de grav, că .o parte din sursele de energie, din rea
lizările cunoașterii științifice în acest domeniu — in 
primul rînd' în cel al energiei atomice — sînt utilizate 
nu pentru a asigura progresul și dezvoltarea omenirii, 
ci in scopul fabricării de mijloace de distrugere în masă, 
ceea ce implică mari pericole pentru pacea lumii și 

f poate avea consecințe incalculabile pentru Însăși exis
tența umană. J

Tocmai pornind de la aceste realități se cuvin subli
niate rolul și răspunderea deosebită ce vă revin dum
neavoastră, savanților și cercetătorilor din domeniul fi
zicii, datoria de onoare a tuturor oamenilor de știință 
de a-și consacra plenar gindirea și eforturile creatoare 
cauzei nobile, profund umaniste, a punerii științei în 
slujba progresului și păcii, a asigurării bunăstării po
poarelor. Astăzi, cînd cursa înarmărilor a luat proporții 
uriașe, ducînd la irosirea unui însemnat potențial ști
ințific și material, cînd cheltuielile militare împovă
rează tot mai greu umerii popoarelor, știința, toți cei ce 
o slujesc trebuie să se afle permanent în rîndurile for-
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țelor înaintate ale omenirii, ale popoarelor care se pro* 
nunță și militează in mod activ pentru realizarea dezar
mării generale — în primul rînd a dezarmării nucleare 
— pentru lichidarea blocurilor și a bazelor militare, re
ducerea trupelor și diminuarea bugetelor de război, pen
tru a se trece in mod concret la măsuri practice de 
dezarmare. Trebuie făcut totul pentru a împiedica folo
sirea științei în scopul distrugerii și războiului, al În
vrăjbirii și dominației popoarelor, pentru ca minunatele 
realizări ale geniului uman să servească exclusiv păcii 
și civilizației, bunăstării, libertății, independenței și fe
ricirii tuturor națiunilor.

România, consacrindu-și plenar forțele și energiile 
sale creatoare făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, acordă științei, o importanță de prim ordin in 
asigurarea progresului mai accelerat al țării pe calea 
propășirii economice și sociale, a prosperității și bună
stării întregului popor. Situăm în mod ferm la baza so
cietății pe care o edificăm cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii moderne, promovăm o politică consec
ventă de dezvoltare a cercetării științifice proprii ; 
totodată, in cadrul politicii noastre generale, de dezvol
tare continuă a relațiilor României cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire socială — pe baza 
principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc — participăm 
activ la schimbul internațional de valori materiale șl 
tehnico-științifice, ne aducem contribuția la înfăptuirea 
unui climat de destindere și largă colaborare în Europa 
și în lume. Acționînd în spiritul acestei politici, oamenii 
de știință din România sint hotărîți să dezvolte și să 
amplifice colaborarea și conlucrarea lor cu savanții și 
cercetătorii din celelalte țări, să participe cu toate for
țele lor la progresul științei naționale, la îmbogățirea 
tezaurului cunoașterii universale.

Trăim o epocă de profunde transformări sociale și na
ționale, o epocă în care cursul evenimentelor, voința 
popoarelor de a se dezvolta libere și independente pe 
calea progresului cer într-un mod tot mai imperios să 
fie abolite cu desăvirșire din viața internațională orice 
practici ale vechii politici de inegalitate și asuprire care 
a împărțit lumda în țări sărace și țări bogate, să se ac
ționeze ferm pentru lichidarea stării de subdezvoltare 
în care se mai află o mare parte a omenirii ca urmare 
a acestei politici, să se treacă la promovarea unor re
lații noi, cu adevărat democratice, a unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, bazate pe egalitate și 
echitate, care să înlăture orice discriminări, bariere sau 
îngrădiri în circulația valorilor materiale și științifice, 
să asigure accesul larg și neîngrădit al tuturor popoare
lor — și în primul rînd al celor rămase în urmă — la 
cuceririle revoluției tehnico-științifice, la binefacerile 
civilizației moderne. Răspunzînd acestor înalte impera
tive ale dezvoltării contemporane, știința și slujitorii ei 
pot și trebuie să aducă o contribuție tot mai însemnată 
la eforturile generale ale omenirii de azi pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi a 
păcii și colaborării rodnice între popoare. Mai mult ca 
oricînd, trebuie intensificate contactele, colaborarea și 
cooperarea dintre oamenii de știință de pretutindeni, 
pentru abordarea și rezolvarea cu forțe comune a unor 
probleme menite să asigure omului noi posibilități de 
a cunoaște și folosi legile naturii și resursele planetei 
în interesul ameliorării condițiilor sale de viață, al fău
ririi unui trai îmbelșugat și fericit.

încredințat că lucrările conferinței dumneavoastră s» 
vor înscrie ca o contribuție de seamă la întărirea con
lucrării internaționale în domeniul științei și, totodată, 
ca un aport Însemnat la cauza generară a colaborării și 
păcii, vă doresc să vă simțiți cît mai bine în țara noas
tră și vă urez mult succes și multe satisfacții în acti
vitatea nobilă ce o desfășurați pe tărîmul cunoașterii 
științifice.

ȘEDINȚA INAUGURALA A CONFERINȚEI

„FELIX" C-32 P —
un nou calculator de concepție românească

Pentru extinderea automatizării 
activității de producție si introdu
cerea largă a tehnicii de calcul în 
conducerea proceselor industriale 
— una din direcțiile principale ale 
revoluției tehnico-științifice con
temporane — cercetătorii și pro- 
lectanții din țara noastră realizea
ză, pe baza concepției proprii, noi 
mijloace ale acestei tehnici „de 
vîrf“. între produsele moderne 
care se asimilează în prezent in 
fabricație, se numără și calculato
rul românesc „Felix" C-32 P, pen- 
Jru conducerea proceselor indus
triale. în cadrul sistemului de con
ducere a producției cu calculatoa
re, „Felix“ C-32 P va asigura în 
viitorul cincinal controlul centra

lizat al diferitelor procese indus
triale, semnalizînd orice abatere, 
întrerupere sau scoatere din func
țiune a utilajelor. Destinat noului 
Combinat de lianți și azbociment 
de la Hoghiz, acest prim calcula
tor din noua serie (cu care vor fi 
dotate în viitorul cincinal mari u- 
nități de producție), va asigura su
pravegherea realizării rețelei opti
me de fabricație, și, în acest fel, 
va contribui la menținerea para
metrilor de calitate ai cimentului, 
în fotografie : la întreprinderea de 
elemente pentru automatizări 
(I.E.A.) se verifică performanțele 
noului calculator.

E. M.

Sub înaltul patronaj al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marți 
dimineață, la Centrul național de 
fizică de Ia Măgurele-Bucureștl, au 
început lucrările celei de-a IH-a 
Conferințe generale a Societății eu
ropene de fizică.

Primul ministru al guvernului, Ma
nea Mănescu, a dat citire mesajului 
adresat de președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
participanților la cea de-a IlI-a Con
ferință generală a Societății euro
pene de fizică.

Participanții — personalități de 
prestigiu ale lumii științifice, specia
liști, fizicieni, de pe continentul nos
tru și din alte continente — au ur
mărit cu deosebit interes și au sub
liniat cu vii aplauze mesajul adresat 
de șeful statului român.

în numele celor prezenți, președin
tele Societății europene de fizică, 
prof. Hendrik Casimir, a exprimat 
mulțumiri cordiale președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pentru mesajul transmis 
conferinței, pentru întregul sprijin 
acordat bunei desfășurări a acestei 
reuniuni.

Relatarea primei zile a lucrărilor, 
în pagina a V-a.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul general al Agenției 

internaționale pentru energia atomică
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe directorul general al 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică (A.I.E.A.), dr. Sigvard 
Eklund, care participă la cea de-a 
IlI-a Conferință generală a Socie
tății europene de fizică, ale cărei lu
crări se desfășoară la București,

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ion Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Dacă în domeniul 
muzicii corale, came
rale. simfonice, vocal- 
simfonice și de operă 
arta noastră sonoră a 
cunoscut reale succese, 
despre ramura baletu
lui contemporan nu 
putem vorbi cu același 
entuziasm... Fapt cu 
atit mai inexplicabil 
cu cît bunele tradiții 
în acest domeniu nu 
ne lipsesc.

în perioada interbe
lică, Mihail Jora — 
creatorul si maestrul 
baletului românesc 
modern — Zeno Van- 
cea și Paul Constanti- 
nescu au adus contri
buții deosebit de im
portante. Tot Mihail 
Jora a fost acela care, 
după eliberarea țării 
noastre de sub domi
nația fascistă, a com
pus primul balet in
spirat de realitatea zi
lelor noastre — ne re
ferim la senina lucra
re Cînd strugurii se 
coc... Tematica istorică 
si-a găsit valoroși tăl
măcitori în baletele 
compozitorilor Mircea 
Chiriac. Hilda Jerea, 
Tiberiu Olah. Cornel 
Trăilescu. iar în aceas
tă privință se cuvine 
a reliefa contribuțiile 
unor distinși interpret! 
ca Oleg Danovski. Iri- 
nel Liciu. Vera Proca, 
Alexandra Mezincescu, 
Vasile Marcu. Ion 
Tugearu. Alexandru 
Schneider. Michaela 
Atanasiu. Marius Zirra 
81 alții.

Pornind de la aces
te realizări, incontes
tabile. dar nu suficien
te. trebuie să creăm 
toate condițiile pentru 
a contura o nouă eta
pă. pe care o dorim, 
bineînțeles. fecundă, 
în primul rînd se 
pune, ardent, proble
ma libretelor. Avem 
nevoie de o calitate 
superioară a acestora.

însemnări despre 
exigențele baletu
lui românesc con

temporan
de Doru POPOVICI

în consonanță cu pro
blematica istorică dar 
și a construcției lumii 
noastre noi. în conso
nanță cu marile idei 
ale păcii, ale prieteni
ei dintre ponoare, ale 
dragostei nobile si î- 
nâlțătoare. Care sînt. in 
majoritatea -cazurilor, 
aspectele negative le
gate de realizarea li
bretelor ? Dună păre
rea noastră ele ar fi 
următoarele : schema
tismul. prezentarea e- 
roilor într-o ambiantă 
idilică, prezenta unui 
anume caracter festi- 
vist — grandilocvent, 
lipsit de expresivitate, 
mai cu seamă în fina- 
luri — și. de ce nu 
am spune-o. o core
grafie vetustă, ce os

cilează, nu o dată. în
tre convenționalismul 
baletului clasico-ro- 
mantic și o pantomi- 
rnă văduvită de fior 
artistic. Ce folos că 
muzica este de multe 
ori măiestrit concepu
tă. în timp ce specta
colul scenic ni se pre
zintă neconvingător...

Credem., că trebuie 
făcute concursuri de 
librete, așa cum s-au 
organizat și se orga
nizează — de cele mai 
multe ori. cu un real 
succes — concursurile 
deicintece de masă. 
Totodată, ar trebui 
mobilizați scriitori de 
valoare — am avea 
încredere, cu precăde
re, in contribuția unor 
dramaturgi, dotați cu 
..simțul scenei" — 
alături de cei mai va
loroși coregrafi si re
gizori.

în ceea, ce privește 
discursul muzical, se 
cuvine a face cîteva 
precizări. Cu mijloa
cele de expresie ale 
secolelor trecute este 
imposibil să realizăm 
balete cu adevărat 
contemporane ! Ceea 
ce nu înseamnă că 
pledăm. în chip exclu
sivist. pentru atona- 
lism. atematism sonor 
sau pentru muzici 
..concrete" sau ..elec
tronice". Dimpotrivă 1 
De multe ori așa-zisa 
avangardă cu scop în
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Brăila. Septembrie pe flu
viu. Și aici, la kilometrul 
173 al Dunării se lucrează 
pentru prima platformă ro
mânească de foraj-marin : 
o navă pentru platformă. 
Cine sînt cei învredniciți, 
aici, la Brăila, cu această 
misiune ?

Deocamdată nu vă spun...
Deocamdată mă gîndesc 

la oamenii care, atunci 
cînd totul va fi gata, cînd 
se va fi stins febra premi
erei, vor lua în primire 
platforma, ca pe o firească 
unealtă de lucru. Mă în
treb : cum ar putea fi scris 
peste cîteva luni, despre 
toate acestea, un reportaj 
la timpul prezent ? încerc 
să-1 prefigurez :

„...Acolo unde marea își 
fringe acum sinusoidele 
valurilor de monolitul ce
lor 7 000 de tone ale insu
lei de oțel, ceea ce se 
poate spune în primul rînd 
este că oamenii platformei 
s-au obișnuit cu neobișnu
itul. în primul rînd cu 
faptul că își spun cînd pe- 
troliști-marinari, cînd... vi
ceversa, deși nu prea sea
mănă a denumire de no
menclator tehnic. Apoi că 
s-au obișnuit cu țipătul 
pescărușilor și cu briza 
mirosind și a hidrocarburi. 
Cu stilpii trimbelor de apă 
ridicați de hulă și cu ve
ghea la gura puțului, la 
prevenitorul de erupție, la

separatoare, Ia stația me
teo, la rezervoare.

...Și iată-1 pe omul „de 
serviciu" (poate podarul ?) 
cățărat într-o sîmbătă di
mineața, pe cel mai înalt 
punct al turlei de foraj, la 
geamblac, ca să vadă și să

miră. Ce motiv ar mal a- 
vea ? Totu-1 normal. Și to
tuși...

Totuși, cu numai cîteva 
luni în urmă, aceeași navă 
îi umpluse de uimire. Și 
nu numai pentru că era 
primul vas de acest tip

NAVA SONDORILOR 
și autorii ei foarte tineri 

și foarte destoinici

anunțe primul venirea va
sului de aprovizionare. O- 
mul își micșorează ochii, 
ca să vadă hăt-departe, și 
se întreabă : «Se văd sau 
nu se văd cele două coșuri 
de fum ? Suprastructura 
este la prora ? Bordurile 
sint drepte ? Toate astea 
îl fac să nu semene cu nici 
unul din vasele de pe 
mare. Atunci ăsta e !»

— L-am văzut. Vine !
Pe nimeni dintre cel 72 

de „petroliști-marinarl" mi- 
nicargoul așteptat nu-I mai

construit în România. Ceea 
ce ii stirnise atunci a fost 
nebănuita forță a „micuțu
lui" : cu cele două motoa
re de 1 200 CP ale sale 
i-a remorcat pînă in punc
tul în care forează azi, iar 
celor 18 marinari din echipaj 
le-am spus că «tot ei ii 
vor muta la cerere». E a- 
devărat, vasul mal are un 
motor, unul mic, de 150 
CP, la prova. Dar acela 
este pentru propulsorul e- 
licei a treia, al cărei ax 
este perpendicular pe axul

navei — ceea ce-i sporește 
cu mult capacitatea de 
manevră. Navă proiectată 
la ICEPRONAV Galați, 
lungă de 51 m șl lată de 
11 m, stabilitate excelentă, 
capacitate 800 tdw, cu 
două cîrme, zonă de navi
gație nelimitată, autono
mie — 30 de ore. De fapt, 
un «hibrid» — o combina
ție de remorcher și de car
gou. Dar un hibrid înalt 
cit o casă cu trei etaje, ca
pabil să transporte tot ceea 
ce este necesar pentru 
buna funcționare a plat
formei. Capabil să trans
porte însăși platforma (și 
numai instalația de foraj 
cintărește 40 de vagoane !)

Toate acestea, omul că
țărat pe geamblacul turlei 
le știe acum (în dimineața 
aceasta din viitor) foarte 
bine... S-a obișnuit cu ele, 
pentru că trăiește și mun
cește cu ele. Pentru cei 72 
de „petroliști-marinari", a- 
cum, in viitor, altele sînt 
problemele aici pe plat
formă : planul, ritmurile, 
economiile... Asta o știu 
toți aici, pe platformă, in
clusiv podarul.

Ceea ce nu va ști însă 
omul acesta este altceva...

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a V-a)

Dr. S. Eklund a adresat călduroase 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru atenția manifes
tată și înaltul sprijin acordat coope
rării dintre România și A.I.E.A., 
pentru aportul important al țării 
noastre Ia activitatea agenției.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România va acorda și în 
viitor întregul ei concurs Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică, pentru ca această organizație 
să-și poată îndeplini în cit mai bune 
condiții țelurile nobile pe care și 
le-a propus și care răspund dezide
ratelor omenirii iubitoare de pace.

în cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind preocupă
rile actuale și de perspectivă ale 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică, televîndu-se rolul deo
sebit al organizației in orientarea

cercetărilor atomice in scopuri paș
nice și în generalizarea în lume a 
rezultatelor acestei ramuri primordi
ale a științei contemporane, cu pro
funde implicații pentru progresul so
cietății omenești, pentru ridicarea 
nivelului de civilizație al tuturor po
poarelor.

în ceea ce privește cea de-a IlI-a 
Conferință generală a Societății eu
ropene de fizică, s-a subliniat răs
punderea ce revine oamenilor de 
știință în dezvăluirea pericolului pe 
care-1 reprezintă armele nucleare, 
in mobilizarea opiniei publice la 
lupta pentru dezarmare — in primul 
rînd a celei nucleare — pentru ca 
energia atomică să fie folosită in ex
clusivitate in scopuri pașnice.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate.DIM CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

19. Toți comuniștii, îndeosebi cei care înde
plinesc funcții de conducere în viața economico- 
socială, în ‘aparatul de partid și de stat, în 
organizațiile de masă și obștești, trebuie să 
militeze, în spiritul principiilor democrației socia
liste, pentru crearea unui climat favorabil expri
mării și confruntării libere a părerilor, participării 
largi> a maselor la dezbaterea și soluționarea pro
blemelor, la adoptarea hotărîrilor, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii generale a partidului și 
statului nostru.

In pagina a ll-a a ziarului, comentariul nostru :
„Dreptul și obligația de a-ți spune părerea, 

datoria de a pune umărul".
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în urmă cu cîteva luni mi-am 
întîlnit o cunoștință. Lucrează ca 
maistru într-o uzină și este secre
tarul comitetului de partid pe sec
ție. „Știți — se confesa satisfăcut — 
sînt după o ședință foarte bună. 
Niște neajunsuri în organizarea 
producției impiedică îndeplinirea 
planului în secție. Ei bine, comu
niștii au spus lucrurilor pe nume, 
au criticat, au făcut propuneri. 
Intr-un climat de confruntare de
plină și liberă a părerilor. Ce mai, 
grozavă ședință !...“

îl reîntîlnesc deunăzi pe cunos
cutul meu. Parcă și mai bucuros 
decît data trecută. „Bănuiesc că 
acolo, la uzină, treburile merg 
ceas, devreme ce te afli într-o 
asemenea dispoziție 1“ ' „Nu, pro
ducția nu s-a redresat, replică mai
strul. Dar am avut iarăși o... șe
dință grozavă. Oamenii au spus des
chis ce gîndesc, s-au confruntat pă
reri, s-au propus măsuri..."

De data aceasta n-am mai în
țeles starea prietenului. Ne împie
dica în această înțelegere o altă 
stare ; aceea a producției, a rămî- 
nerilor în urmă cu planul in sec
ția unde lucrează. Posibil ca între 
timp să se fi organizat și o a treia 
ședință bună. încă un proces-ver- 
bal de înaltă ținută... estetică. Cu 
ce urmări practice, însă ? Care 
sint rezultatele măsurabile, nu 
după frumusețea cuvintelor rostite, 
ci în procentele exacte ale roade
lor muncii ? Numai confruntate cu 
răspunsul la aceste întrebări, nu
mai judecind prin prisma rezulta
telor concrete pe care Ie determină 
pot fi apreciate o dezbatere sau 
alta, poate fi socotit că s-a creat 
în locul respectiv o ambianță pro
pice exprimării și confruntării ne
stingherite a opiniilor. Cînd totul 
rămîne la tribună. între cei patru 
pereți, cînd opiniile și propunerile 
— cărora, e drept, nu li s-a pus 
„pumnul în gură 1“ — au fost lă
sate, într-un proces verbal... fru
mos, cînd toate problemele au fost 
doar bifate după „gramaj" : atît 
la sută critic, atît autocritic, dar 
nu s-a întreprins nimic după a- 
ceasta, avem de-a face cu forma
lismul nociv. Formalism care 
stînjenește folosirea eficientă a

noilor structuri democratice ale 
vieții sociale.

Se știe că îndatorirea fiecărui 
membru de partid de a lupta pen
tru încetățenirea, la fiecare loc de 
muncă, peste tot, a climatului pro
pice schimbului de idei nu trebuie 
considerată o sarcină în sine. Co
lectivitatea este interesată ca și 
pe această cale să dobîndească ma
ximum de foloase, confruntarea 
părerilor să se convertească în re-

baterea națiunii a principalelor 
proiecte și legi, consecventa in 
promovarea spiritului critic și au
tocritic etc. — iată doar cîteva 
înfățișări concrete ale instituționali- 
zării opiniei publice la noi, cîteva 
mijloace organizatorice prin care 
aceasta se poate exprima spre mai 
binele interesului general. Princi
palele decizii sociale, actele fun
damentale ale națiunii privind 
prezentul și viitorul tării capătă

cesta folosit ? Cum își aduc aici 
contribuția cei învestiți cu răs
punderea conducerii și, In egală 
măsură, colectivele de muncă ce 
au în stăpînire aceste instrumente 
ale democrației noastre socialiste ? 
Sînt mînuite, oare, peste tot cu 
priceperea și consecventa nece
sare ? Iată întrebări asupra cărora 
merită să medităm și, în funcție 
de răspuns, să acționăm cores
punzător.

Dreptul și obligația 
de a-ți spune părerea, 

datoria de a pune umărul
zultate practice. Acesta este spiri
tul în care trebuie înțelese preve
derile cuprinse in Codul etic, obli
gațiile firești care decurg de aici 
pentru fiecare comunist.

’ Heferindu-ne la acestea, trebuie 
să amintim că, mai aleș în ultimul 
deceniu, a fost inițiat un ansamblu 
de măsuri pentru transpunerea în 
structuri organizate, instituționale, a 
cerințelor democrației socialiste pri
vind ambianța necesară confruntării 
rodnice de idei, climatul mo
ral prielnic exprimării deschise a 
opiniilor în interesul mai bunului 
mers al întregii activități sociale. 
Adunările generale ale oamenilor 
muncii, activitatea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii, ge
neralizarea principiului muncii co
lective pe scara întregii vieți eco
nomice și sociale, punerea în dez-

formă definitivă numai după ce au 
trecut prin filtrul judecății și în
țelepciunii întregului popor, numai 
după ce fiecare și-a exercitat, po
trivit capacității lui, drepturile și 
îndatoririle constituționale de a-și 
spune cuvîntul, de a propune, de 
a acționa ; capătă formă definitivă 
numai după ce s-a încheiat a- 
cest amplu dialog precedînd sem
nătura prin fapte. Iar dialogul 
neîntrerupt, de o exemplară ți
nută civică, al secretarului ge
neral al partidului cu fiii între
gii națiuni reprezintă un strălucit 
exemplu.

Cadrul legal deci pentru afir
marea unui climat favorabil 
schimbului de idei, de păreri, pen
tru aportul nemijlocit la rezolvarea 
obiectivelor de interes major e- 
xistă. Problema e : cum este a-

Toți comuniștii, se spune în Co
dul etic, îndeosebi cei care înde
plinesc funcții de conducere, sînt 
datori să militeze, în spiritul de
mocrației socialiste, pentru stator
nicirea unui climat favorabil ex
primării și confruntării libere a 
părerilor. Prin răspunderile ce 
le-au fost încredințate, cadrele 
de conducere pot contribui într-a- 
devăr la crearea acestui climat. Ele 
trebuie să dovedească receptivi
tate, să stimuleie sistematic Iniția
tiva și responsabilitatea, dezbate
rea. deschisă urmată de măsura 
practică. Adeseori' însă sa consi
deră că numai omul „cu funcții" 
are răspunderi în această direcție. 
Este o înțelegere eronată a pro
blemei. Statornicirea climatului 
propice schimbului fructuos de idei 
depinde de toți, de întregul colec-,

tiv angajat in munca pentru crea
rea valorilor materiale și spiri
tuale. Climatul favorabil nu este 
și nu trebuie să fie apanajul direc
torului, ci al fiecărui om al mun
cii, interesat deopotrivă de perfec
ționarea continuă a activității, da
tor să spună nu numai că lucrul 
cutare nu e bun, ci să se implice 
deplin în rezolvarea riguroasă a 
sarcinilor ce se ivesc la un moment 
dat. Astăzi nu mai poate fi con
cepută o muncă de conducere, 
oricît de modestă ar fi aceasta, 
fără promovarea tenace, din con
vingere, a unei atitudini exem
plare față de opiniile exprimate, 
fără grija necesară pentru aplica
rea propunerilor valoroase. După 
cum anacronică și dăunătoare este 
si indiferenta față de problemele 
ce frămîntă colectivul din care 
fsci parte ca simplu membru, apa
tia, lipsa de „apetit" pentru pro
puneri pe motiv că „sînt alții care 
gindesc și pentru noi, ce să ne mai 
batem capul !...“ încercarea de 
înăbușire a criticii de la masa 
prezidiului nu poate fi tolerată. 
Dar, în egală măsură, nici pălă
vrăgeala „împachetată" în amba
lajul criticii „constructive", vorba 
fără acoperire, divagația derutantă, 
afirmația lipsită de răspundere.

Partidul nostru cere instituirea 
peste tot, în egală măsură — in 
întreprinderi și pe șantiere, in 
cooperative agricole de producție 
și institute de cercetări, în organi
zațiile de bază de partid ori de ti
neret, In grupa sindicală ori comi
tetul oamenilor muncii etc. — a 
unui climat de muncă și viață 
înnoitor, ofensiv. în avangarda 
transformărilor progresiste pe tărî- 
mul conștiinței. Un climat deschis 
confruntării părerilor, propuneri
lor și acțiunilor concrete, generali
zării experienței bune, criticării 
mentalităților nocive, a lipsurilor. 
Un climat al atitudinii morale 
înaintate, militante, pătrunse de 
spirit revoluționar. Un climat al 
perfecționării continue, al faptei 
durabile, pus deplin în slujba în
făptuirii politicii partidului și sta
tului, de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate p« 
pămîntul României.

Ilie TANASACHE

Noul sanatoriu balnear din Mangalia Foto : M. Cioc

Informații, sesizări, propuneri de la cititorii si corespondenții „Scînteii"

Priorități în dezvoltarea 
serviciilor publice

„In echipa noastră, Codul etic e legea vieții de fiecare zT
Izvorît din realitate, Codul etio își găsește, din zi în zi mai mult, 

o ilustrare largă, generalizată, în viață. Omul nou. omul de mîlne, 
entitatea umană armonioasă, prefigurată în Programul partidului, se 
făurește azi, în clocotul activității productive, creatoare. într-o neîn
treruptă confruntare de opinii, de principii, de comportamente. într-o 
luptă continuă' petftru autoperfecționare. în mari colective sau în mici 
formații de lucru se fac tot mai mult văzute, simțite, trăsăturile mo
rale ale omului nou — țelul principal ai politicii partidului. Brigăzi 
și echipe, colective de orice alt fel, alcătuite în virtutea schemei orga
nizatorice a producției, se constituie treptat, ca rod al activității și 
felului de a gîndi al comuniștilor, și în entități morale puternice, in 
adevărate familii în a căror viată și muncă luminează puternic ade
vărul rodnic al principiilor comuniste. Așa cum se exprimă unul din
tre eroii reportajului ce urmează, „principiile cuprinse în cod nu-s 
făcute ca să rămînă în bibliotecă, ci ca să fie aplicate, ca să le scriem 
cu fapte în cartea mare a vieții noastre"...

In fotografia de față sînt... șapte zîmbete mai puțin. Trei dintre membrii echipei se aflau în concediu, patru 
munceau — chiar și in pauza cînd s-a făcut această fotografie — într-un alt capăt al uzinei, pentru a grăbi un 

transport de piese pentru echipă

în cadrul unui program special al 
Consiliului pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovi
zionare și prestare de servicii către 
populație s-âu stabilit direcțiile de 
dezvoltare a sectorului de servire 
publică pînă în anul 1980. Redăm, 
pe scurt, cîteva prevederi :

• volumul general al serviciilor 
va spori pînă în anul 1980 la peste 
2100 lei/locuitor, față de numai 
1 300 lei în prezent ; în această pe
rioadă. se vor înființa 33 000 noi 
unități ;

• se vor înființa unități auto- 
service în toate reședințele de ju
deț, în toate municipiile și în mal 
multe orașe și centre muncitorești;

• vor spori de circa 8 ori servi
ciile menite să ușureze munca fe
meilor în gospodărie ;

• se va dubla, pînă în 1980, vo
lumul prestațiilor pentru întreține
rea și repararea locuințelor ;

e serviciile turistice vor crește de 
aproape 2,3 ori, mai ales prin ex
tinderea bazei materiale a turismu
lui montan (se are în vedere dez
voltarea cu prioritate a zonelor 
Porțile de Fier, barajul Lotrului, 
complexul turistic Bîlea, Munții 
Apuseni etc.) ;

• in mediul rural va spori numă
rul unităților prestatoare de la cir
ca 40 OO0 în prezent, la aproape 
60 000 în anul 1980.

Igiena și vînzarea plinii
Cum se vinde piinea în prezent 

cunoaște toată lumea : vînzătoarea 
îți ia banii, îți dă restul și — cu 
mîinile așa cum sint în clipa aceea 
— îți întinde piinea. Neigienic, 
necivilizat.

Dacă introducerea autoservirii — 
prin preambalarea pîinii — este o

problemă care nu se poate rezolva 
imediat (deși ar trebui măcar stu
diată și experimentată) nu vedem 
de ce nu ar fi dotate toate centrele 
de vînzare a pîinii cu furculițe sau 
clești speciali — de dimensiuni mai 
mari — cu care vînzătoarea să-țl 
servească piinea.

Navetiștii și abonamentele lor
Cițiva cititori ne-au sesizat des

pre actualul procedeu greoi, prin 
care se eliberează abonamentele de 
transport pe traseele I.T.A. și C.F.R. 
La fiecare început de lună, casieriile 
din gări și autogări, de la agențiile 
de voiaj sînt luate, pur și simplu, 
cu asalt de miile de navetiști care 
își schimbă abonamentele. Dar ceea 
ce este mai neplăcut — dincolo de 
timpul pierdut la cozile intermi
nabile, pentru că nu se iau măsuri 
de suplimentare a numărului de 
case și casierii — este faptul că

de fiecare dată navetiștii trebuie 
să aducă adeverințe nominală de 
la serviciu. Adică altă pierdere de 
timp. Or, mult mai simplu ar fi 
— ne-au sugerat cițiva navetiști și 
reprezentanți ai serviciilor de per
sonal din întreprinderi — să se 
elibereze la început de an tabele cu 
toți navetiștii fiecărei Întreprinderi 
și, pe baza lor, să se preschimbe 
lunar abonamentele. Iar adeverințe 
să se elibereze în timpul anului 
doar pentru cei angajați pe parcurs.

Echipa în mijlocul căreia 
em stat aproape două zile 
lucrează la etajul IV și ul
timul al uneia dintre clădi
rile întreprinderii „Inde
pendența" din Sibiu. Alti
tudinea la care lucrează 
servește și ca metaforă. în 
sensul că din toate punctele 
de vedere ea se află... Ia 
înălțime. Este echipa lui 
Gheorghe Sasu, din atelie
rul de montaj unelte pneu
matice. în particular și. fi
rește. cp simpatie i se mai 
spune și echipa „abataj" 
(montează uneltele pneuma
tice ale minerului, ciocane 
de abataj, perforatoare, in
stalații pneumatice de ar
mare...). Sînt în echipă 23 
de lăcătuși, ajustori. sudori, 
vopsitori. Opt sînt membri 
de partid. 18 — uteciști.

Vorbim despre această e- 
ehipă nu neapărat pentru 
că e fruntașă, ci pentru că 
și în alte privințe se oferă 
ca model.

— Ne preocupă —-spune 
Gheorghe Sasu — aplicarea 
concretă a celor prevăzute 
în Codul principiilor și nor
melor de muncă și viată 
ale comuniștilor, ne preo
cupă în sensul că de cîtva 
timp normele acestea au 
devenit pentru noi viata 
însăși..'.

Cum să explicăm asta ?

E «Implu. In echipa luî 
Sasu (și nu numai aici) in
tre principii si viată nu 
există nici o separație 
(„Noi — spune loo Pavel, 
cel mai vechi din echipă — 
am înțeles de la început că 
principiile acestea sînt fă
cute pentru a forma omul 
înaintat, comunistul. Si-am 
înțeles că trebuie să le răs
pundem prin felul nostru 
de a munci și de a trăi"), 
încă de la apariția proiec
tului de norme, colectivul 
de pe atunci al echipei l-a 
socotit ca pe un ghid bine
venit (,,...și chiar dacă nu 
l-am afișat, l-am avut me
reu în față").

întîi l-au discutat global. 
Apoi s-au gîndit să discute 
despre munca lor în lu
mina principiilor cuprinse 
în proiect. Și au găsit că 
era loc de mai bine în 
toate privințele. O. nu. nu 
și-au spus „gata, de mîine 
trăim și muncim în chip 
comunist 1“ Dar. au tins 
mereu spre asta. Iar după 
nu prea multă vreme 
s-a schimbat foarte mult 
conformația morală a co
lectivului. Cîteva repere :

• Au dispărut absentele 
nemotivate (ceea ce dove
dește că în felul de a 
gîndi al celor 28 prezenta

la lucru este mai presus 
decît orice alte interese și 
disciplina a devenit astfel 
nu o normă administrativă, 
ci un act de conștiință).
• Au dispărut rebuturile, 

s-a mărit productivitatea 
muncii în echipă, pen
tru că randamentul fiecă
ruia a crescut, ceea ce pre
supune și o creștere a inte
resului, a efortului, a con
științei profesionale.

® Nici un conflict grav 
în viata particulară. Ceea 
ce presupune că aceeași 
serioasă aplecare asupra 
unei conduite morale sănă
toase s-a produs la mem
brii echipei și în ce pri
vește viata lor în familie, 
în'societate.

Nu se știe cu precizie cum 
și de unde a apărut obi
ceiul ca atunci cînd în viata 
vreunuia dintre ei se pe
trece un eveniment impor
tant echipa să-și trimită re
prezentanți cu un cadou, cu 
o urare... Putem vorbi, deci, 
de afecțiunea tuturor față 
de fiecare, a fiecăruia față 
de toți...

Sigur, mai sînt și alte 
dovezi ale respectului fa
ță de normele morale pe 
care partidul le-a pus în a- 
tenția societății noastre.

— Și altceva ? Ce s-a mal 
lntîmplat mai deosebit ? 
am întrebat noi, reporterii.

— Nimic deosebit — ni 
s-a răspuns. Nimic excep
țional. Viață. Sigur, unul a 
călcat alături. I-am lumi
nat drurhul adevărat. Altul 
n-a înțeles ceva. I-am ex
plicat. Cu grija ca totul să 
se potrivească cu principiile 
din Codul comuniștilor. 
Deci viață obișnuită...

Obișnuită. Dar la ce 
cotă ? Pentru alpiniști, o- 
bișnuite sînt piscurile Deci 
la ce altitudine este obiș
nuitul la care se referă cel 
din brigada lui Sasu ?

Iată cîteva răspunsuri : f ’
Gh. Chesaru, lăcătuș. 23 

de ani : La noi în echipă e 
o atmosferă serioasă, de 
oameni care știu cum tre
buie să muncească și cum 
să se poarte... Am ajuns să 
ne cunoaștem atît de bine 
și atît de bine să respec
tăm principiile echipei, 
vreau să spun ale codului, 
că noi acum așa le soco
tim... încît nu mai e posi
bil să nesocotești colec
tivul... (Deci, spirit de echi
pă).

Aurel Hanzu, lăcătuș. 30 
de ani : De la vîrsta de 17 
ani sînt în echipa asta.

Cînd s-a publicat proiec
tul de norme și apoi 
cind el a devenit, la Con
gresul al XI-lea, Codul 
principiilor și normelor 
vieții și muncii comu
niștilor, l-am citit cu aten
ție și-am zis că Ia noi în 
echipă există o atmosferă 
potrivită pentru aplicarea 
lui, pentru perfecționarea 
noastră morală... Eu am 
făcut în timpul ăsta liceul 
seral și tot mi-am fă
cut timp ca să mai dis
cut cu cei din echipă șî 
dincolo de orele de mun
că. Și-am văzut cît de mult 
contează. într-un colectiv 
ca al nostru, climatul. Dis
cuțiile noastre, nu știu cum 
s-a făcut, dar au mers tot
deauna în întîmpinarea 
unor „cazuri". Care nu 
s-au mai produs... (Deci, 
spirit critic și autocritic).

Mihai Țițirigă, lăcătuș, 
22 de ani : într-un timp 
am fost trimis să lucrez în 
altă echipă. Am cerut 
să vin înapoi, la ai mei. 
Aici sînt oameni serioși, 
cum să vă spun eu, 
nu zic că ceilalți n-ar fi 
serioși, dar aici e foarte 
clar ce vrem, cum trebuie 
să muncim și să trăim. 
(Deci, maturitate, responsa
bilitate).

Iod Pavel, lăcătuș, din 
1942 în uzină, din 1951 în 
echipă : Cînd am citit pri
ma dată codul am zis că 
eu cunosc acele principii. 
Și le cunoșteam, într-ade- 
văr, că ele au constituit 
dintotdeauna principiile de 
conduită ale comuniștilor. 
(Deci, autocunoaștere).

Constantin Crețu, lăcăiuș, 
23 de ani : Tot se vorbea 
de echipa asta. Și-am ce
rut să vin aici. Mi-a fost 
greu la început, pentru că 
m-am simțit dintr-odată 
înconjurat de atenția tutu
ror. Și mă deranja. Pe 
urmă, cu încetul, am văzut 
că exigenta lor era spre bi
nele meu... Muncesc mai 
mult acum ca înainte. Și 
sînt mult mai mulțumit... 
(Deci, exigență).

Am putea continua aceste 
declarații, pînă la 28. Și-am, 
afla aceleași lucruri des
pre efectul binefăcător, ca 
al apei vil. al principiilor 
muncii și vieții comuniști
lor, asupra vieții și muncii 
acestor oameni. Un proces 
abia început, desigur. El va 
continua iradiind aceleași 
tonice sentimente, aceleași 
înălțătoare fante.

M. CARANF1L
N. BRUJAN

PENTRU INFORMAREA DV.:
• A fost deschisă prima casă de 

comenzi pentru articole do copii. 
La telefon 13.76.68 sau direct la 
magazinul „Materna" (fost „Vultu
rul de mare") se pot face comenzi 
pentru aducerea la domiciliu a ar
ticolelor de îmbrăcăminte și încăl
țăminte ce intră in trusoul noilor 
născuți (plus landouri, pătucuri ș.a).

• 939 — prefixul municipiului 
Focșani. De cîteva zile a fost dată 
în folosință — cu aproape o lună in 
avans — centrala telefonică auto
mată interurbană din Focșani. In 
acest fel, numărul localităților cu 
care se poate vorbi în prezent cu 
prefix a crescut la 33.

• Două produse tn premieră : 
aspiratorul , „Ajax" șl frigiderul

„Nordic" au fost puse în vînzare 
în toate magazinele de specialitate 
din țară. Beneficiind de calități teh
nice îmbunătățite — ne-au asigurat 
producătorii și comerciantă — noile 
produse vor fi in măsură să satis
facă superior cerințele cumpărăto
rilor.

o Un procedeu modern de efec
tuare a analizelor. Laboratorul de 
biochimie al Institutului de medi
cină internă din București a elabo
rat și propus o tehnică nouă de 
efectuare rapidă a analizelor. 
Laboratorul galenic al Oficiului'-fat -, 
maceutic nr. 1 din București a în
ceput deja realizarea în serie a ga
mei de produse necesare pentru 
efectuarea acestor teste rapide, uti- 
lizînd materii prime din tară.

DE LA CITITORI

SCRISORI MINCINOASE
Faptul se petrece într-o 

comună din vecinătatea 
Oltului.

Un băiat din această co
mună termină școala si 
dă examen de admitere 
la o altă scoală din orașul 
cel mai apropiat. Dorea să 
reușească, desigur, deși in 
sinea lui recunoștea că 
nu-i va fi ușor: mulți 
candidați, iar el niciodată 
nu ajunsese prin preajma 
celor din frunți. Părinții 
săi doreau insă cel mai 
arzător această reușită. Ei 
nici nu voiau să conceapă 
altă alternativă. Eventua
lul eșec nu-i privea pe ei. 
Cu atît mai puțin pe fiul 
lor. Examenul trebuia luat, 
cu orice chip. De ce cu 
orice chip ? E greu de 
spus de ce. Era greu, dacă 
nu imposibil pentru pă
rinți, să explice de ce.

Șă trecem insă peste de 
ce-uri. Băiatul s-a străduit 
cit a putut dar... Dar au 
fost atiția care i-au luat-o 
înainte, care știau mai 
mult : atiția pentru care 
examenul s-a dovedit cu 
emoții, ce-i drept, ca orice

examen, dar nu imposibil 
de trecut. „Și acum ce fa
cem ?“, s-au întrebat con
sternați și nedezmeticiți 
părinții in cauză. „Păi mă 
întorc acasă și m-apuc de 
treabă", a răspuns băiatul 
„Nici vorbă de așa ceva !... 
Lumea trebuie să știe că 
al nostru e la școală". 
„Cum sa fiu, dacă nu 
sint?", a mai îndrăznit o- 
drasla. „Tu să taci. Uite 
cum facem : iți dăm bani 
și te duci la București, la 
mătușa. Ne scrii de acolo 
— treburi de-ale învățătu
rii. tn vacanța de iarnă, 
de primăvară, ai voie să 
vii și tu acasă. Mai înain
te, nici vorbă. La vară în
cercăm din nou".

Și așa, fără prea multă 
vorbă, băiatul a fost trimis 
la... școală (citiți mătușa). 
Părinții ii trimit bani, pa
chete, ii scriu. Le scrie șl 
băiatul. Scrisori mincinoa
se așa cum i-au cerut pă
rinții ca să aibă cu ce se 
„făli" la vecini. Nu știm 
dacă acesta s-a obișnuit cu 
noua lui existentă și anu
me : aceea de a nu face ni
mic. Un lucru e limpede insă

pentru oricine : din tncă- 
păținare ori din prea 
multă dragoste, din ușură
tate ori din ignorarea rea
lităților noastre, părinții 
își imping in viată unicul 
copil printr-o minciună. 
N-ajungea că poartă ei pe 
umeri această povară, l-au 
implicat și pe băiatul lor. 
Primul pas al acestuia, in 
dimineața devenirii lui ca 
om, a început cu o min
ciună. își dau oare seama 
cei in cauză cit rău s-a 
săvirșit, ce consecințe poa
te declanșa acest ricoșeu pe 
o cale lăturalnică în loc 
de îndrumarea și formarea 
in respectul muncii cinsti
te, al adevărului și res
pectului pentru adevăr ?

îi dorim băiatului, aflat 
acum la „învățătură" la 
mătușa, mai mult succes 
la examenul din vara vii
toare. Dar și mai fierbinte 
ii dorim să nu se lase în
vins în nedreptul examen 
la care il supun acum, 
iresponsabil și inconștienți, 
cine? Tocmai PĂRINȚII 
lui I

T. ILIE

ALBUM DE FAMILIE
în urmă cu aproape doi 

ani, o absolventă de liceu 
se prezenta la o întreprin
dere bucureșteană cu do
rința de a învăța o mese
rie, oricare. „Nu ai nici o 
preferință ?" — a fost în
trebată. A răspuns prin- 
tr-un gest : nu, n-avea 
preferințe. Au repartizat-o 
la bobina). „O să te simți 
bine la noi" — i s-a spus. 
„Eu n-o să mă mai simt 
bine niciunde...". La virsta 
de șase ani aflase că cei că
rora le zicea tată și mamă 
îi sint, de fapt, unchi și 
mătușă. Despre părinți nu 
i s-au dat explicații decît 
după vreo cinci ani: mama 
a murit, tata umblă prin 
țară,, nu se știe pe unde. 
Unchiul avea multe obi
ceiuri proaste, printre care 
și acela de a divorța des

în ziua cind tinăra poas- 
tră împlinea 16 ani, a cău
tat-o la școală un bărbat 
intre două virste : „Mă 
cunoști ?“ De unde să-l cu
noască ? „Eu sint tatăl

tău...". Cîteva întrebări de 
circumstanță și omul a dis
părut. Cu tot sprijinul de 
care s-a bucurat in școală, 
viața acestei tinere a fost 
un chin pînă cind a reușit 
să invețe o meserie și 
s-accepte simpatia și spri
jinul colegilor din atelier. 
De ce atita înțelegere ? 
De unde atita bunăvoință ? 
— se-ntreba. își pierduse 
speranța că cineva ar fi 
gata s-o ajute dezinteresat.

După doi ani de la in
trarea in uzină se numără 
printre cei mai destoinici 
bobinatori, ceea ce nu este 
puțin lucru — dar ciștigul 
mare mi se pare a fi al
tul: a învățat să acorde în
credere celor din jur. Ate
lierul a fost prima ei fa
milie. Ca să te poți numi 
om adevărat, spune o vor
bă, trebuie să sădești un 
pom, să-ți faci o casă, să 
ai un copil. Pomi a sădit 
cu sutele, casă și-a făcut 
împreună cu soțul, munci
tor in uzină și student la

subingineri ; acum așteaptă 
un copil.

Peste cițiva ani poate că 
o s-o caute din nou un 
bărbați intrat in bătrine- 
țe : „Mă mai ții minte ? — 
are s-o întrebe. Eu sînt 
tatăl tău !". Soarta acestui 
părinte descalificat n-o 
mai interesează. Remușcă- 
rile lui, prea tirzii, nu vor 
reuși, să mai înduioșeze p* 
nimeni.

Un pom, o casă, un co
pil — la această vorbă în
țeleaptă, tinăra noastră 
crede că ar trebui să se a- 
dauge : și să-ți crești co
pilul cu puterea dragostei 
de părinte...... Copilul are
să fie lumina ochilor mei"

Păstrăm in casele noas
tre fotografiile părinților 
bunicilor, ale tuturor ce
lor dragi și apropiați ; fo
tografii de familie, tn casa 
Gabrielei V. am descoperit 
fotografiile colegilor de a- 
telier.

Nicolae Ț1C

• Rînduri pentru harnicii locui
tori ai Birladului : „Prin antrenarea 
harnicilor locuitori ai orașului, prin 
mobilizarea deputaților în frunte cu 
primarul — ne scrie B. Lupu din 
Bîrlad, str. Fagului 35 — s-a reușit 
de curînd să se asigure împrejmui
rea cu gard a grădinilor publice și 
ocrotirea plantațiilor de aici, s-au 
colectat peste 52 tone deșeuri de 
hîrtie și textile, au fost reparate și 
înfrumusețate mai multe străzi".

• Eternul „vino mîine" și o altă 
fațetă a sa. Cu cîteva luni în urmă 
am cumpărat un televizor — ne 
scrie Grigore Ionescu din București, 
str. Axinte Uricaru 13 — și numai 
după cîtva timp de funcționare s-a 
și defectat. Și același lucru s-a pe
trecut ulterior de mai multe ori. 
Cu numai cîteva zile înainte de 
expirarea termenului de garanție — 
aparatul s-a defectat din nou și, 
deși am anunțat din vreme repre
zentanța întreprinderii „Electronica" 
din str. 13 Decembrie nr. 22. mi s-au 
dat asigurări să stau liniștit, că va

veni cineva la domiciliu să-1 re
pare. De venit a venit, e adevărat, 
dar numai după multe insistențe 
și... după ce termenul de garanție 
expirase. Vă aduc la cunoștință 
acest caz nu pentru a pline în dis
cuție problema costului reparației
— cine s-o suporte — ci pentru a 
lua atitudine față de o anume men
talitate întîlnită. din păcate, și în 
alte unități de servire publică — 
aceea a nerespectării cuvîntului dat 
de meseriași".

<s Cum depozităm alimentele ? 
„Cu ocazia numeroaselor controale 
efectu'ate de echipa noastră — ne 
scrie N. Ghițulescu și D. Pogonici, 
membri ai unei echipe de control 
obștesc din Drobeta Turnu-Severin
— am putut constata grija care se 
manifestă în cele mai multe unități 
comerciale pentru buna depozitare 
a produselor. Din păcate, nu același 
lucru putem spune despre situația 
de la depozitul I.C.R.A. din locali
tate, unde unele produse alimen
tare sînt ținute în curte, sub cerul 
liber, în bătaia vîntului și a ploii".

AUTORITĂȚILE RĂSPUND
© De la Direcția județeană de 

poștă și telecomunicații Bacău ni 
se comunică : „Urmare notei critice 
apărute la rubrica „Dialog cetățe
nesc" din Scînteia nr. 10224, prin 
care se semnala atitudinea necores
punzătoare a factorului Maxim 
Neculai, ce servește comuna Valea 
Seacă, s-a dispus cercetarea .fapte
lor, care s~șu dovedit juste. In nota 
explicativă dată de factorul în 
cauză, acesta a recunoscut vinovă
ția sa și regretă sincer cele în- 
timplate. Maxim Neculai a fost pus 
în discuția organizației comunale 
de partid, iar pe linie administrativă 
a fost sancționat cu „avertisment", 
plus reținerea unei zile din retri
buție. Faptele petrecute s-au prelu
crat cu lucrătorii oficiului P.T.T.R., 
iar dosarul cercetărilor, întocmit de 
miliție, va fi Înaintat organelor de 

. judecată".

o „Referitor la sesizarea apărută 
la rubrica „Dialog cetățenesc" din 
Scînteia nr. 10210 — ni se răspunde 
de la UCECOM — vă facem cunos
cut că U.J.C.M. Constanța a solicitat 
cititorului Stănciulescu Aurelian 
din Ticleni trimiterea stabilizatoru
lui defect, in vederea revizuirii lui 
de către o echipă de specialiști".

o O.J.T. Prahova ne scrie : „Ur
mare notei „Un mesaj către O.J.T. 
Sinaia", publicată la rubrica „Dia
log cetățenesc" din Scînteia nr. 
10184, vă facem cunoscut că s-au 
luat toate măsurile pentru ca lucră
rile de la Baia Baciului din Slănic, 
care.se execută de către întreprin
derea de gospodărie comunală Vă
leni de Munte, să fie terminate in 
cel mai scurt timp".

Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU

care.se
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CUM ACȚIONEAZĂ IN ACESTE ZILE COMANDAMENTELE COMUNALE

FAȚĂ ÎN FATĂ:
în lumina sarcinilor cuprinse în 

recenta hotărîre a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
cerința esențială a actualei cam
panii agricole de toamnă este 
buna organizare a muncii in 
fiecare unitate agricolă. în această 
privință, un rol primordial revine 
comandamentelor jtidețene și comu
nale. Dacă în multe unități agricole 
lucrările de recoltare sînt avansate, 
aceasta se datorează tocmai faptului 
că, înțelegîndu-și menirea, coman
damentele din comunele respective 
au acționat ferm pentru organizarea 
judicioasă a muncii, pentru mobili
zarea la munca în cîmp a tuturor 
locuitorilor satelor, stabilind concret 
pe tarlale, loturi, pe echipe, pro
grame de lucru și răspunderi pre
cise, măsuri corespunzătoare, in 
funcție de starea fiecărei culturi.

Comandamentul județean Tulcea a 
analizat sîmbătă dimineața proble
mele legate dte desfășurarea lucră
rilor agricole de toamnă. S-a con
statat că, în general, ritmul zilnic 
la recoltare și transport este cel 
prevăzut. Au fost soluționate 
problemele sesizate de comandamen
tele comunale, cum ar fi aprovizio
narea cu carburanți, asigurarea unor 
v’ese de schimb. De asemenea, s-a 
hotărît ca I.T.A. Tulcea să pună 
la dispoziție camioanele nece
sare transportării tuturor can
tităților de porumb recoltate șl 
aflate in cimp. Pornind de la 
constatările făcute pe teren de că
tre membrii comandamentului s-a 
stabilit ce trebuie făcut. în continua
re, pentru intensificarea lucrărilor 
agricole. Printre altele, s-a hotărît 
să se generalizeze organizarea mun
cii pe echipe, formate din 10—12 
cooperatori si mecanizatori, să se a- 
nalizeze operativ în fiecare sea
ră rezultatele și să se ia mă
suri pentru realizarea ritmului 
de lucru stabilit la fiecare cul
tură întrucît, pe cîmp, In la
nurile de porumb erau multi știu- 
lețl așezați în grămezi, s-a stabilit 
ca. în fiecare unitate agricolă, în 
fiecare formație de lucru, producția 
recoltată să fie transportată și de
pozitată în aceeași zi, urmărindu-se 
cu prioritate livrarea la fondul dș 
stat a cantităților contractate.

După ședința comandamentului 
Județean am urmărit, în cîteva lo
calități, cum acționează concret co
mandamentele comunale pentru în
făptuirea sarcinilor»

RAIDUL NOSTRU IN JUDEȚUL TULCEA

în comuna Mihail. Kogălniceanu 
se află două cooperative agricole și 
o întreprindere agricolă de stat. Se
cretarul ■ comitetului comunal de 
partid, tov. Constantin Birău, ne pre
zintă programul de lucru stabilit de 
comandamentul comunal pentru ziua 
respectivă. Important este că pre
vederile din planul de lucru se în
deplinesc punct cu punct în cîmp. 
La C.A.P. M. Kogălniceanu, 100 de 
oameni, organizați In echipe omoge
ne, recoltau manual porumbul. în

de recoltat mecanic, iar unii coope
ratori nu participau la recoltatul 
manual. Au fost luate măsuri adec
vate : folosirea din plin a celor 4 
combine CT-2R și participarea a 
încă 30 de angajați din comună la 
recoltare. Ca urmare, de două zile 
se recoltează între 35 și 40 ha pe 
zi, depășindu-se ■ ritmul stabilit".

Iată deci un mod operativ și con
cret de acțiune. Cunoscînd în fie
care moment situația de la punctele 
de lucru, comandamentul comunal

precum și Dumitru Diaconu, vice
președinte al consiliului popular co
munal Frecăței, și Tache Lala, con
tabilul consiliului popular comunal.

— Cu ce probleme vă aflați aici, 
îi întrebăm ?

— Facem mobilizarea oamenilor 
din comună la lucru — primim răs
punsul.

— La ora 13, cînd munca ar tre
bui să fie în toi ?

Totuși, luăm de bun acest 
răspuns și pornim spre sediul

„COMANDAMENTELE JUDEȚENE Șl COMUNALE VOR ACȚIONA PENTRU 
BUNA ORGANIZARE A MUNCII, CREȘTEREA RĂSPUNDERII CONDUCERILOR DE 
UNITĂTI, A SPECIALIȘTILOR PENTRU BUNA FOLOSIRE A FORȚEI DE MUNCĂ Șl 
A TUTUROR MAȘINILOR ÎN VEDEREA EFECTUĂRII LA TIMP Șl DE CALITATE A 
LUCRĂRILOR AGRICOLE, PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A FONDULUI DE 
STAT".

Din comunicatul ședinței COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. din 26 august a.c.

loc de 7 ha pe zi se realizează 10 ha. 
..Pe lîngă cei 80 de coopera
tori — ne spune șeful fermei 
vegetale, tov. Aîecos Grigoriu — par
ticipă la lucru și 20 de angajați din 
comună, împreună cu soțiile lor“. 
Aici, activitatea începe la ora două 
noaptea și pînă dimineața se taie 
coceni, pentru eliberarea rapidă a 
terenului — acesta urmînd să fie 
pregătit și însămînțat cu grîu. La 
cooperativa agricolă Lăstuni, în 
cîmp, la recoltarea porumbului, il 
întîlnim pe tov. Mihai Nicolae, pro
curorul șef al județului Tulcea, care 
răspunde din partea comandamentu
lui județean de această comună. 
,.La cooperativa din Lăstuni, care 
are 1 174 ha cu porumb — ne spune 
interlocutorul — nu se realiza ritmul 
stabilit la recoltat. Problema a fost 
analizată în cadrul comandamentu
lui comunal, s-au stabilit și cauzele : 
nu erau folosite integral utilajele

intervine cu cele mai potrivite mă
suri pentru realizarea obiectivelor 
stabilite. La fel acționează și multe 
alte comandamente, ca cele din co
munele : Isaccea, Luncavița, Izvoa
rele, Stejaru, Dorobanțu, Valea Nu- 
carilor etc., unde programele de lu
cru se realizează punct cu punct în 
timpul stabilit.

Dar spiritul nou de muncă, de 
bună organizare n-a pătruns peste 
tot. La unele comandamente comu
nale ți se vorbește frumos — și a- 
proape convingător — despre buna 
organizare, despre „mobilizarea tu
turor forțelor", ți se arată si planuri 
fără cusur, dar cînd confrunți toate 
acestea cu realitatea din cîmp ți se 
dezvăluie o mare diferență între 
cuvînt și faptă. La ora 13, la 
sediul cooperativei agricole Fre- 
căței, de exemplu, trei bărbați 
în putere tăifăsuiau stînd pe o ban
că la umbră. Era un cooperator,

consiliului popular comunal. în 
drum întîlnim însă 30—40 de oa
meni care ar trebui să fie în cîmp 
și nu pe stradă. Tov. Gheorghe Ba- 
talan, secretarul comitetului comu
nal de partid și primarul comunei, 
caută să ne prezinte un plan de 
muncă, stabilit de comandamentul 
comunal pentru cele patru coopera
tive agricole din raza comunei : 
Frecăței, Cataloi, Poșta și Telița. 
Dar tovarășul Batalan, respon
sabil al comandamentului, nu 
cunoștea în mod concret unde 
se lucrează, cu ce forțe și ce 
rezultate s-au obtinut. Este lesne 
de înțeles că tot așa era organizată 
și activitatea în cîmp. Iată un exem
plu. La brigada I a C.A.P. Frecăței 
șe recolta porumb. în urma 
combinei rămîneau însă o mulțime 
de știuleți care ar 'fi trebuit să fie 
adunați imediat. în cîmp nu se afla 
însă nici o echipă de cooperatori 
care să facă această operație.

— Cînd veți organiza strîngerea 
știuleților căzuti în urma combinei ?

— Pentru după-amiază nu mai e 
timp — susține brigadierul Dumitru 
Roșculescu.

— Atunci, poate miine, duminică ?
— Imposibil. Este meci de fotbal 

în comună. Joacă „Recolta" Frecăței 
și trebuie s-o încurajăm...

Comentariile sint de prisos. Ori
cum, echipa „Recolta" Frecăței și-ar 
merita intr-adevăr numele, dacă ar 
participa efectiv la strîpgerea recol
tei din cîmp. Comandamentul comu
nal nu știe oare că in această peri
oadă, la sate, nici o activitate nu-i 
mai importantă ca strinsul și depo
zitarea fără pierderi a recoltei ?

Cele întilnite aici nu reprezintă 
un caz izolat. In analiza de sîmbătă. 
comandamentul județean a criticat 
unele comandamente comunale : 
Cerna, Nufărul, Dunavăț, Nalbant 
pentru faptul că încă nu au acțio
nat energic în vederea organizării 
muncii pe echipe, transportării ra
pide a producției din cîmp.

Din constatările de pe teren am 
desprins și cîteva probleme la care 
așteptăm răspuns de la organele 
vizate.

1. Direcția agricolă județeană. Din 
județele Harghita și Covasna au 
fost aduși cartofi de sămînță. Dar 
conducerile a 1.7 cooperative din ju
dețul Tulcea refuză să preia acești 
cartofi, circa 1710 tone. Ce măsuri 
va întreprinde direcția agricolă pen
tru respectarea legii nr. 13 privind 
producerea și folosirea semințelor și 
materialului săditor ?

2. I.T.A. Alba trebuie să asigure 
pentru unitățile agricole din județul 
Tulcea camioane însumînd 1 500 tone 
capacitate de transport. Or, pînă 
acum nu au sosit decît mijloace cu 
o capacitate de transport de 200 
tone. Cînd vor fi trimise și restul 
camioanelor repartizate ?

3. Centrala de legume-fructe. In 
județul Tulcea există un disponibil 
de 400 tone ardei gras și 200 tone de 
vinete. I.L.F. Tulcea- a cerut ajuto
rul centralei de resort pentru a le 
livra altor județe, dar fără rezultat. 
Cînd va recepționa Centrala de le
gume și fructe apelul I.L.F. Tulcea?

Aurel PAPADIUC

Două instantanee de sezon surprinse de aparatul foto pe ogoarele 
județului Tulcea: recoltarea floril-soarelul la cooperativa agricolă 

Telița și executarea araturilor la -cea din Lâstunl

DISPECERATUL PUBLIC fii INVESTIRILOR
Pe adresa unor întreprinderi constructoare de mașini 

Cinci telegrame cu cite două cuvinte: 

LIVRAȚI UTILAJELE!

Răspunsul unităților vizate

în urmă cu trei luni. „Dispeceratul public" sem
nala că o serie de întreprinderi constructoare de 
mașini se aflau în fața unui exigent examen : acce
lerarea ritmului de execuție și expediere către șan
tiere a echipamentelor și utilajelor tehnologice des
tinate unor obiective și capacități de producție ale 
industriei metalurgice, cu termene de punere în 
funcțiune în perioada rămasă pînă la sfîrșitul anu
lui. în răspunsurile trimise redacției — și publicate 
în „Scînteia" nr. 10 199 din 6 iunie a.c. — furnizorii 
in cauză s-au angajat să fabrice și să livreze cît mai 
grabnic utilajele atît de așteptate pe șantiere. Cum 
au fost onorate aceste angajamente ?

— Unii dintre furnizorii vizați în urmă cu trei 
luni s-au ținut de cuvînt — precizează ing. Emerich 
Kuglai, șeful serviciului de control și urmărire a 
Țjivestițiilor din Ministerul Industriei Metalurgice, 
întreprinderea „Unio" din Satu-Mare, bunăoară, 
și-a respectat integral angajamentele, recuperînd 
restanțele intr-un termen foarte scurt. Totuși, anu- 
miți furnizori nu au lichidat rămînerile în urmă 
nici pînă în prezent. Mai mult, pe parcurs, s-au 
acumulat restanțe și în alte unități constructoare 
de mașini. Tocmai de aceea, adresăm un nou apel 
pentru urgentarea livrării utilajelor tehnologice 
restante următoarelor întreprinderi :

1. ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CA
PITALĂ : să livreze două poduri rulante de 8 tone 
forță pentru laminorul de benzi la cald de la în

treprinderea de prelucrare a aluminiului din Sla
tina și instalația de degazare a oțelului sub vid 
pentru Combinatul de oțeluri aliate din Tirgo- 
viște.

2. ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI l 
să expedieze grabnic podul rulant de 40/5 tone 
forță pentru oțelăria nr. 2 de la Galați și mașinile 
de scos și de stivuit pentru furnalul nr. 4, tot de 
Ia Galați.

3. ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE UTILAJ 
CHIMIC DIN BUCUREȘTI : să impulsioneze li
vrarea furniturilor pentru gazometrul de 6 000 mc 
necesar Fabricii de oxigen din Reșița.

4. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE PENTRU 
INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUC
ȚII ȘI REFRACTARE DIN BISTRIȚA : să expe
dieze cît mai repede utilajele de bază pentru la
minorul de tablă de la Galați și electrofiltrul pen
tru Întreprinderea de produse refractare din Plea- 
șa-Ploiești.

5. ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI DIN REȘIȚA : să recupereze restanțele la 
căi cu role, reductor și ansamble port-lagăre pen
tru laminorul de benzi la cald și cajele de antre
nare pentru laminorul de benzi la rece de la în
treprinderea de prelucrare a aluminiului din Sla
tina.

1. întreprinderea ,,23 Au
gust" din Capitală :

„Unul din poduri și 
instalația de degazare a 
oțelului au și fost livrate"

Ing. Mircea Drăgulin, directorul 
întreprinderii : „Zilele trecute, unul 
din cele două poduri a și fost livrat 
întreprinderii din Slatina. Al doilea 
pod se află intr-un stadiu înaintat 
de execuție și va fi expediat benefi
ciarului în luna septembrie. De ase
menea. a fost livrată combinatului 
din Tîrgoviște instalația de degazare 
a otelului sub vid. Depunem toate 
eforturile pentru a fabrica și trimi
te acestei unități, cît mai repede 
posibil, duzele și injectorul aferente 
instalației amintite".

2. întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești:

„Nu depinde totul 
numai de noi“

3. întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic din Bucu-

„Reșița va primi 
în ciirînd furniturile*
Constantin Achim, inginerui-șef al 

întreprinderii : „Intr-adevăr, sîntem 
în restanță cu 50—60 tone furnituri 
pentru gazometrul de 6 000 mc. Cauza 
întîrzierii ? în țară nu există decît 
o , singură mașină pentru rularea 
mantalei de la acest produs și aceasta 
e suprasolicitată. Recent, unitatea cu 
care colaborăm și în dotarea căreia 
se află mașina amintită — Trustul 
de montaj utilaje chimice din Bucu
rești — ne-a dat asigurări certe că 
în prima decadă a lunii septembrie 
vor fi executate integral și livrate 
Fabricii de oxigen din Reșița furni
turile restante".

4. întreprinderea de utilaje 
pentru industria materialelor 
de construcții și retractare 
din Bistrița :

a fost întocmită cu greșeli. Ultimele 
modificări de documentație s-au e- 
fectuat abia la 28 august a.c. Tot
odată.» pieșplș„.t,ițrnate de.,,înțțșprixir<, 
dorea „1 Mai" din Ploiești au' sosit 
cu o. întîrziere- de circa 6 luni, iar 
piesele turnate la întreprinderea me
canică de utilaj minier din Baia Mare 
au constituit „rebut de turnare" și 
urmează să fie înlocuite. Referitor la 
utilajele necesare întreprinderii din 
l’iea a s-au expediat 100,6 tone și 
se află in execuție, cu termen urgent 
de livrare, alte 73,7 tone, însă nu 
ne-au sosiți pînă în prezent, impor
turile de completare. Pe măsură ce 
le vom primi, iar întreprinderea din 
Baia Mare va înlocui piesele neco
respunzătoare, vom lichida cu opera
tivitate restanțele".

5. întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița s 

„Așteptăm sprijinul 
colaboratorilor noștri"

Ing. Eugen Dăscălache, directorul 
tehnic al întreprinderii': „Utilajele

contractate pentru noile capacități de 
producție de la întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina au 
■un joc prioritar , procesul nostru 
de producție, Am uzinat pînă acum 
214 tone de utilaje pentru port-lagăre 
.cu cilindru de. la noul laminor, la caro 
se face recepția și a început livrarea 
lor. Totodată, sînt realizate sail se 
află în fază de finalizare 89,5 tone 
repere pentru calea cu role a noului 
laminor, urmind ca ele să fie expe
diate în cursul lunii octombrie. In ce 
privește reductorul principal (243 
tone), precizez că întreprinderile 
„Unio" din Satu-Mare, „1 Mai" din 
Ploiești și întreprinderea de mașini 
grele din București — cu care cola
borăm — întîrzie livrarea unor piese 
și subansamble. Dacă acești furnizori 
vor intensifica ritmul livrărilor, pre
conizăm să expediem reductorul în 
cursul lunii octombrie. De asemenea, 
caja de angrenare pentru laminorul 
de benzi se află intr-o fază avansată 
de execuție, dar așteptăm ca între
prinderea „Progresul" din Brăila să 
ne trimită de urgență o serie de re
pere importante".

Toma Oprea, secretarul comitetu
lui de partid din întreprindere : 
„Sîntem hotăriți să livrăm Galațiului 
pînă la 20 septembrie a.c. podul ru
lant de 40/5 tone forță. In ceea ce 
privește mașinile de scos si de sti
vuit nu depinde totul numai de noi. 
Ele sînt în fază avansată de execuție, 
însă nu ne-au sosit toate importu
rile și mașinile respective nu pot fi 
construite în întregime. Ne angajăm 
ca, pe măsură ce vom primi mate
riale din import, să urgentăm fabri
carea și livrarea acestor mașini".

1

„Vom lichida 
cu operativitate 
restanțele, dar...”

Ing. Licîniu Micu, directorul între
prinderii : „O parte din utilajele des
tinate laminorului de tablă de la Ga
lați au fost livrate sau vor fi expe
diate în cîteva zile. Mă refer la dis
pozitivul de ridicat valțuri. panoul 
de comandă hidraulic, Ia mașinile de 
uleiat bandă și Ia alte utilaje. Livra
rea cu întîrziere a acestor utilaje și 
restantele pe care le mai avem în 
prezent se datorează mai multor cau
ze. Astfel, documentația de execuție

Așadar, furnizorii restanțieri sînt hotăriți să recupereze grabnic ră
mînerile în urmă. Unii — întreprinderea mecanică de utilaj chimic 
și „23 August" din București — se angajează, pentru prima dată in 
cadrul „Dispeceratului public", să livreze de urgență uti
lajele tehnologice restante. Alții — întreprinderile din Re
șița, Bistriță și Ploiești — au mai făcut-o și cu trei luni
în urmă. Tuturor le reamintim însă că în acest an se prevede ca, pe 
seama noilor capacități din metalurgie, să se obțină sporuri impor
tante la producția de oțel, laminate și alte produse de strictă necesi
tate pentru economia națională. Orice intîrziere în livrarea utilajelor 
poate prejudicia serios punerea în funcțiune la termen a noilor capa
cități de producție. Ca atare, întreprinderile furnizoare și unitățile cu 
care colaborează la execuția comenzilor au datoria de a acționa ferm, 
energic — așa cum cer interesele economiei naționale — pentru a ex
pedia cît mai repede posibil utilajele amintite.

Iile ȘTEFAN

La întreprinderea „VictoriaMași: Noi țesături de mătase
i

întreprinderea „Vic
toria" din Iași a in
trodus în fabricație, in 
ultimul timp, noi sor
timente de țesături de 
mătase din fire polies- 
terice și acetat in a- 
mestec cu melană, ce
lofibră și bumbac. De 
la inginera Lucia Epu- 
raș, responsabila co
lectivului de creație, 
am aflat că au și fost 
contractate cu comer
țul 12 ■ articole noi, 
printre care țesătura 
de mătase „Topalu", 
foarte indicată pen
tru rochii, precum și 
țesătura „Bolero", din 
fire poliesterice în

amestec cu bumbac, 
realizată în desene și 
culori atrăgătoare, care 
se poate folosi atît 
pentru rochii, cit și 
pentru bluze și cămăși 
bărbătești. O noutate 
de „ultimă oră" este 
țesătura tip mătase cu 
denumirea „Mol", rea
lizată atît in uni. cit 
și într-o mare varie
tate de imprimeuri, 
din care se .pot con
fecționa bluze, fuste, 
taioare, pardesie etc.

întreprinderea „Vic
toria" Iași a asimi'at, 
în fabricație și mode
le noi de îmbrăcămin
te de mobilă, huse

pentru mașini, căptu
șeli de tip tafta, serj, 
șaten, atlas, precum și 
țesături pentru fulga
rine.

Indeplinindu-și sar
cinile actualului plai 
cincinal încă de la 14 
iunie, harnicul colec
tiv de textiliști de la 
întreprinderea „Victo
ria" Iași va realiza și 
livra beneficiarilor in
terni și externi, pînă 
la sfîrșitul anului. 10 
milioane metri pătrați 
țesături peste preve
deri.
Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

în „Scînteia1" nr. 9734, din 27 de
cembrie 1973, s-a publicat sub titlul : 
„Un excelent controlor al calității 
proceselor industriale așteaptă o mai 
largă utilizare", o convorbire cu 
prof. univ. dr. docent CANDIN LI- 
TEANU, om de știință emerit, șeful 
catedrei de chimie analitică a Uni
versității „Babeș-Bolyai" din Cluj- 
Napoca. Ținînd seama de însemnăta
tea economică a extinderii folosirii 
senzorilor electrochimici, am abor
dat din nou această problemă într-o 
recentă discuție cu același interlocu
tor.

Cum e și firesc, la început am a- 
dresat întrebarea : în ce măsură sen
zorii electrochimici și-au găsit in
tr-adevăr aplicabilitatea in producție, 
tovarășe profesor 2

— Sincer să fiu, ziarul „Scînteia" 
ne-a dat un mare ajutor în această 
privință. în primul rind, însuși fap
tul că am explicat clar — și pentru 
un public atît de numeros — larga 
aplicabilitate a senzorilor electrochi
mici în supravegherea multor pro
cese industriale, a avut un ecou pu
ternic, urmat, evident, de multe so
licitări din partea unor întreprinderi, 
laboratoare de cercetări din invăță- 
mîntul superior, laboratoare farma
ceutice, agrochimice. pentru contro
lul apelor ș.a.. renunțîndu-se la im
porturi costisitoare. Drept urmare, 
noi am organizat fabricarea acestora 
pe scară mai întinsă, incit să putem 
face fată cerințelor. în acest sens 
am fost sprijiniți de Ministerul E- 
ducației și învătămîntului. Ministerul 
Industriei Chimice, de conducerea 
universității.

Așa cum subliniam și atunci. în 
urma unei îndelungate munci de 
cercetare, am realizat prototipurile 
unei game largi de senzori electro
chimici ca : electrozi de știciă pH. 
electrozi ioni-selectivi pentru cianu
ră, sulfură, clorură, iodură ș.a., elec

trodul pentru oxigen, blectrozl de 
referință și alții. Pentru fiecare din 
cele peste 20 de tipuri de electrozi, 
am elaborat și procesele tehnologice 
corespunzătoare, prospectele senzori
lor și, astfel, i-am înaintat pentru 
experimentare Ia Combinatul petro
chimic Brazi, Combinatul de îngrășă
minte chimice Tirgu-Mureș, Combi-

structoare de mașini, precum și la
boratoare agricole sau de control al 
apelor utilizează electrozi de sticlă 
pH și electrozi de referință fabricați 
de către laboratorul nostru, în cadrul 
microproducției. In această perioadă 
am realizat și alte tipuri de senzori, 
printre care un nou tip de electrod 
de sticlă pH mult îmbunătățit, a fost

producției de senzori electrochi
mici. Mai persistă asemenea di
ficultăți ?

— Erau greutăți inerente oricărui 
început și pe parcurs au fost înlătu
rate in cea mai mare parte. Contrac
tul de. cercetare în acest domeniu 
încheiat cu Consiliul Național peu-

natul de celuloză și hirtie Dej. Com
binatul siderurgic Galați ș.a. In con
tinuare au început să ne vină co
menzi și. ca urmare. în 1974 am li- 

’vrat senzori Ia peste 50 de unități 
industriale, care au renunțai la im
porturile acestor dispozitive. Printre 
unitățile beneficiare se numără ma
rile combinate chimice din Brazi, 
Făgăraș. Orașul Victoria, Tirgu-Mu
reș, Rîmnicu-Vilcea, Valea Călugă
rească ; dar nu numai acestea, ci și 
alte unități din industria alimentară, 
a celulozei și hîrtiei, industria con-

perfecționat și electrodul pentru o- 
xigen, am produs și tipuri noi de 
electrozi pentru nitrat. pentru fier 
și pentru o serie de antoni organici, 
astfel că in acest an avem posibili
tăți să livrăm o cantitate mai mare 
și într-o gamă mult mai variată de 
senzori electrochimici, pentru toți 
beneficiarii.

— In convorbirea avută în de
cembrie 1973, ați sesizat și une
le greutăți cu care vă confrun
tați atunci in realizarea micro-

tru Știință și Tehnologie, privind a- 
dincirea cercetării și amplificarea 
microproducției. cit și utilizarea in 
cercetare și producție a senzorilor 
electrochimici. a rezolvat multe din 
problemele ce se ridicau atunci. In 
prezent, cu sprijinul Ministerului E- 
ducației și învătămîntului și al Mi
nisterului Industriei Chimice, sîntem 
astfel organizați și dotați incit pu
tem satisface integral necesarul de 
senzori electrochimici, renunțîndu-se 
total Ia importul acestora, de altfel 
foarte greu de achiziționat, intrucit

!n puține țări se produc asemenea 
senzori. Ne bucurăm și de ajutorul 
nemijlocit al conducerii universității 
noastre, care a înțeles să ne sprijine 
cu tot ceea ce este posibil în orga
nizarea producerii pe scară largă a 
senzorilor electrochimici.

— Cum vedeți dezvoltarea tn 
viitor a activității de cercetare 
și de producție în domeniul 
senzorilor electrochimici ?

— Este bine că s-au precizat locul 
și rolul senzorilor electrochimici, că 
își găsesc o utilizare tot mai intensă. 
Ca urmare a unei înțelegeri cu con
ducerea Ministerului Industriei Chi
mice. vom asigura funcționarea tutu
ror punctelor de control care folo
sesc electrozi de sticlă pH, în toate 
unitățile acestui minister. In acest 
mod. randamentul multor procese 
industriale va crește substanțial. 
Vom face eforturi pentru introduce
rea în toate sectoarele industriale a 
senzorilor care se importă, cît și a 
tipurilor noi. pe care le-am fabricat 
în ultima vreme. Ne-am propus rea
lizarea unor truse de senzori potri
vită necesităților laboratoarelor li
ceelor de specialitate de chimie sau 
cu alt profil. în viitorul apropiat no 
propunem să lărgim astfel producția 
de senzori, incit să putem realiza și 
cantități însemnate pentru export. 
Fiind conștienți că senzorii realizați 
de noi contribuie la perfecționarea 
și extinderea controlului tehnologic, 
avînd o mare utilitate economică, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
satisfacerea integrală a tuturor ce
rințelor interne și. așa cum spuneam, 
pentru crearea unor disponibilități 
pentru export.

Convorbiră consemnată d® 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „ScînteiT
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PREGĂTIREA TINERETULUI SIMPOZION PE TEMA.

PENTRU MUNCĂ, PENTRU VIA ȚĂ 

sarcină prioritară a școlii de toate gradele
în zllele de 5 și 6 septembrie a.o. au avut loc In toate județele tării 

consfătuiri ale cadrelor didactice — moment de primă importanță in 
contextul pregătirilor pentru buna organizare a cursurilor școlare în 
noul an de învătămînt. Pe centre, municipii, orașe sau grupe de co
mune, cadrele didactice din grădinițe, școli primare, gimnazii și licee 
au dezbătut — în ședințe plenare și pe secții — o serie de probleme de 
fond ale ridicării calitative a învățămîntului în noul an școlar, în lu
mina sarcinilor trasate acestui sector de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
S-au aprofundat aspecte semnificative ale experienței dobîndite pînă 
acum, s-au făcut propuneri și sugestii în direcția legării învățămîntu- 
lui de practică, a perfecționării predării cunoștințelor și a metodelor 
de lucru cu elevii, a perfecționării conținutului întregului proces in- 
structiv-educativ. Unele dintre aceste aspecte vor face obiectul unor 
articole pe care, Incepînd de astăzi, le vom publica în ziarul nostru.

în tematica inclusă pe ordinea de 
zi a consfătuirilor cadrelor didactice, 
un loc deosebit l-a ocupat proble
matica foarte complexă a legă
rii InVățămintului de viată. Refera
tele ce au servit drept punct de por
nire a discuțiilor profesorilor și pro- 
fesorilor-maiștri care predau in ci
clul gimnazial și liceal și-au propus, 
în principal, o analiză a stadiului în
făptuirii sarcinilor stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. pri
vind legarea învățămîntului gimna
zial, liceal șl tehnic-profesional cu 
practica și producția.

Participanții la dezbateri au scos 
' în evidență, pe baza rezultatelor ob
ținute în anul trecut, a preocupări
lor ce există în perspectivă, juste
țea și deplina valabilitate a direcții
lor de dezvoltare și de perfecționare 
a școlii stabilite de partid, vizînd in
tegrarea întregului învătămînt cu 
producția, legarea sa strînsă de viață, 
îndeplinirea acestor indicații nu nu
mai că răspunde cerinței majore de 
a pregăti tinerii pentru meserii pro
ductive. dar contribuie, deopotrivă, 
la îmbunătățirea climatului general 
de educație comunistă, cetățenească, 
de pregătire a tineretului pentru 
viață. Analiza și aprecierea activită
ții școlilor în această direcție — atît 
în referate cit și în discuții — stabi
lirea unor acțiuni concpdfe pentru 
noul an de învătămînt s-au făcut, cu 
precădere, prin prisma cerințelor 
formulate la Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, din 21—22 Iulie a.c., a 
observațiilor critice și indicațiilor 
tovarășului' Nicolae Ceaușescu, care 
sublinia .'necesitatea ea toți slujitorii 
școlii să înțeleagă că „în școală for
măm jameni pentru muncă, pentru 
producție, nu pentru birou, nu oa
meni cărora să le fie frică de mun
că". S-au conturat cu claritate, sus
ținute de numeroase intervenții, pro
puneri și observații ale participan- 
ților la dezbateri — concretizate în 
planuri de măsuri — direcțiile prin
cipale de acțiune pentru noul an de 
Învătămînt în vederea îmbunătățirii 
activității de pregătire și educare a 
elevilor în strînsă legătură cu cerin
țele dezvoltării social-economice a 
societății noastre, șocialiste.

Consfătuirile au demonstrat și 
faptul că însuși modul în care gîn- 
desc și sînt hotărîte să acționeze ca-,, 
drele didactice, cei care poartă răs
punderea îndeplinirii acestor sarcini 
este o garanție că situația în acest 
domeniu se va îmbunătăți în noul

an școlar. Cadre didactice, directori 
de școli, inspectori școlari au arătat 
în cursul dezbaterilor că au fost li
chidate unele din practicile formale 
manifestate în organizarea și desfă
șurarea pregătirii pentru producție a 
elevilor, înțelegerea îngustă a aces-

nării manifestărilor de formalism, a 
viziunilor înguste, limitate, ce nu a- 
cordă integrării învățămîntului cu 
practica, cu producția, locul cuvenit 
în procesul general de educație a 
elevilor. Aceasta înseamnă că între
gul corp profesoral trebuie să se sim
tă angajat în pregătirea tineretului 
școlar pentru muncă și viată ; fieca
re profesor — la disciplina pe care 
o predă, de la catedra sa. nu numai 
profesorul-maistru în atelier ! Aceas
ta este nu numai o îndatorire profe
sională. pedagogică, ci o sarcină a 
tuturor cadrelor didactice în calitatea 
lor de educatori, de comuniști.

In cadrul dezbaterilor au fost re
levate numeroase modalități concrete 
de realizare a acestei conlucrări : în
cadrarea unor profesori de fizică,. 
chimie, electrotehnică etc. și ca în
drumători ai unor clase de elevi la

Consfătuirile cadrelor didactice—moment important 
în pragul noului an de învățământ

tei activități ca o obligație auxiliară 
și nu ca o latură de conținut a pro
cesului de educație. Pe fondul reali
zărilor pozitive evidențiate se mai 
fac totuși simțite unele mentalități 
si practici greșite, ce trebuie c’ombă- 
tute, (formalism în organizarea prac
ticii productive, slaba dotare a unor 
ateliere-școală, insuficienta folosir" a 
bazei didactice a cabinetelor X la
boratoarelor, înlocuirea lucrului efec
tiv din orele de practică cu „expli
cații" teoretice etc.).

Cu anul școlar 1973—1976. Invăță- 
mîntul cu toate treptele șl profilu
rile sale de școlarizare se încadrează 
nemijlocit în realizarea obiectivelor 
noului cincinal, cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, al sarcinilor izvo
rîte din Programul partidului. în acest 
context, ampla și complexa pregătire 
— teoretică și practică — a elevilor 
se cere privită ca un proces unitar, 

cadrul căruia cele două laturi să 
condiționeze, întreglndu-se reci-

în
se __________ __ ...
proc. Astfel, cu deosebită insistentă 
s-a subliniat că însușirea elemente
lor fundamentale ale științei, cultu
rii, artei, realizată prin parcurgerea 
integrală a programelor de învăță- 
rnînt, trebuie să aibă permanent în 
vedere cerințele practicii, ale vieții.

Activitatea tehnico-productivă. des
fășurată în ateliere-școală, în labo
ratoare, în unitățile economice, în 
cercurile tehnico-aplicative etc., la 
rindul ei, să nu rămînă la dimensiu
nile și conținutul unor forme de pro
ducție meșteșugărească, ci să fie per
manent fundamentată pe prjppipii-, ștj-, 
ințifice, în pas cu progresul tehnic.

Pe bună dreptate, participanta la 
discuții au menționat că cerința ridi
cării calitative a întregului proces de 
învătămînt, pusă de partid în fața 
școlii, se poate obține pe calea elimi-

orele de practică productivă (mu
nicipiul București), prezenta efectivă 
a profesorilor de diferite specialități 
pe șantierele de practică ale elevilor 
(județul Timiș), participarea profeso- 
rilor-maiștri la discuțiile din cate
drele de specialitate privitoare la 
programele analitice, manuale, la 
inovarea tehnicilor didactice (județul 
Bacău) etc.

Prezentarea experienței acumulate 
în realizarea cerințelor referitoare la 
legarea învățămîntului de viată, de 
producție a demonstrat, o dată în 
plus, marea diversitate de metode și 
modalități de organizare a activității 
practice cu elevii, izvorîte din 
realitățile concrete ale zonei în care 
este situată fiecare școală, de ce
rințele imediate și de perspectivă 
ale economiei locale. Alegerea celor 
mai eficiente căi de legare a lecțiilor 
teoretice de viată, de practică, depin
de de inițiativa, simțul gospodăresc, 
înalta răspundere profesională și po
litică a cadrelor didactice, a direc-

torilor de școli, a conducătorilor 
unităților economice care patronea
ză aceste școli. S-au evidențiat și 
experiențe care prin rodnicia lor 
merită atenfie în vederea generali
zării. Bunăoară, la București, în ju
dețul Teleorman și în alte părți, a 
dat bune rezultate, atît sub aspect 
instructiv-educativ, cit și economic, 
organizarea activității tehnico-pro- 
ductive a elevilor în ateliere inter- 
școlare. La înțelegerea utilității unui 
astfel de sistem de lucru au ajuns și 
cadrele didactice din alte județe — 
Bacău, Vaslui, Argeș etc., — la con
sfătuiri formulîndu-se sugestii con
crete pentru organizarea unor ase
menea ateliere interșcolare.

Din schimbul fructuos de experien
ță realizat în cadrul consfătuirilor s-a 
desprins și necesitatea desfășurării 
întregii activități de producție a ele
vilor din cadrul atelierelor-școală pe 
bază de contracte cu întreprinderile 
economice patronatoare, cu alti bene
ficiari, ca o condiție a eficienței edu
cative și economice a acestei activi
tăți. în aceste condiții elevii lucrea
ză disciplinat și cu interes, fac reale 
progrese în însușirea unor noțiuni și 
deprinderi practice utile, a mese
riilor în care se pregătesc. Poate că 
la acest capitol discuțiile ar fi fost 
mai rodnice, propunerile și sugestiile 
mai numeroase dacă la ele ar fi fost 
invitați să participe, alături de ca
drele didactice, și reprezentanți al 
unităților economice care patronează 
școlile, care au îndatorirea să conlu
creze cu școala, să o sprijine direct, 
efectiv, în legarea 
instructiv-educativ 
viată.

Prin cuvîntul lor 
săbii, participanții 
subliniat cu putere adeziunea de
plină a cadrelor didactice la politica 
partidului și statului nostru de dez
voltare și înflorire continuă a patriei 
socialiste, angajamentul ferm de a 
contribui cu toate forțele la înfăptui
rea sarcinilor de înaltă răspundere 
trasate școlii pentru educarea comu
nistă și pregătirea pentru muncă și 
viață a tinerelor generații.

Marți, în Capitală au început lu
crările Simpozionului „Așezările 
umane și mediul înconjurător în pro
cesul de dezvoltare a României". 
Organizat de Consiliul National 
pentru protecția mediului încon
jurător, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și Comi
tetul pentru problemele consiliilor 
populare, simpozionul va dezba
te, printre altele, aspecte privind 
sistematizarea centrelor civice, asi
gurarea factorilor optimi de mediu 
natural și construit, protecția împo
triva poluării aerului, apei, solului, 
privind confortul și sănătatea popu
lației.

La deschidere, despre însemnătatea 
acestei manifestări au vorbit prof. 
Virgil Ianovici, președintele Consi-

liului Național pentru protecția me
diului înconjurător, Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, și Romeo Dragomirescu, vice
președinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

A participat B. R. Devarajan, re
prezentantul în România al Progra
mului Națiunilor Unite pentru dez
voltare — P.N.U.D.

Timp de două zile, arhitecți, ingi
neri, biologi, medici, chimiști, fizi
cieni, economiști, sociologi, precum 
și alți specialiști din institutele de 
cercetări și de învătămînt superior 
vor prezenta peste 90 de comunicări 
științifice.

(Agerpres)

întregului proces 
de practică, de

hotărît și respon- 
la dezbateri au

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 
îo.oo 
10,25

Matineu de vacanță. 
Biblioteca pentru toți : V. 
Voiculescu.
Soare, mlndru faur — emi
siune muzical-coregrafică.

11,35 Aveți legătura directă cu... 
Direcția comercială a județu
lui Timiș, a cărei experiență 
pozitivă în domeniul organi
zării aprovizionării populației 
se cuvine a fi preluată și de 
alte județe.

11,55 Telex.
12,00 închiderea programului.
16,30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Oaspeți în studiourile noas

tre.
Pentru timpul dv. liber vă re
comandăm.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Album coral : „Cuvtnt de 
pionier".
Pasiuni pe 16 mm. 
Tragerea Pronoexpres.
Pe sub poale de Ceahlău — 
melodii populare.
Tribuna TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Revista economică TV.

11,15

17,50

17,45

17,55

18,10
18,30
18,40

18,53
19,20
19.30
20,00
20.30 Voci tinere. Program de mu- 

zică ușoară.
20,40 Festivalul comediei cinema

tografice la TV. Teleclnema- 
teca prezintă filmul artistic

,,Legea e lege" — producție a 
'studiourilor franceze. Intîl- 
nindu-se în comedia semnată 
de Christian Jaque, Toto șl 
Fernandel își folosesc cu suc
ces umorul și bonomia cu 
care ne-au obișnuit.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

20,25 Preferințele dv. muzicale sînt 
șl preferințele noastre. 
Telex.
Studio '75.
Roman-foileton : ..Milioanele 
Iul Privalov", episodul III.

21,15
21,20
21,40

teatre

Florida DINULESCU 
și corespondenții „Scîntell

o A.R.I.A. (sala mică a Teatrului 
Național „I.L. Caraglale") : Seară 
de teatru susținută de un colectiv 
de actori al teatrului „Elsa Ver- 
ghl" din Atena — Grecia — 19,30. 
o Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : In gră
dina bucuriilor — 19,30, (sala Sa
voy) : Un băiat de zahăr... ars 
— 19,30
O Teatrul „I. Vasilescu" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Dudul 
lui Traian — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 188, cartier Giur
giului) : Sinziana și Pepelea — țo.
• Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19,30.

FAPTUL
DIVERS

cinema

Expoziție
Expoziția de grafică 

bulgară deschisă la 
„Căminul artei", în ca
drul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 
XXXI-a aniversare a 
victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, 
cuprinde peste 70 de 
gravuri în tehnici di
ferite, apartinînd unor 
valoroși artiști din ge
nerația mijlocie, a că
ror trăsătură comună 
ni se pare a fi. înainte 
de toate, interesul pen
tru figura umană, a- 
mintirea mereu vie a 
luptelor purtate de po
porul bulgar pentru 
libertatea și indepen
dența sa, caracterul 
deschis, angajat, mili
tant al artei lor.

în cîteva cicluri de 
Imagini realizate cu 
minuție, ZLATCA 
IVANOVA DÎBOVA 
continuă și dezvoltă 
tendințele distincte ale 
unui stil tradițional, 
Închegat de-a lungul 
vremii, finind însă 
seama de cerințele 
contemporane. Xilo
gravurile sale se re
marcă prin diversita
tea tematică, prin țe
sătura fină a liniilor 
ce se încrucișează, 
apărîndu-ne ca niște 
striațiuni ce formează 
un fundal pentru des
fășurarea scenelor is
torice, uneori inter
pretate după vechi 
monezi, alteori evo- 
cînd momente drama
tice din timpul unor 
evenimente revoluțio
nare, cum au fost cele 
din 19231 Un ritm iz
butit întîlnim în ima

A gswfieă Ug^n
ginile contemporane 
(Umbrelele, de pildă), 
după cum în reconsti
tuirea unor ritualuri 
și mai ales în prezen
tarea vieții rurale (Ho
ră, Mamă cu copil, Fe
te, Daruri), cu subli
nierea trăsăturilor et
nice ale personajelor, 
înveșmîntate în pito
rești costume popu
lare, ajunge la o ele-

CARNET

PLASTIC

gantă monumentaliza
re a imaginii.

La PETER CIUC- 
LEV, artist din gene
rația mai tînără. pre
domină o gîndire aso
ciativă, exprimarea a- 
legorică în gravuri re
alizate cu acul, uneori 
și în culoare, cum sînt 
citeva portrete cu de
licate trăsături tine
rești, remarcabile prin 
finețea duetului care 
închide forme cu vir
tuți poetice. Creator 
de atmosferă, ilustra
țiile sale la Hristo Bo
tev sînt de un grotesc 
ce-1 amintește pe 
Goya, după cum cele 
pentru Baudelaire do
vedesc o bună înțele
gere a construirii țom- 
pozitiei. ca și pătrun
dere intr-un univers 
literar diferit. Drama

tismul scenelor din la
gărele hitleriste este 
subliniat cu o bună 
stăpinire a mijloacelor 
realiste de expresie, 
așa cum se poate ve
dea și in imaginile 
evocînd luptele sociale 
de altădată (Greva mi
nerilor, Sat ș.a.)

La rîndu-i. TODOR 
PANAIOTOV manifes
tă interes pentru sce
nele de masă, mai cu 
seamă în ciclul de li
tografii colorate, inti
tulat Neînvinșii — a- 
devărate portrete co
lective, cu o expresie 
dramatică, evocînd 
luptele dîrze din tre
cutul mai șpropiat. 
Preocupările sale se 
extind și asupra peisa
jului, uneori cu figuri 
așezate intr-un spațiu 
larg, peisaj căruia îi 
conferă, de asemenea, 
prin monumentaliza
rea colinelor, prin co
loritul sobru, o impre
sionantă forță drama
tică, prezentă de altfel 
și in cîteva interioare, 
care se înscriu în ace
eași viziune plastică, 
aici atrăgînd atenția, 
în plus, economia de 
mijloace cu care izbu
tește să-și comunice 
intențiile.

în ansamblu, expo
ziția ne relevă stiluri 
diferite de a aborda 
realitatea investigată, 
intr-o bună măsură 
reprezentativă pentru 
direcțiile de dezvolta
re ale graficii contem
porane, din tara veci
nă și prietenă.

Marin 
M1HALACHE

• Elixirul tinereții
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, la grădină — 19,30.
• Delict din dragoste : FESTIVAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,45, la grădină — 19,30, FAVORIT;
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15
20.30, STADIONUL STEAUA —
19.30.
O Program pentru copil : DOINA 
—• 9 45.
• Lunaticul ; DOINA — 11,15 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9 : 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20,15.
• Țara lui Sannikov 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
• Soția Iui Jean :
9.15 ; 11,30 ; 13,45 *
la 
9 :
•
9 ;
•
lor : CASA FILMULUI — 10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Fluviul fără întoarcere ; BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,30. la grădină — 19,30,
STADIONUL DINAMO — 19,30,
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.30. 
O Evadarea : MIORIȚA — 9.30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 20. TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină — 19,15.
e Ziua cea mai lungă î VICTO
RIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Alo, taxi ’ : GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Hoinarii :
11.30 ; 13,45 ;
• Defileul
DRUMUL SĂRII _____  _ ............
© întoarcerea lui Colț Alb : FE
ROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20.30, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
© Omul din Londra : DACIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ;-15.45 ; 18 ; 20,15.
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Lanțuri : BUCEGI — 16 ; 18, la 
grădină — 19,45.
© Toamna bobocilor : UNIREA — 
16 ; 18. la grădină — 19,45.
© Scufundare la mare adîncime : 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. GRĂDINA 
TITAN — 19,30.
© Agentul straniu :
15.30 ; 18.
o Piedone — comisarul
FERENTARI
• Muntele ascuns : PACEA
O Piaf : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 5216) — 17,15 : (5217)
— 20,15. COTROCENI — 10 ; 12 : 
14 ; 16 ; 18 ; 20.
O Nu te voi iubi ; CRÎNGAȘI
— 17.
© Emigrantul ;
9 ; 11,15 ; 13,30
AURORA — 9 ; ii,xa ; x«j.<ju ; i„,-_, 
18 ; 20.15, la grădină — 19,15.
© Pădurea de mesteceni : VIITO
RUL — 15,30
© Omul din Laramie : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
© Cu mîinile curate : 
MOȘILOR — 19.30.
© Oameni de pe Flamingo : MO
ȘILOR — 15>30 ; 18.

LUMINA — 
18,15 : 20,30. 

CAPITOL — 
16 ; 18,15 : 20,30, 

19,30, GRIVITA — 
; 16 ; 18,15 : 20,30.

TIMPURI NOI — 
; 15,45 ; 18 : 20,15.

grădină —
11,15 ; 13,30
Hyperion :
11,15 ; 13,30 , ...
Evadare din planeta maimuțe-

CENTRAL — 9,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30. 
legendelor uitate : 

15,30 : 18:20.15.

LIRA

fără armă:
15,30 ; 18 ; 20,15.

20.

FLOREASCA — 
; 16 ; 18,15 ; 20,15, 
11,15 ; 13.30 : 15,45;

; 18 ; 20.
VOLGA - 
18 : 20,15. 

GRADINA

O ARTĂ CU MARI RESURSE
(Urmare din pag. I)
sine — departe de spiritualitatea ro
mânească și de imperativele epocii — 
nu se separă de...... ariergarda" ei...
Dorim promovarea unor noi elemente 
de formă, pornind de la exemplele 
lui Enescu. Jora. Paul Constantinescu. 
Vancea. Olah, Vieru. Moldovan. Glo- 
deanu. Țăranu, Niculescu. Stroe și 
alții. Pledăm pentru stiluri cit mai 
variate. însă pe un fundal comun, 
care credem că nu poate fi decît ace
la al folclorului românesc de ieri și 
de azi. Căci nu este suficient să a- 
bordezi o tematică nouă, ci sâ-i 
imprimi și acel ceva al sufletului tă
rii tale, așa cum au făcut-o toti crea
torii mari, care au trecut pragul vre
melniciei. intrînd în apele dense și 
limpezi ale eternității

Desigur că teatrele de operă joacă 
un rol hotărîtor în această privință. 
Trebuie reînființate studiouri experi
mentale — așa cum au activat cu suc

ces la Opera română din Capitală, la 
cele din Timișoara sau din Iași. Ra- 
dioteleviziunea ne-a oferit și ea pilde 
demne de urmat. Nu pentru a îngusta 
climatul artistic, în sensul „experien
ței de dragul experienței", ci pentru 
a găsi noi soluții, indestructibil lega
te de ceea ce numim o puternică 
fc.rtă emoțională, de o vitalitate gra
nitică. în loc să apelăm la adaptări 
dulcege. după piese facil-accesibile — 
uneori de un gust îndoielnic — în loc 
să compromitem capodopere muzicale 
prin coregrafii penibile — mai bine 
să alegem soluțiile dificile ale ino
vației înțelepte — nu ostentative, de 
o bravadă adolescentină — soluții 
care să ne dea posibilitatea de a a- 
părea în fata Dublicului cu opere de 
balet reprezentative, adînc ancorate 
în viața din România ultimelor trei 
decenii. Aceste soluții nu sînt ușoare 
și le află doar cei înzestrat! : cei care 
caută, simțind necesitatea de a exte
rioriza expresiv ceea ce le arde su

fletul... Ceeâ ce generează o minuna
tă, emoționantă corelație între estetic 
și etic. Căci în operele viabile legile 
moralei sînt și legile măiestriei so
nore. Numai operele izvorîte din su
flete proaspete vor dăinui. în acest 
sens se vor putea genera balete con
temporane. care să preia creator sem
nificațiile olimpiene ale lui Orfcu 
tracul, ale baladelor Miorița și Meș
terul Manole, ale năzuințelor oameni
lor satului nou sau ai orașelor cu se
mețe construcții, ce vor simboliza 
frumosul și adevărul.

Este timpul să apelăm mai decis la 
exigentă și să înlăturăm tot ceea ce 
ne leagă de automultumire. Să reve
dem operele lui Eminescu și Enescu 
și să observăm cu grijă cite corecturi 
conțin ele : să remarcăm cîtă energie 
s-a consumat pentru a le conferi acea 
liniștitoare expresie, avînd parcă ceva 
din luciul marmurii anticilor sau al 
pietrei lui Brâncuși. cel care a dă
ruit omenirii „bucurie curată"...

în cartierul Militari din Capltalâ, odatâ cu începerea noului an de învâțâmînt va fi datâ în folosințd o nouâ 
școalâ generald (nr. 117), cu 24 de clase Foto: S. Cristian

Cunoașterea 
temeinică a 
(Urmare din pag. I)
fundării tezelor programatice, să 
înarmeze oamenii pentru acțiune, 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui. Spre a sintetiza aceste cerințe 
,într-o formulă lapidară, am putea 
spune că trăsătura caracteristică 
definitorie a studiului politico-ideo
logic trebuie să o constituie LEGĂ
TURA STRÎNSĂ, INDISOLUBILĂ 
CU VIAȚA PARTIDULUI NOS
TRU. CU PROBLEMELE CARE 
CONFRUNTA PARTIDUL. CU PO
LITICA PARTIDULUI.

Nu trebuie uitat nici o clipă că 
politica partidului nu se realizează 
pe baza unei rețete-tip sau a unei 
scheme șablon, ci în condiții care 
diferă de la o localitate și o unitate 
la alta. Ca atare, învătămîntul de 
partid iși va atinge pe deplin 
scopul tocmai în măsura în care, 
pornind de la realitățile din fie
care întreprindere, unitate agricolă 
sau instituție, de la preocupările 
cele mai arzătoare ale colectivului 
respectiv, va contribui la preciza
rea unor soluții menite să ducă Ia 
îmbunătățirea generală a activității, 
a unor concluzii judicioase pri
vind cele mai eficiente metode și 
căi practice de acțiune în ve
derea rezolvării problemelor ma
jore cu care e confruntată unita
tea respectivă. Experiența confirmă 
că eficienta învățămîntului politi
co-ideologic depinde în măsură de
cisivă de STRÎNSĂ LEGĂTURA 
CU VIATA UNITĂȚII ÎN CARE 
SE DESFĂȘOARĂ, Ă ORGANIZA
ȚIEI DE PARTID RESPECTIVE, 
CU PREOCUPĂRILE ȘI SARCI
NILE LOR SPECIFICE.

Desigur, legătura cu viața nu se 
limitează la simpla constatare a 
stărilor de fapt, la trecerea în re
vistă a faptelor pozitive sau nega
tive, ci impune analizarea exigen
tă, în spirit critic și autocritic, a 
activității organizației de partid, a 
comuniștilor. Forța de înrîurire a 
propagandei de partid este condi
ționată în mod decisiv de accentu
area spiritului ei militant revolu
ționar. Fiecare lecție sau seminar 
oferă cadrul prielnic pentru abor
darea deschisă, principială, a pro
blemelor strîns raportate la sarci
nile actuale, pentru sprijinirea ac
tivă a generalizării experienței 
înaintate, ca și pentru combaterea 
fenomenelor negative. Prin în
treaga lui desfășurare. învătămîntul 
politico-ideologic este menit să sti
muleze combativitatea partinică 
față de neajunsuri, față de mani

aprofundată, însușirea 
Programului partiMa

festările de indisciplină sau lipsă 
de răspundere în îndeplinirea sar
cinilor, să cultive spiritul critic, 
atitudinea revoluționară, compor
tarea înaintată în producție, în 
societate și familie. Totodată, însu- 
șindu-și orientarea promovată cu 
consecvență de conducerea parti
dului; întreg sistemul învățămîn
tului politico-ideologic este che
mat să ia poziție hotărîtă împotri
va oricăror influențe ale ideologiei 
și moralei burgheze, să manifeste 
intransigență principială față de 
concepțiile și curentele de idei re
acționare, retrograde.

O deosebită însemnătate are îm
binarea spiritului viu, creator, în 
abordarea diferitelor teme, cu spi
ritul viu al metodicii, al însăși 
desfășurării învățămîntului. Nu 
mai pot fi acceptate perpetuarea 
unor reziduuri vetuste, anacronice, 
ale metodelor scolastice care im
primă discuțiilor un caracter rigid, 
reduc învătămîntul la repetarea 
mecanică a unor adevăruri gene
rale și a unor teze abstracte, curmă 
orice intervenție care nu se înca
drează în „tipar". Toate lecțiile 
și seminariile să devină un cadru 
de dezbatere vie a ideilor, de con
fruntare a opiniilor menite să în
lesnească înțelegerea aprofundată 
a problemelor celor mai complexe 
— iar cel mai potrivit mijloc prac
tic îl constituie extinderea largă a 
răspunsurilor la întrebările cursan- 
ților, ca metodă principală în învă
tămîntul de partid. Evident, reușita 
depinde în primul rînd de nivelul 
de pregătire al propagandiștilor, de 
grija permanentă ca să nu fie oco
lită nici o problemă în care există 
neclaritate pentru cursanti, ca 
fiecare dintre ele să fie pe deplin 
lămurite prin răspunsuri compe
tente, convingătoare.

Prin ansamblul măsurilor de 
perfecționare a organizării, preco
nizate de Instrucțiuni, au fost 
create condițiile necesare Înde
plinirii în mai bune condiții a ro
lului ce revine învățămîntului de 
partid în procesul educației politice 
permanente de masă. Astfel. înce- 
pînd din acest an. învătămîntul po
litico-ideologic va fi organizat pe 
o durată de patru ani, urmind a se 
desfășura în trei forme principale, 
fiecare din aceste forme incluzînd 
un mare număr de programe. în 
felul acesta se creează largi posibi
lități de alegere, în funcție de ni
velul de pregătire politico-ideolo- 
gică al cursanților, de cele studiate 
de aceștia anterior, precum și de 
specificul locului de muncă. Desi

gur, pentru eficiența învățămîntu- 
lui este esențial ca în procesul or
ganizării n'oului an de studiu, în 
fiecare organizație să se creeze 
condițiile ca toți cursanti! să opteze 
pentru un program sau altul în cu
noștință de cauză, consultînd reco
mandările tematice ce se publică 
în revista „Munca de partid", nr. 9. 
* O sferă largă de cuprindere vor 
avea cursurile și dezbaterile pe 
probleme politico-ideologice, cu 
programe diverse și de largă acce
sibilitate. Universitățile de mar
xism-leninism, cu cinci secții și 
o durată de patru, ani, vor func
ționa ca și pînă acum pe lîngă 
cabinetele de partid, urmind a se 
înființa, acolo unde sînt condiții, 
filiale ale acestora și în întreprin
deri, instituții, la sate. Seminariile 
pe teme politico-ideologice vor fi 
organizate, in mod diferențiat, pen
tru membrii de partid cu un nivel 
mai ridicat de pregătire pe lingă 
comitetele organizațiilor de bază, 
cabinetele de științe sociale din 
unitățile economico-sociale, din in- 
vățămînt și cultură, din instituții 
centrale sau pe lîngă cabinetele de 
partid. Seminarii cu tematică co
respunzătoare se vor organiza, de 
asemenea, pentru membrii birouri
lor comitetelor de partid județene, 
municipale și orășenești, pentru a- 
paratul de partid, pentru cadrele 
didactice și membrii uniunilor de 
creație.

Cursanții, cu sprijinul birourilor 
organizațiilor de bază, al propa
gandiștilor, își aleg acum, din for
mele de studiu și programele reco
mandate, ce vor studia în acest an, 
precum și în ceilalți trei ani ur
mători, pînă la viitorul congres al 
partidului.

Diferitele aspecte privind exi
gențele sporite care revin propa
gandiștilor în noul an de studiu, 
selecționarea și perfecționarea pre
gătirii acestora, precum și alte as
pecte ale conținutului și organiză
rii învățămintului vor constitui 
teme ale unei suite de articole ce 
urmează a fi publicate în zilele ur
mătoare.

Ridicarea învățămîntului poli
tico-ideologic la un nivel superior, 
creșterea continuă a forței de mo
bilizare și eficientei sale practice 
reprezintă o sarcină de deosebită 
Însemnătate pentru a cărei îndepli
nire organizațiile de partid sînt 
chemate să acționeze cu neabătu
tă perseverentă, cu înaltă respon
sabilitate comunistă.

„Pensiona
rii" din 
Insula Mare

Inginer-șef la ferma Lunca, 
din Insula Mare a Brăilei, Eu
gen Oprea este unul din cei 
care au bătut, cu ani în urmă, 
primii țăruși în fosta baltă. Dar 
nu e cunoscut numai ca unul 
din „veteranii" Insulei, nici nu
mai pentru bunele rezultate ob
ținute, an de an, de ferma de 
care răspunde. I s-a dus vestea 
și pentru că este un mare Iu
bitor de animale. în curtea fer
mei hălăduiesc laolaltă bibilici, 
păuni, specii rare de porumbei, 
găinușe, fazani și chiar... broaș
te țestoase A crescut și doi pul 
de căprioară — rătăcifi — căro
ra le-a deschis deunăzi poar
ta spre libertate. Cele două 
„fete cucuiete" — cum le spune 
el — au topăit un timp în jurul 
fermei, după care au reveriit la 
ceilalți „pensionari" ai fermei. 
Nu se-ndură să plece. Te po
menești că vor fi „mirosit" prin 
preajmă vreun braconier...

Bucuria 
luminii

„Dacă vefi găsi tntr-o ti un 
colțișor in „Scinteia", pe care 
am început din nou (și veți ve
dea de ce) s-o citesc, așa cum 
am citit-o, cu drag, ani și ani 
de zile — ne scrie pensionara 
Olimpia Ciochină, din comuna 
Livezile, județul Bacău — a- 
tunci v-aș ruga să puneți acolo 
două-trei rindulețe cu titlul 
„Bucuria luminii..." Cităm, în 
continuare, din scrisoare : „De 
trei ani de zile. începusem să 
nu mai pot osebi lucrurile din 
jur, iar lumina ochilor începuse 
să pîlpîie tot mai firavă, pînă 
m-a adus in pragul nopții fără 
sfirșit și — trebuie să recunosc 
— al disperării. Am fost dusă 
la spitalul din Bacău și, după 
un an de zile de tratamente și 
îngrijire, mi-am recăpătat vede
rea. Iată de ce, dacă veți găsi un 
colțișor in „Scinteia" noastră, aș 
vrea să-i aduc cele mai căldu
roase mulțumiri medicului Al. 
Radian și celor două Elene, a- 
sistentele sale. Vot urmări zia
rul și voi citi cu ochii mei, min- 
giiati de bucuria luminii...".

Nu se-nvăta-9
se minte

Pentru neacordarea priorită
ții, la o Intersecție, lui Emil 
Bărbulescu din Bobiceștl, ju
dețul Olt, i s-a suspendat per
misul de conducere auto pe timp 
de o lună de zile. Deunăzi, după 
ce a petrecut la o nuntă, în loc 
să se culce, s-a urcat, beat cum 
era, la volanul autoturismului 
l-OT-3305 și a pornit la drum. 
Interceptat de un echipaj aț mi
liției, E. B. a făcut din nou cu
noștință cu legea. întrucît fapta 
săvîrșită s-a produs la un in
terval mai mic de șase luni de 
la restituirea permisului, sanc
țiunea a fost drastică. Permisul 
de conducător auto nu i-a mai 
fost suspendat, ci anulat. A 
tras, definitiv, pe dreapta.

Tot n-avea 
ocupație...

Nicolae Sain din comuna Ia- 
blanița, județul Caraș-Severin, 
deși fără ocupație, avea un cal. 
Un cal pe care l-a vindut lui 
Gheorghe Ursu. După-un timp 
s-a răzgîndit și s-a dus să-și 
ia calul înapoi. Și a făcut eV •" 
făcut, și l-a luat. Numai ca 
l-a luat fără voia stăpinului și 
fără să-i dea banii îna
poi. Ceea ce înseamnă hoție cu
rată. Prins* de miliție și trimis 
în judecată, n-o să mai revadă 
bidiviul trei ani și jumătate de 
acum înainte.

Bobina 
din pline

Cind a părăsit atelierul, In- 
dreptîndu-se spre poarta de ie
șire a întreprinderii „Tractorul" 
din Brașov, Ioan Neagoe se fe
licita in gind pentru reușita lui. 
De departe, i-a și aruncat un 
zîmbet paznicului, strîngind în 
mină o pline ca toate piinile. 
Ca toate piinile și nu prea, pen
tru că, în locul miezului, pe ca- 
re-l scobise, introdusese o bo
bină. Iată însă că unul din paz
nici, loan Șoșu, a făcut să-i pia
ră zimbetul : „De ce ți-ai cum
părat plinea de azi dimineață, 
cind puteai s-o iei acum, la ie
șire, că doar chioșcul din fața 
porții e deschis toată ziua ?" Că 
hir, că mir, paznicul li luă pli
nea, se uită atent la ea, apoi i 
se păru cam grea...

Completare 
la un fapt

Dăm cuvîntul cititorului nos
tru Popa Neculai : „Am citit cu 
mult interes istorisirea celor 
cinci pescari din faptul divers 
despre salvarea unei fete de la 
înec care se aruncase în apă 
după o ceartă cu părinții ei. To
tul este adevărat și bine ați fă
cut că ați scris. Aș vrea doar să 
mai adaug că după ce a fost 
scoasă din apă, fata a fost a- 
jutată să fie internată Ia spi
talul din Iași tot de o tînără — 
mamă a doi copii — care n-a 
părăsit-o pînă n-a știut-o în si
guranță. Pentru gestul ei, toată 
lauda din partea mea". Și 
dintr-a noastră.

Rubrică redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"
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A lli-a Oonfermță generală 
a Societății europene de fizică

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXI-A ANIVERSĂRI

A VICTORIEI SOCIALISMULUI ÎN BULGARIA
Ministrul afacerilor externe al Belgiei va face 

o vizită oficială in România

Conferința — la care iau parte 
peste 600 de oameni de știință • din 
Europa și din alte continente, pre
cum și un mare număr de fizicieni 
români — este consacrată unor pro
bleme de mare actualitate — energia 
și fizica — și este chemată să răs
pundă cerințelor de punere în va
loare a noi surse de energie, ale 
politicii energetice mondiale.

La ceremonia de deschidere a con
ferinței au participat Manea Mănes- 
cu, prim-ministru al guvernului. Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și tnvă- 
țămîntulul, Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului, Ion 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
alte persoane oficiale.

Lucrările conferinței au fost des
chise de prof. Hendrik B. G. Casimir, 
președintele Societății europene de 
fizică.

Luind cuvîntul, președintele pre
zidiului internațional al conferinței, 
prof. Ion Ursu, a subliniat că înaltul 
patronaj acordat de șeful statului ro
mân, prezența primului ministru al 
guvernului român și a altor perso
nalități din conducerea de stat con
firmă interesul major pe care statul 
român îl poartă dezvoltării științei 
șî tehnologiei, ca Inspiratoare și crea
toare ale progresului lumii conteni-

^Snind Societatea europeană de 
fi_ A s'ub o emblemă atît de semni
ficativă ca „Energia și fizica", co
munitatea noastră — a spus vorbito
rul — săvîrșește, fără îndoială, mai 
mult decît un gest de conștiință pro
fesională — un meritoriu act de con
știință civică.

Vădind o asemenea preocupare, !n- 
tr-o epocă agitată de mari prefaceri 
economice, sociale și politice, ca cea 
pe care o trăim, fizicienii europeni 
își reafirmă angajamentul ferm față 
de societatea contemporană, de pro
blemele cardinale ale echilibrului si 
propășirii ei.

Este potrivit să ne amintim că ști
ința pe care o profesăm și-a clădit, 
în mare măsură, prestigiul prin adu
cerea, de-a lungul timpurilor, îm
preună cu alte științe ale naturii, in 
cimpul activităților umane, a noi 
surse și purtători de energie. Intre 
acestea, în ultimele decenii, energia 
nucleară s-a distins atît prin pers
pectivele tehnologice pe care Ie des
chide, cit și prin impactul fără pre
cedent pe care îl are asupra echili
brului economic, ecologic și politic 
al lumii de azi și de mîine. Acest 
fapt conferă atitudinii și activității 
profesionale a fizicienilor o puterni
că semnificație etică, importante răs
punderi în manipularea fenomenelor 
naturii, în vegherea destinelor păcii.

în încheiere, salutînd cordial pe 
oaspeții de teste hotare, pe toți par- 
ticipanții la lucrări, vorbitorul a urat 
succes deplin celei de-a 3-a Confe
rințe generale a Societății europene 
de fizică.

A luat apoi cuvîntul prof. Erik 
Rudberg, fost președinte al Societă
ții europene de fizică, secretarul co
misiei Academiei Regale de Științe a
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TENIS PENTRU COPII Șl ADOLESCENȚI

De azi, la Costinești, finalele 
„Cupei Scînteii tineretului66

Competiția de tenis pentru copii și 
tineret, dotată cu „Cupa Scînteii ti
neretului", intră in faza fihală. Cea 
de-a doua ediție a acestei populare 
întreceri, la ale cărei etape prelimi
nare au participat 200 000 de concu- 
renți, este dedicată Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R.

Finalele competiției vor avea Ioc 
pe litoral, la Costinești, începînd de 
astăzi și pînă sîmbătă, 13 septembrie, 
inclusiv. Sînt prezenți la start 240 de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL : Campionatul 

național feminin
Meciurile disputate ieri la Bacău 

în cadrul campionatului national fe- . 
minin de handbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Voința O- 
dorhei—Progresul București 9—8 ; 
Textila Buhuși—Mureșul Tg. Mureș 
16—12 ; I.E.F.S. București—Confecția 
București 19—13 ; Universitatea Ti
mișoara—Rapid București 18—9.

★
Ieri 8-a disputat în Capitală me

ciul internațional de handbal dintre 
formația Steaua și selecționata Ber
linului occidental. Partida s-a ter
minat cu scorul de 21—15 (10—7) în 
favoarea handbaliștilor români. As
tăzi cele două echipe susțin un nou 
joc, în sala Floreasca, începînd de 
la ora 19,00.

CICLISM s Campionatele 
naționale de velodrom

Campionatele naționale de velo
drom au continuat ieri cu proba de 
1 000 de metri cu start de pe loc pen
tru seniori. Realizînd timpul ,de 1 mi
nut 10 sec. 4/10, dinamovistul Șt. 
Laibner cucerește al doilea titlu de 
campion pînă acum. îl urmează în 
ordine R. Simion și A. Telegdi, am
bii de la același club. Astăzi se 
dispută proba de 4 000 metri urmă
rire individuală.

FOTBAL : Sancționarea unor 
internaționali scoțieni

GLASGOW 9 (Agerpres). — După 1 
cum transmite agenția „Reuter". A- 
sociația de fotbal din Scoția a hotărît 
să excludă definitiv din lotul repre
zentativ cinci jucători pentru încăl
carea gravă a disciplinei sportive și 
comportare nedemnă în afara terenu
lui de sport.

Jucătorii suspendați sînt căpitanul 
echipei, Billy Bremner. Joe Harper, 
Willy Young, Arthur Graham și Pat 
McKlusky.

Jucătorii sancționați au provocat 
incidente într-un local, după desfășu
rarea meciului de la Copenhaga, sus
ținut în compania Danemarcei, in 
cadrul campionatului european.

Suediei pentru acordarea Premiului 
Nobel.

De la înființarea sa, Societatea de 
fizică a lucrat cu convingerea că 
dezvoltarea acestei ramuri științifice 
se bazează pe posibilitățile de coope
rare, pe o bună cooperare internațio
nală. Sintem deosebit de satisfăcuți că 
mesajul adresat de președintele 
Republicii Socialiste România, dom
nul Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
atît de bine aceste idei — că activi
tatea în domeniul fizicii și re
zultatele acestei activități contribuie 
la bunăstarea națiunilor, că această 
bunăstare crește prin eforturile 
noastre și în mod deosebit prin efor
turile noastre comune. Ne-am bucu
rat din toată inima că președintele 
Republicii Socialiste România are 
această convingere, și dovada a con- 
stituit-o faptul că domnia sa a ac
ceptat cu multă bunăvoință să patro
neze această conferință. . Exprimînd 
mulțumirile noastre și rugîndu-1 pe 
domnul prim-ministru să transmi
tă aceste mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu — vom adăuga 
dorința ca eforturile noastre să se 
alăture eforturilor neobosite ale dom
niei sale.

în cuvîntul său, acad. B. M. Vul 
(U.R.S.S.), membru al Comitetului 
Executiv al Societății europene de 
fizică, a spus : în urmă cu aproxi
mativ doi ani am avut în România 
un consiliu de conducere al societă
ții noastre. Trebuie să arătăm că co
mitetul nostru are o simpatie deose
bită pentru România și sintem con
vinși că această simpatie este reci
procă. Actuala conferință examinează 
probleme importante ale contempora
neității — problemele fizicii și ener
giei. Programul nostru are întinderi 
foarte mari, de la cosmos și bogățiile 
subsolului planetei noastre, de la 
particule elementare pînă la galaxii, 
de la exploziile laserelor pînă la go
lurile negre. O asemenea conferință 
nu este ușor de organizat și de con
vocat și sintem recunoscători colegi
lor români pentru munca uriașă pe 
care au desfășurat-o. Noi sintem re
cunoscători conducătorilor Republicii 
Socialiste România pentru atenția a- 
cordată conferinței noastre și ne sînt 
dragi cuvintele de salut adresate de 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu. Dorim po
porului român mari succese în con
struirea societății socialiste.

A luat, de asemenea, cuvîntul prof. 
Sigvard Eklund, director general al 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică de la Viena. A fost deo
sebit de încurajator pentru noi — a 
spus vorbitorul — să ascultăm me
sajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
și, o dată mai mult, avem confirma
rea faptului că România sprijină 
foarte puternic ideea folosirii ener
giei nucleare exclusiv în scopuri paș
nice. Vreau să folosesc acest prilej 
să-mi exprim admirația și să 
transmit felicitările mele autorități
lor române pentru faptul că au or
ganizat atît de bine această confe
rință. Am vizitat de mai multe ori 
Bucureștiul și sînt uimit cît de ra
pid se dezvoltă Centrul National de 
Fizică de aici. Sînt convins că el va 

concurenți, cîștigătorii etapelor jude
țene la probele de simplu fete și 
simplu băieți pe trei categorii de 
vîrstă (11—14 ani ; 15—18 ani ; 19—25 
ani).

Printre arbitrii apropiatelor parti
de semifinale și finale se numără cu- 
noscuți tenismani ca Toma Ovici, 
Dumitru Hărădău, Virginia Ruzici șl 
Florența Mihai, care vor participa și 
la cîteva jocuri demonstrative în fața 
concurenților.

Cunoscutul internațional Billy 
Bremner nu a recunoscut acuzațiile 
ce i s-au adus, iar ceilalți patru ju
cători au refuzat să comenteze, aș- 
teptind notificarea oficială a hotări- 
rii pe care trebuie să o dea secția in
ternațională a forului scoțian de 
specialitate.

MOTOCKCLISM : Trei 
competiții de dirt-track

Săptămîna aceasta se vor desfășura 
în țara noastră trei competiții de dirt- 
track, la care și-au anunțat partici
parea și sportivi din Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Ungaria și U.R.S.S.

Primul concurs se va disputa în 
ziua de 11 septembrie la Sibiu, cel 
de-al doilea la Brăila (12 septembrie), 
iar ultimul este programat sîmbătă, 
13 septembrie, la ora 16,00, pe sta
dionul „Metalul" din Capitală.

Din lotul român pentru aceste con
cursuri fac parte, printre, alții,. Ion 
Bobîlnean, Corneliu Voiculescu, Ion 
Marinescu și 'Nicolae Răureanu.

AUTOMOBILISM : Etapă pe 
serpentinele Oituzului

Duminică, 14 septembrie, pe ser
pentinele Oituztilui se va desfășura a 
patra etapă a Campionatului națio
nal de automobilism — viteză in 
coastă. Prezentarea concurenților este 
obligatorie sîmbătă. la ora 13,00, pe 
D.N. 11 — km. 85,500, cînd se va da 
startul în antrenamentul oficial. Pot 
concura și sportivi posesori de licen
ță „E“, care au luat startul în etapa 
de la Gutii.

„INTER-AERO ’75“ între 12 
și 14 septembrie

Federația română de modelism în 
colaborare cu Asociația sportivă Gri- 
vița Roșie București organizează 
concursul internațional de aeromode- 
lism „INTER-AERO’75". ediția a 
Vll-a, în zilele de 12—14 IX 1975. pe 
pista de aeromodelism de la Centrul 
experimental de modelism (ștrandul 
Băneasa. Aleea Mateloților nr. 2. tel. 
18 03 72, București).

Participă sportivi aeromodeliști din 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.D. Germa
nă. Ungaria și cei mai buni sportivi 
din România. 

aduce mari contribuții nu numai fi
zicii din România, ci și fizicii din 
Europa și din întreaga lume. îmi 
exprim speranța că lucrările acestei 
conferințe vor fi deosebit de rodnice.

Ceremonia de deschidere a luat a- 
poi sfîrșit.

în cadrul lucrărilor Conferinței ge
nerale a Societății europene de fi
zică — care se vor desfășura între 
9 și 12 septembrie — vor fi dezbă
tute, în ședințe plenare, probleme 
privind producerea, conservarea, 
transportul energiei. Vor avea loc, 
de asemenea, sesiuni paralele. în ca
drul cărora vor avea Ioc mese ro
tunde și lecții, dezbateri pe specia
lități. pe diferite probleme ca : fizica 
particulelor elementare ; fizica nu
cleară ; fizica sistemelor de mai 
multe corpuri ; transportul și stoca
rea energiei ; energia în astrofizica ; 
folosirea energiei solare : materiale 
pentru producerea și distribuirea 
energiei ; studii privind strategia 
energiei ; geofizică ; probleme de în- 
vățămînt și educație etc.

★
Programul primei sesiuni plenare a 

celei de-a treia Conferințe a Societă
ții europene de fizică a cuprins trei 
prelegeri științifice, susținute de sa- 
vanți de reputație mondială. Acad. 
P. L. Kapița (U.R.S.S.) a făcut o 
largă retrospectivă a cercetărilor în
treprinse pînă acum asupra surselor 
de energie, prof. W. Haefele (Aus
tria) a prezentat problemele actuale 
ale strategiilor energetice in lume, 
iar prof. A. Weinberg (S.U.A.) a 
vorbit despre obținerea energiei cu 
ajutorul diferitelor tipuri de reac- 
tori nucleari.

în cursul după-amiezii lucrările 
s-au desfășurat în cele cinci secții 
ale conferinței : „Fizica particulelor 
elementare". „Energia în astrofizi
că". „Probleme de mai multe cor
puri ; ireversibilitatea". ..Transportul 
si stocarea energiei". „Conversia prin 
stadiul de căldură. Geofizica".

Au fost audiate și luate în dezba
tere expuneri cu privire la cele mai 
noi particule descoperite, sondarea 
hormonilor cu leptoni. cosmologia 
observatională. producerea elemente
lor în universul timpuriu, crearea 
particulelor, rolul spinului în uni
versul timpuriu, ireversibilitatea și 
fluctuațiile în fizica laserilor. istori
cul problemelor de transport si sto
care a energiei, baterii electrice 
pentru stocarea energiei.' procese de 
conversia cărbunelui, energia solară 
si habitatul, mecanismul cutremure
lor de pămînt. energia solară etc.

Lucrările primei zile au fost în
cheiate printr-o nouă ședință plena
ră. consacrată conferinței „Powell 
Memorial".

-A-
în holul Facultății de fizică s-a 

deschis. în aceeași zi. o expoziție de 
aparatură științifică realizată de di
ferite institute specializate din 9 
țări. Au fost expuse spectrometre, 
cronometre electronice, aparate de 
analiză prin fluorescentă de raze X 
•etc.

(Agerpres)
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Asigurarea — 
o măsură utilă 

de prevedere
Ținînd seama de interesele și 

preferințele cetățenilor. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat 
pune la dispoziția acestora dife
rite forme de asigurări de per
soane, între care și Asigurarea 
mixtă de viață, care oferă po
sibilitatea îmbinării protecției 
pentru persoana respectivă, cu 
realizarea de economii bănești. 
Prin această formă de asigurare, 
cetățeanul poate economisi — 
într-un anumit termen — o sumă 
de bani, al cărei cuantum și-l 
stabilește el însuși.

Asigurarea mixtă de viață se 
încheie de persoane în vîrstă de 
la 16 la 60 de ani, pentru sumele 
pe care singure și le stabilesc, și 
pe durate cuprinse între 5 și 20 
de ani.

La dorința asiguratului, poli
țele de asigurare pot participa 
ia tragerile de amortizare. Pen
tru fiecare 1 000 de lei din suma 
asigurată se acordă in poliță 
cîte o combinație de cîte 3 litere. 
Lunar, se trag la sorți cîte 8 
combinații de litere. Pentru fie
care combinație de litere ieșită 
la sorți, ADAS plătește cîte 1 000 
de lei.

De menționat faptul că asigu
ratul are dreptul să majoreze 
sau să micșoreze atît suma asi
gurată, cit si durata asigurării, 
precum și să schimbe beneficia
rul asigurării și modul de plată 
a primelor de asigurare. Despre 
condițiile privind încheierea asi
gurării mixte de viată și ma
rile avantaje pe care aceasta le 
oferă cetățenilor se pot obține 
relații de la responsabilii cu asi
gurările din organizațiile socia
liste, agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la orice u- 
nitate ADAS, care poate încheia, 
pe loc. și asigurarea respectivă.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă, dar răcoroasă, cu ce
rul variabil. Vintul a prezentat unele 
intensificări in estul ,țării. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
13 grade la Cimpulung Muscel și Su
ceava și 22 de grade la Băilești. 
Izolat, în zona munților Bucegi, s-a 
produs ceață. în București : Vremea 
a fost frumoasă, dar răcoroasă, cu 
cerul variabil. Vintul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a 
fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
II, 12 și 13 septembrie. în țară : Vre
me în curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor semnala in vestul tării, in a doua 
parte a intervalului, unde local va 
ploua. Vînt slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborite 
în prima noapte, iar maximele între 
18 și 26 de grade, local mai ridicate. 
Ceață locală. în București : Vreme 
în încălzire. Cerul va fi schimbător. 
Vînt slab, pînă Ia moderat. Tempe
ratura in creștere. Dimineața ceață 
slabă.

Recepție la Ambasada
R. P. Bulgaria

Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, ambasadorul aces
tei țări la București. Ivan Abagiev. 
a oferit, marți seara, o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Paul 
Niculescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul educației și 
învățămîntului, Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului. Gheor
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primarul general al Capitalei. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan Gheor

VIZITA DELEGAU PARTIDULUI DREPTĂȚII DIN TURCIA
• <

Tovarășul Ștefan Voi tec, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, a primit, marți dimi
neața, delegația Partidului Dreptății 
din Turcia, condusă de Sabit Osman 
Avei, vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, deputat, care face o vizită 
în țara noastră la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste. Din delegație fac parte 
Iskender Cenap Ege, șeful grupului 
Partidului Dreptății în Senat, sena
tor, Ilhami Ertem, șeful grupului 
Partidului Dreptății în Medjilis, de
putat, și Mehmet Atagiin, membru al 
Consiliului Executiv al Partidului 
Dreptății, deputat.

In cadrul convorbirii a avut loc o 
informare reciprocă asupra activită
ții Frontului Unității Socialiste și, 
respectiv, a Partidului Dreptății din 
Turcia, asupra dezvoltării economico- 
sociale a celor două țări, precum și 
un schimb de păreri cu privire la 
relațiile bilaterale. Au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme ale vie
ții internaționale actuale.

La întrevedere au luat parte acad. 
Eugen Jebeleanu. membru supleant 
ar C.C. al P.C.R..' vicepreședinte al 
Consiliului. Național al F.U.S.. Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
F.U.S., Ilie Șalapa, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a C.C. al 
P.C.R., președintele Comisiei pentru 
industrie și activitatea economico- 
financiară a M.A.N., Ion Mărgineanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă și cooperarea economică in
ternațională a M.A.N., membru al 
Consiliului Național al F.U.S.

Marți seara, la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc o adunare organi
zată cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, la care au parti
cipat generali, ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din garnizoana Bucu
rești.

Au fost prezenți Iang Miăng Sul, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. 
Coreene la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Nicolae Popa, care 
a rostit o alocuțiune.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit colonelul Am Sun Dăk. ata
șat militar, aero și naval al R.P.D. 
Coreene la București.

în continuare, participanții la 
adunare au vizitat o expoziție de 
fotografii ilustrînd realizări din 
R.P.D. Coreeană și au vizionat un 
film, producție a studiourilor din 
R.P.D. Coreeană.

*

Membrii delegației comisiei de a- 
părare națională și a forțelor armate 
din Adunarea Națională Franceză, 
condusă de Voilquin Albert, preșe
dintele comisiei, care întreprinde o 
vizită în țara noastră la invitația 
Comisiei pentru problemele de a- 
părare a M.A N„ au fost luni șl 
marți oaspeții județelor Brașov și 
Argeș.

Marți la amiază. Ion Dincă, pre
ședintele Comisiei pentru problemele 
de apărare a M.A.N., a oferit un de
jun în onoarea delegației.

★
în cursul zilei de marți, membrii 

Comisiei financiare a Bundestagului 
vest-german, care se află în vizită 
în țara noastră, au avut întrevederi 
cu Gheorghe Stroe, vicepreședinte

(Urmare din pag. I)
Este faptul că noi l-am 

„văzut" incă de pe acum, 
din septembrie 1975, cind 
vasul se află încă în con
strucție. Și că, aici, pe șan
tier, ne-am gindit la el, la 
munca lui, la înfrigurările 
lui, la așteptările lui. Și 
noi am făcut aceste refle
xii, aflîndu-ne. de data 
asta la modul concret, 
chiar pe puntea teugă a 
viitorului mult âșteptat 
vas de aprovizionare. Iar 
cînd spun noi, mă gindesc 
la cei patru constructori 
navaliști cu care, zilele 
trecute, am discutat și am 
tot discutat pînă... le-am 
răpit băieților toată pauza 
de prînz. Și cînd spun bă
ieți n-o spun in mod gra
tuit...

Căci elementul cel mai 
important este faptul că 
toți acești navaliști făuri
tori de premiere sînt real
mente niște băiețandri, 
chit că responsabilitatea 
așezată pe umerii lor ar a- 
junge pentru o duzină de 
bărbați zdraveni, cu tîm- 
plele albite în construcțiile 
de nave. Dar acesta este 
semnul acestui timp tînăr 
al României : tinerețea care. 

' spre a fi învestită cu răs
punderi mature, „nu aș
teaptă numărul anilor", 
cum spune clasicul uni
versal... Dar să vi-i pre

ghiu". Aneta Spornic, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste. Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cazan. Emil Nicolcioiu, 
miniștri. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Re

publicii Populare Bulgaria la Bucu
rești, Ivan Abagiev. a rostit, la pos
turile noastre de radio și televiziune, 
o cuvîntare.

A fost de față Osman Derinșu, am
basadorul Turciei la București.

★
Marți după-amiază, delegația Parti

dului Dreptății din Turcia, condpsă 
de Sabit Osman Avei, vicepreședinte 
al Partidului Dreptății, deputat în 
Medjilis, a fost primită de Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.U.S.

Cu acest prilej s-a făcut o trecere 
In revistă a activității Marii Adunări 
Naționale și a Medjilisului din 
Turcia, s-au subliniat bunele relații 
statornicite între cele două parlamen
te — relații care contribuie la dez
voltarea în continuare a prieteniei și 
cooperării dintre popoarele celor două 
țări, dintre România și Turcia — ex- 
primîndu-se dorința de a extinde pe 
mai departe colaborarea dintre ele.

A fost relevată, de asemenea, 
contribuția pe. care parlamentele pot 
și trebuie să o aducă la crearea unui 
climat de pace în Balcani și in 
Europa.

La întrevedere au luat parte Ion 
Mărgineanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comisiei pentru 
politica externă și cooperarea eco
nomică internațională a M.A.N., 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S., și Constantin Teodorescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
deputat;

★
în aceeași zi, oaspeții au vizitat în

treprinderile bucureștene Electronica, 
Semănătoarea și întreprinderea de 
mașini grele. (Agerpres) 

al Comitetului de Stat al Planificării, 
și cu Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

La întrevederi, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a par
ticipat Ilie Șalapa, președintele Co
misiei pentru industrie și activitatea 
eronomico-financiară a Marii Adu
nări Naționale.

★
Marți au fost inaugurate în Capi

tală lucrările celui de-al XIV-lea 
Colocviu european de micropaleonto- 
logie cu tema : „Aspecte micropa- 
leontologice ale mezozoicului și ter
țiarului din Carpații românești".

La această reuniune științifică, or
ganizată de Institutul de geologie și 
geofizică al Ministerului Minelor. Pe
trolului și Geologiei în colaborare cu 
laboratoarele de micropaleontologie 
ale universităților din București, 
Cluj-Napoca și Iași, laboratoarele în
treprinderii de nrospecții geologice și 
cu Institutul de cercetări pentru 
hidrocarburi, participă peste 90 de 
invitați din 21 de țări.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de academicianul George Murgeanu, 
președintele comitetului de organi
zare. narticipantii au fost salutați de 
Iosif Bercia, directorul Institutului 
de geologie și geofizică. Gheorghe 
Bombiță. secretarul comitetului de 
organizare, a făcut o expunere asu
pra micropaleontologiei terenurilor 
mezozoice și terțiare din țara noastră.

Timp de nouă zile participanții la 
această reuniune vor efectua aplicații 
științifice pe teren. în Carpații Occi
dentali. Transilvania, urmînd un iti
nerar dintre cele mai reprezentative 
din punct de vedere micropaleontolo- 
gic și geologic din România.

(Agerpres)

zint pe acești tineri care 
deocamdată nici nu se 
gîndesc că, peste ani, vor 
fi socotiți și ei niște... cla
sici ai construcției unor a- 
semenea nave.

Inginerul Mircea Buică. 
28 ani, oltegn de pe lingă 
Bălcești. căsătorit, șef de 
proiect. Mai bine zis : este

Inginer Filip Nicolae. 25 
de ani, căsătorit, un copil. 
A terminat „navala" la 
Galați, dar e din Tg. Ocna, 
comunist incă din anul IV 
de facultate. Despre el îmi 
spune că să nu scriu (bine
înțeles că îi promit) „că 
nu sînt în toate apele 
mele : tocmai azi. Viorica,

să se știe — în viitor — 
scriu tot aici — și subli
niez — că inginerul Filip 
Nicolae, șeful lucrării, „că
pitanul de pe uscat" al na
vei, a terminat facultatea 
abia cu citeva luni in 
urmă...

Ion Sloată. Utecist, su
dor. 22 de ani, necăsătorit,

NAVA SONDORILOR

omul-tampon între proiec
tantul principal — colecti
vul de la Galați — și 
constructor. Zice : „După 
cum vedeți, nava există 
Pe cală. Ne aflăm pe ea, 
și se vede că trupul îi e 
gata montat. Acum se lu
crează la linia de axe. Cu 
sudura s-a cam terminat. 
Sintem în grafic cu toate 
lucrările. în februarie 1976 
o lansăm și ca mîine 
va fi exact cum am dis
cutat să scrieți reportajul 
din viitor, adică nava iși 
va face datoria..." Ce ar 
mai fi de adăugat ? Poate 
doar faptul că șeful de 
proiect și-a terminat sta- 
giatura doar cu o lună in 
urmă.

soția, susține examenul de 
stat la lași și vă imaginați 
ce emoții avem. Mai bine 
lăudați-i in «Scînieia» pe 
Sandu Vlad, om matur, cel 
mai bun coordonator pen
tru lucrările electrice și cel 
mai în vîrstă : are 28 de 
ani. Vorbiți despre echipa 
lui Zainea Iosif, despre lă
cătușul Vasile Pitrușcă. A- 
mintiți — și dacă se poate 
sublimați — că cele două 
vase de aprovizionare sint 
construite de către tineri 
organizați in două brigăzi 
conduse de către tot foarte 
tinerii Murgoci Vasile și 
Vasilescu Constantin — și 
cam asta este..." Așa este, 
am verificat : toți sint lu
crători de nădejde. Dar, ca

e din județ, comuna Țibă- 
nești. „Abia am venit din 
armată, vreau să mă căsă
toresc, cîștig bine, am un 
frate care a reușit în vară 
la Liceul de navigație, nu 
știu ce să vă mai spun și, 
sincer să fiu. nici nu prea 
am timp..."

...Intr-adevăr, pauza de 
prînz s-a terminat. Cobor 
de pe vas. sub chilă. Pan- 
telimon Smaranda, viitoare 
sudoritâ. 18 ani. Tocmai 
își trage mănușile mari, 
din piele Pare un copil.

— Cine te califică ?
— Nea Tănase Mărginea

nu, sudorul. Cel de colo...
Mă uit. Un om e cățărat 

sub pupa și sudează cava- 
leții duzelor in care se vor

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Belgiei,

Semnarea Protocolului privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare a economiilor naționale 

ale României și Cehoslovaciei pe perioada 1976-1980
Tovarășii Mihai Marinescu, vice

prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, și 
Vaclav Hula, vicepreședinte al Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace. președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, au semnat, la 9 
septembrie, la București. Protocolul 
privind rezultatele coordonării planu
rilor de dezvoltare a economiilor na
ționale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste Ce
hoslovace pe perioada 1976—1980.

în protocolul semnat se prevede ca 
livrările reciproce de mărfuri^ în vii
torul cincinal să crească, față de A- 
cordul de lungă durată pe perioada 
1971—1975, cu peste 50 Ia sută. Au 
fost stabilite măsuri pentru încheie
rea unor convenții de cooperare si 
specializare în diverse domenii de 
interes reciproc.

în conformitate cu sarcinile trasa
te de conducerile de partid si de stat 
din cele două țări, s-a convenit un 
program de acțiune în vederea iden

Sosirea președintelui părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică
Marți Ia amiază a sosit în Capitală 

Milorad Birovliev. membru al Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, președintele Comitetului 
Federal pentru Planificare Socială, 
președintele părții iugoslave în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, pentru a partici
pa la lucrările sesiunii a IX-a a co
misiei.

Delegația economică guvernamentală filipineză 
a vizitat orașele Ploiești și Brașov

Delegația economică guvernamen
tală filipineză. condusă de Troadio 
Quiazon, ministrul comerțului din 
Filipine, care se află în țara noastră, 
la invitația Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, a întreprins marți o 
călătorie în județele Prahova și 
Brașov.

La Ploiești, < oaspeții au vizitat 
principalele sectoare ale întreprinde
rii „1 Mai", specializată în fabrica
ția de instalații de forai, precum și 
complexul petrochimic Brazi.

La Brașov, ministrul comerțului 
din 'Filipine și persoanele care-1 - în
soțesc1 au fost oaspeții constructori
lor de autocamioane și tractoare, 
unde au asistat la demonstrația ulti- . 
melor performanțe românești în acest 
domeniu, după ce au parcurs diferite» 
hale de producție.

Vizita ministrului resurselor naturale din Kenya
Ministrul resurselor naturale din 

Kenya, Stanley Oloitipitip. care se 
află în vizită în țara noastră la in
vitația Ministerului Minelor. Petrolu
lui și Geologiei, a avut convorbiri, în 
cursul zilei de marți, cu Ion Pățan. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Vasile 
Patilineț. ministrul economiei fores
tiere si materialelor de construcții, și 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice.

în cadrul întrevederilor au fost a- 
bordate aspecte privind dezvoltarea

LA ÎNTREPRINDEREA „BANATUL" TIMIȘOARA

Modele noi de
O preocupare constantă a 

muncitorilor și specialiștilor de 
la întreprinderea de încălțămin
te „Banatul" din Timișoara o 
constituie continua înnoire și 
diversificare a producției. Anul 
acesta, bunăoară, aici au fost 
create noi sortimente de încăl
țăminte pentru bărbați și copii; 
cum sînt sandalele, ghetele și 
cizmele cu fețe dintr-un nou 
și valoros material sintetic. Con
comitent. au fost extinse tehno
logiile moderne de injectare a 
tălpilor, punindu-se în funcțiune 
agregate moderne, ceea ce a dus 
la scurtarea duratei de aplicare 

Renaat van Elslande, va face o vizită 
oficială în România in perioada 1—3 
octombrie 1975.

tificării de noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea în continua
re a relațiilor economice reciproce, 
extinderea cooperării și specializării 
în producție pe perioada 1976—1980, 
și după anul 1980.

La semnare au fost de fată loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, precum și reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale.

Au fost prezenți. de asemenea. Pa- 
vol Bahyl. ministrul industriilor con
strucțiilor de mașini generale, repre
zentanți ai conducerii unor ministere, 
precum si Miroslav Jandik. însărci
natul cu afaceri a.i. al R. S. Ceho
slovace la București.

★
Marți la amiază, tovarășul Vaclav 

Hula a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Mihai Marinescu, Ioan Avram, alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Miroslav Jandik.
(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni. au 
fost prezenți tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, precum și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei.

în cursul vizitei, oaspeții filipinezi 
au apreciat calitățile superioare ale 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor 
purtînd marca uzinelor „1 Mai", 
„Tractorul" și întreprinderii de auto
camioane. în acest context, mi
nistrul comerțului din Filipine și-a 
exprimat dorința de a extinde in 
continuare schimburile comerciale, 
scoțînd în evidență amplele posibili
tăți care există în ce privește 
cooperarea în producție, asistența 
tehnică și diversificarea raporturilor 
economice dintre cele două țări.

In cursul zilei au mai fost vizitate 
noile obiective turistice din stațiunea 
Poiana Brașov. ■

In timpul vizitei oaspeții filipinezi 
au fost însoțiți de Constantin Stări- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale. (Agerpres)

schimburilor comerciale și. în special, 
a cooperării economice in domeniile 
minier, forestier și materialelor de 
construcții, chimiei și \ petrochimiei, 
agriculturii etc. i

La întrevederi a luat parte Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei.

★
Ministrul kenyan. în cursul vizitei, 

a fost oaspetele Institutului de geo
logie și geofizică din București. în
treprinderii „Tractorul" din Brasov și 
Complexului petrochimic de la Brazi.

(Agerpres)

încălțăminte
a tălpilor față de tehnologiile 
clasice. înzestrarea liniilor teh
nologice cu utilaje noi. perfec
ționate, a fost o altă cale de 
valorificare superioară a timpu
lui de lucru și a materiilor 
prime. Toate aceste îmbunătă
țiri aduse procesului productiv 
au permis compartimentului 
de creație să realizeze aproape 
600 de noi modele atît pentru 
piața internă, cît și pentru ex
port. întreprinderea organizea
ză periodic, pentru public. la 
magazinul propriu de prezenta
re, expoziții cu noile produse. 
(Cezar Ioana).

roti elicele. Stă cu spatele, 
nu-i văd fața. întreb și a- 
flu că „nea Tănase, sudo
rul" are... 22 de ani și că 
„a mai calificat și pe al
ții". Bravo, nene !

Abia acum m-am hotă- 
rit să scriu reportajul de 
față anume pentru oamenii 
care vor lua in primire 
platforma. Să știe omul a- 
cela, podarul, care într-o 
dimineață (ca miine) va 
scruta orizontul in aștep
tarea vasului de aprovizio
nare. să știe că vasul a fost 
construit de oameni tineri, 
foarte tineri și foarte des
toinici. Dacă omul acela va 
fi și el un tînăr, își va 
bomba pieptul, umplîndu-1 
cu aer marin, a mîndrie 
pentru generația lui. Dacă 
va fi vîrstnic, va face... a- 
celași gest al mîndriei. Și 
tot pentru generația lui. 
„Iată ce oameni am știut să 
creștem noi. ăștia, mai.bă- 
trîni". își va spune... Să se 
știe. deci, că tinerii aceștia 
de pe fluviu au lucrat 
pentru gloria... marină a 
petrolului românesc. Și să 
se mai știe că drumul către 
Tomis și către producție al 
FOMAR-ului — forajul 
marin românesc — a trecut 
și pe la kilometrul 173 al 
Dunării.

Adică pe la Brăila.
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Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.
Interesele dezvoltării și progresului 
tuturor noțiunilor impun edificarea 

unei noi ordini economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 9 - Cores

pondentul nostru transmite : In ple
nara Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile generale asupra 
problemelor dezvoltării și cooperării 
economice internaționale.

In cuvîntul său, ministrul comer
țului al Somaliei, Jaalle Mahmoud, 
a subliniat că actualul sistem econo
mic și structurile sale instituționale, 
ale căror origini se află în trecutul 
colonial al dependenței țărilor și po
poarelor de puterile imperialiste, 
trebuie restructurate în mod funda
mental. El a apreciat că o nouă or
dine economică internațională va 
spori șansele păcii și securității în 
întreaga lume.

Ministrul de externe al Kenyei, 
Frederick Munyua Waiyaki, arăta la 
rindul său că prăbușirea sistemului 
monetar internațional, crizele de e- 
nergie și alimente, precum și acce
lerarea continuă a presiunilor infla
ționiste au evidențiat faptul că in
teresele statelor dezvoltate nu pot 
fi izolate de cele ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Ministrul de finanțe al Mongoliei, 
Tendiin Molom, a apreciat că două 
dintre cele mai urgente sarcini ale 
contemporaneității sînt încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și redu
cerea cheltuielilor militare, astfel ca 
enormele resurse materiale cheltuite 
p» armamente să poată fi alocate 
scopurilor dezvoltării social-econo- 
mice. De asemenea, vorbitorul a in
sistat asupra necesității reformării 
radicale a actualelor relații de ine
galitate dintre statele în curs de 
dezvoltare și statele capitaliste, a pu
nerii lor pe baze democratice.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
Portugaliei, Antonio Leal da Costa 
Lobo, care a reafirmat sprijinul 
ferm al țării sale pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale și. transpunerea în viață a 
principiilor Cartei drepturilor și o- 
bligațiilor economice ale statelor. 
El s-a pronunțat în favoarea res
tructurării actualului sistem mone
tar internațional și a sprijinit pro

întrevedere a ministrului afacerilor externe al României
NAȚIUNILE UNITE 9 — Cores

pondentul nostru transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu, șeful dele
gației țării noastre la lucrările celeî 
de-a Vil-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
Irakului, Saadoun Hamadi. Cei doi 

1

REÎNTOARCEREA 1N PATRIE A ȘEFM STATULUI 
CAMBODGIAN, NORODOM SIANUK

PEKIN 9 (Agerpres). — Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), și Penn 
Nouth, președintele Biroului Politic 
al C.C. al F.U.N.C., primul ministru 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
au plecat, marți, din Pekin, spre 
patrie, fiind întovărășiți, la bor
dul avionului special, de Khieu 
Samphan, viceprim-ministru al 
G.R.U.N.C., comandantul-șef al For
țelor armate populare de eliberare 
națională cambodgiene, precum și 
de alte oficialități ale F.U.N.C. și 
G.R.U.N.C.

La aeroport, oaspeții cambodgieni 
au fost conduși de Den Siao-pin, 
Cian Ciun-ciao, Li Sien-nien si alți 
conducători de partid și de stat chi
nezi. Ceremonia plecării a prilejuit 
o nouă manifestare a legăturilor de 
prietenie și solidaritate dintre po
poarele chinez și cambodgian, rela
tează agenția China Nouă.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Brno
PRAGA 9 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Marți s-a des
chis cea de-a XVII-a ediție a Tîrgu
lui internațional de mașini de la 
Brno. La această tradițională compe
tiție comercială participă anul aces
ta reprezentanți ai unui număr de 
2 000 de întreprinderi de comerț ex
terior, firme comerciale și industria
le din 30 de state.

Țara noastră este bogat reprezen
tată. Șapte întreprindeți românești

ageiițSîte de presă transmit:

Convorbirile intercomu- 
nitare în problema Ciprului. 
Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, sub a cărui egidă au în
ceput lucrările celei de-a patra faze 
a negocierilor, a avut marți întreve
deri cu șefii delegațiilor comunităților 
greacă și turcă din Cipru, Glafkos 
Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș.

Ministrul de externe al 
R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua- 
a avut, la Pekin, convorbiri cu 
Nsekalije Aloys, ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Ruandeze, aflat într-o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză — infor
mează agenția China Nouă.

La Fraga 6_au desfa?urat lu_ 
crările reuniunii reprezentanților 
centralelor sindicale europene afi
liate la F.S.M. consacrate posibili
tăților de ajutorare a sindicatelor 
portugheze, a forțelor progresiste 
din această tară in lupta lor împo
triva reacț*iunii și fascismului.. Au 
fost reprezentate mișcările sindicale 
din 12 țări, între care și cea din Re
publica Socialistă România.

In capitala R. D. Germa- 
jțg au început lucrările celei de-a 
Vil-a Conferințe internaționale a- 
supra oscilațiilor nelineare. Partici
pă aproximativ 400 de specialiști din 
țări europene, între care și Româ
nia, precum și din S.U.A. și Japonia. 

punerea privind elaborarea unui cod 
internațional de conduită în proble
ma transferului de tehnologie către 
statele in curs de dezvoltare.

Reprezentantul Guineei, Jeanne 
Martin Cisse, a declarat că eșecul 
celui de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare, pre
cum și deteriorarea rapidă a situa
ției economice mondiale preocupă 
în cel mai mare grad statele în curs 
de dezvoltare, care, consideră că sar
cina actualei sesiuni este de a de
termina găsirea unor soluții juste și 
durabile problemelor care confruntă 
omenirea, prin crearea unui sistem 
de relații economice bazat pe egali
tate și echitate.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Renaat van Elslande, a sub
liniat că industrializarea statelor în 
curs de dezvoltare este o compo
nentă fundamentală a prosperității 
întregii lumi. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru adoptarea unor măsuri 
vizînd garantarea stabilității prețu
rilor materiilor prime și produselor 
de bază pe piața internațională, în 
scopul asigurării unor venituri echi
tabile statelor în curs de dezvoltare 
de pe urma exporturilor lor.

Reprezentantul Israelului, Halm 
Herzog, a declarat că între prospe
ritatea statelor industrializate și pro
gresul economic al țărilor în curs 
de dezvoltare există o strînsă legă
tură. O.N.U. — ca organizație uni
versală — trebuie să asigure respec
tarea Intereselor tuturor statelor, in
diferent de sistemul lor economic, 
social și politic sau de zonă geogra
fică în care se află, de nivelul lor 
de dezvoltare și bogățiile lor natii- 
rale — a spus el.

Anatoli Radinovici, ministrul afa
cerilor externe al R.S.S. Bieloruse, a 
apreciat că documentele finale ale 
actualei sesiuni extraordinare tre
buie să sublinieze că menținerea 
păcii și securității internaționale, 
oprirea cursei înarmărilor, dezarma
rea și realizarea destinderii în toate 
zonele lumii sînt condiții absolut ne
cesare progresului economic și so
cial.

miniștri au avut un schimb de pă
reri privind evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-irakiene, precum și 
o serie de probleme majore ale ac
tualei sesiuni extraordinare, conve
nind ca delegațiile celor două țări 
să continue colaborarea si contacte
le strînse și în cadrul apropiatei se
siuni ordinare a Adunării Generale.

In aceeași zi, Norodom Sianuk ți 
persoanele care l-au însoțit la îna
poierea în patrie au sosit la Pnom 
Penh, fiind salutați cu căldură de 
populație și de militarii cambodgieni.

Pe aeroportul Pochentong al capi
talei cambodgiene, Norodom Sianuk 
și Penn Nouth au fost întîmpinați de 
Son Sen, viceprim-ministru însărci
nat cu problemele apărării naționale, 
precum și de alte oficialități guver
namentale. care le-au urat un căldu
ros bun venit.

în cadrul ceremoniei de la sosire 
— la care au luat parte reprezen
tanți ai F.U.N.C. și G.R.U.N.C.. ai 
forțelor armate, ai diferitelor orga
nizații și regiuni — vicepremierul 
Son Sen a rostit o cuvîntare in care 
a salutat cu căldură înapoierea lui 
Norodom Sianuk și a lui Penn Nouth, 
a celorlalți compatrioți. Răspunzînd, 
Norodom Sianuk a arătat că a fost 
profund impresionat de primirea 
care i-a fost făcută de forțele arma
te, populație și oficialități.

de comerț exterior expun o largă gamă 
de produse noi ale industriei noastre 
constructoare de mașini : tractoare și 
mașini agricole, mașini-unelte de 
prelucrat metale, autoturisme și au
tocamioane, mașini și instalații pen
tru construcții, utilaje petroliere, ma
șini și utilaje electrice și electroteh
nice etc. •

Exponatele românești au produs o 
bună impresie, fiind cercetate cu a- 
tenție chiar din. ziua deschiderii tîr
gului.

„Molnia-2". In conformitate 
cu programul de dezvoltare a siste
mului de comunicații prin' folosirea 
sateliților artificiali, în Uniunea So
vietică a fost lansat marți satelitul 
de comunicații „Molnia-2“, Satelitul 
este destinat exploatării sistemelor 
îndepărtate de legături telefonice, 
telegrafice și radio de pe teritoriul 
U.R.S.S., transmiterii programelor 
centrale de televiziune în punctele 
rețelei „Orbita", în baza acordurilor 
de colaborare internațională.

„Crizantema". Agentla na‘ 
țională pentru dezvoltare spațială 
din Japonia a lansat, marți, prîmul 
satelit artificial realizat de acest or
ganism, denumit „Crizantema", în 
virtutea vechii și cunoscutei pasiuni 
pentru flori a acestui popor. Sateli
tul. lansat de la Centrul spațial din 
insula Tanegashima, are o greutate 
de 82,5 kilograme.

Cea de-a șasea reuniune 
a O.L.M.E. (Organizația latino- 
americană a energiei), la care par
ticipă miniștri si experți din 20 de 
state din zonă, a început la Ciudad 
de Mexico. Agenda reuniunii cu
prinde teme privitoare la crearea 
unui organism financiar al O.L.A.D.E 
și a unei piețe latino-americane a 
energiei, precum și alegerea noului 
secretar executiv al organizației. 
Lucrările au fost inaugurate prin 
discursul președintelui Luis Eche
verria.

DHEGAIIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALA A ROMÂNIEI 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA IN R. P. CHINEZĂ

PEKIN 9 (Agerpres). — Delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și-a încheiat, 
marți, vizita de prietenie în R.P. Chi
neză, plecînd în după-amiaza acele
iași zile spre patrie.

La aeroportul din Pekin delegația 
română a fost condusă de Ci Ten- 
kuei, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
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., șeful Secției orga
nizatorice a C.C. al P.C.C., precum 
și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul ță
rii noastre la Pekin, Nicolae Gavri- 
lescu, și membri ai ambasadei ro
mâne.

★
Delegația de partid și guvernamen

tală română a făcut, luni, o vizită la 
Hanciou. Oaspeții români au vizitat 
o întreprindere de prelucrare a mă
tăsii și de vopsitorie și o întreprin
dere alimentară din orașul Hanciou, 
unde li s-a făcut o primire căldu
roasă.

Șahinșahul Iranului l-a primit 
pe consilierul președintelui României
TEHERAN 9 (Agerpres). — La 9 

septembrie, Nicolae Doicaru, consi
lier al președintelui Republicii Socia
liste România, a fost primit de șa- 
hinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Cu acest prilej a 
fost transmis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr și 
împărătesei Farah un călduros salut 
de prietenie, urări de sănătate și fe
ricire, precum și urări de prosperi
tate poporului iranian.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. din 
partea sa și a împărătesei Farah,

Festivitățile de la Sofia
SOFIA 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : In piața „9 Sep
tembrie". din Sofia a avut loc tradi
ționala manifestație a oamenilor 
muncii consacrată aniversării a 31 
de ani de la victoria revoluției so
cialiste în Bulgaria. în fata tribu
nei, în care se aflau primul 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P.B., Todor Jivkov, ceilalți con
ducători de partid și de stat ai Bul
gariei, delegațiile de peste hotare in
vitate la marea sărbătoare a poporu
lui bulgar — printre care și delega

ORIENTUL APROPIAT
@ La Geneva au început convorbirile dintre delegațiile Egiptului 
și Israelului consacrate modalităților de aplicare ale noului 
acord interimar de dezangajare militară în Sinai • Măsuri în 

vederea restabilirii ordinii în orașul libanez Tripoli
GENEVA 9 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva în pre
zența reprezentantului O.N.U.. gene
ralul Ensio Siilasvuo, au început 
marți convorbirile dintre delegațiile 
Egiptului și Israelului consacrate 
elaborării protocolului privind moda
litățile și etapele aplicării noului a- 
cord interimar de dezangajare mili
tară în Sinai. încheiat de guvernele 
celor două țări.

In cursul dimineții a avut loe o 
primă ședință. în cadrul căreia cele 
două delegații au căzut de acord a- 
supra calendarului negocierilor, care 
urmează să dureze aproximativ două 
săptămîni.

în cursul după-amiezii. Intr-o șe
dință cu ușile închise, s-a trecut la 
dezbaterea problemelor de fond ce 
rezultă din prevederile acordului ln- 
terinjar de dezangajare.

*
BEIRUT 9 (Agerpres). — Șeful 

statului libanez, Suleiman Frangieh, 
a convocat, marți după-amiază. la 

a avut loc o conLa Belgrad
vorbire între Stane Dolanț, secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și o delegație a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), condusă de Icon Carrei- 
ra, membru al conducerii M.P.L.A.

Orchestra simfonică naționali 
din Lima a susținut două con
certe sub bagheta dirijorului ro
mân Mihai Brediceanu. Progra
mul a cuprins „Rapsodia româ
nă" în la major de George Enes- 
cu, lucrarea „Laudes" de com
pozitorul peruan Garrido Lecca, 
precum și piese de Brahms și 
Mozart. Cele două concerte s-au 
bucurat de un mare succes. Pre
sa din Lima a relevat bogatele 
tradiții și valori ale muzicii ro
mânești.

Aflat în turneu în Franța, co
rul liceului „Mihai Viteazul" din 
București, dirijat de profesoara 
Valeria Nica Chiriță, a prezen
tat in cunoscuta sală „Gaveau" 
din Paris un concert de lucrări 
corale din repertoriul românesc 
și universal. Spectacolul tineri
lor interpreți s-a bucurat de un 
f rumos succes.

La Magdeburgau încePut lu_ 
crările celei de-a Xl-a Conferințe

In seara aceleiași zile, Tan Ci-lun, 
membru al C.C. al P.C.C., prim-se- 
cretar al Comitetului provincial Ce- 
kian al P.C.C., președintele Comite
tului revoluționar provincial Cekian, 
a oferit un dineu în cinstea mem
brilor delegației române aflați la 
Hanciou. Luind cuvîntul, el a relevat 
aprecierea deosebită de care se bucu
ră în rindul populației provinciei 
Cekian, la fel ca și în alte părți ale 
Chinei, succesele poporului român, 
obținute sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a expri
mat convingerea că relațiile de prie
tenie dintre cele două partide, țări și 
popoare se vor întări și dezvolta con
tinuu.

în cuvîntul său, tovarășul Ilie Ver
deț a salutat realizările poporului 
chinez pe calea revoluției și . con
strucției socialiste, înfăptuite sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, în frunte cu tovarășul Mao Tze- 
dun, și a exprimat convingerea că 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
dintre P.C.R. și P.C.C., dintre Româ
nia și China va contribui în conti
nuare la cauza cooperării internațio
nale, la afirmarea luptei forțelor pro
gresiste.

cele mai cordiale și călduroase urări 
de sănătate și fericire, precum și de 
noi succese în activitatea neobosită 
pe care șeful statului român o desfă
șoară pentru binele poporului său.

Au fost discutate o serie de pro
bleme. referitoare la dezvoltarea și 
diversificarea în continuare a rela
țiilor de cooperare economică și teh
nică între România și Iran. în inte
resul ambelor țări și popoare. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
probleme ale situației politice inter
naționale și îndeosebi evoluția din 
ultimul timp a evenimentelor din 
Orientul Mijlociu.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cordială, 
a participat Alexandru Boabă, am
basadorul țării noastre în Iran.

ția Comitetului municipal București 
al P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Petre, secretar al comitetu
lui — coloanele manifestanților au 
raportat conducerii țării succesele re
purtate în cinstea zilei de 9 Septem
brie și a apropiatului Congres al 
XI-lea al P.C.B.

în încheierea manifestației, în pia
ța din fata Mausoleului lui Gheorghi 
Dimitrov a avut loc o frumoasă de
monstrație sportivă.

Manifestații similare au avut loc și 
in principalele orașe ale țării.

palatul prezidențial, pe membrii ca
binetului condus de primul ministru 
Rashid Karame, pentru a hotărî mă
surile în vederea restabilirii ordinii 
și securității în orașul Tripoli. La 
încheierea reuniunii, premierul Ka
rame a declarat că au fost adoptata 
o serie de măsuri de urgentă.

Pe de altă parte, un comunicat ofi
cial anunță că incidente violente din 
orașul Tripoli (al doilea- ca mărime 
din Liban) și împrejurimi au conti
nuat în noaptea de luni spre marți. 
Bilanțul ciocnirilor armate din Tri
poli și din alte localități învecinate 
era, marți, de 300 de morți si răniți.

★
CAIRO 9 (Agerpres). — De la re

deschiderea. la 5 iunie 1975, a Cana
lului Suez, prin apele acestei căi na
vigabile au trecut 2 000 de vase, au 
anunțat marți autoritățile administra
tive egiptene. Venitul care va fi rea
lizat anul acesta de pe urma taxelor 
achitate de navele străine se va situa 
în jur de 450 milioane dolari.

de apărare împotriva incendiilor, la 
care participă reprezentanți ai for
mațiilor de pompieri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. R.D.G.. Mongo
lia, Polonia. România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Pe ordinea de zi 
se află înscrise probleme legate de 
prevenirea incendiilor în condițiile 
ramurilor industriale moderne, pre
cum și folosirea de noi materiale de 
construcții neinflamabile.

Reuniunea miniștrilor 
agriculturii din țările C.E.E., 
avind ca principală problemă pe or
dinea de zi reexaminarea diferendu
lui dintre Franța și Italia în legătură 
cu exporturile de vinuri italiene, a 
început marți la Bruxelles.

Sesiunea extraordinara 
a Parlamentului francez 
s-a deschis marți. Se dezbate pro
gramul guvernamental de combate
re a fenomenelor de recesiune din 
economia țării, precum și modifică
rile la buget legate de finanțarea 
acestui program.

Negocieri turco-grecești. 
La Istanbul au început lucrările ce
lei de-a treia runde de negocieri 
turco-grecești, la nivel de experți. în 
problema survolării Mării Egee. Pri
ma rundă de negocieri s-a desfășu
rat în perioada 17—19 iunie la Anka
ra. iar cea de-a doua, între 22 și 24 
iulie la Atena. Potrivit agenției de 
presă turcă „Anatolia", actuala run
dă va dura trei zile.

La Gonsva a avut loc> la 9 
septembrie, o nouă convorbire îhtre 
delegațiile sovietică și americană, 
participante la tratativele privind li
mitarea armelor strategice ofensive.

Convorbiri între delegațiile 
Partidului Comunist Român 

și Partidului Comunist din Japonia
TOKIO 9 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut luni convorbiri oficiale cu dele
gația P.C. din Japonia, condusă de to
varășul Tetsuzo Fuwa, membru al 
Prezidiului C.C., al Prezidiului Per
manent al C.C., șef al Secretariatului 
C.C. al P.C.J. La convorbiri au luat 
parte tovarășii Simion Dobrovici, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Din partea japoneză, la convorbiri 
au participat Toshio Sakaki, mem
bru al Prezidiului C.C., al Secretaria
tului C.C. al P.C.J., Ichiro Sunama, 
membru al Prezidiului C.C., Hiroshi 
Ikunami, membru al Secretariatului 
C.C., șef al Secției internaționale a 
C.C. al P.C.J., Fumio Yamashita, 
membru al C.C. al P.C.J.

In cadrul discuțiilor a fost ex
primată satisfacția în legătură cu 
bunele relații prietenești, de solidari
tate internaționalistă dintre cele două 
partide, la care o contribuție însem
nată au adus-o întîlnirile și convorbi
rile din ultimii ani dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R., și tovarășul Kenji Miya
moto. președintele Prezidiului C.C. 
al P.C. din Japonia. Relațiile dintre 
cele două partide se dezvoltă pe 
baza respectului reciproc, egalității 
depline, neamestecului în treburile 
interne si solidarității internaționa
liste.

In cursul convorbirilor s-a făcut o 
Informare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor actuale și de perspec
tivă ale celor două partide. Delega
ția română a informat despre succe
sele obținute de poporul român în 
activitatea de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, des
pre încheierea cu succes a actualului

KINSHASA

Întîlnirea reprezentantului P.C.R. 
cu președintele F. N. L. A.

KINSHASA 9 (Agerpres). — Marți 
dimineață, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic ■ Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întîlnit, la Kinshasa, cu 
Roberto Holden, președintele Fron
tului Național pentru Eliberarea 
Angolei (F.N.L.A.).

La întîlnire au participat Johny 
Eduardo Pinnock și Hendrick Val 
Neto, membri ai Biroului Politic al 
F.N.L.A.

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu

Adunarea festivă de la Phenian
PHENIAN 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 27-a aniversări a 
creării Republicii Populare Demo
crate Coreene, la Phenian a avut loc 
o adunare festivă, la care au luat 
parte Kan Rian Uk și Kim Dong 
Ghiu, vicepreședinți ai R.P.D. Co
reene. alți conducători de partid și 
de stat ai acestei țări, reprezentanți 
ai diferitelor organizații ale oameni
lor muncii, militari, reprezentanți ai 
vieții științifice și cultural-artistice. 
In raportul pe care l-a prezentat la

REUNIUNEA CONSILIULUI REVOLUȚIEI 

AL PORTUGALIEI
® Proiect de restructurare a Consiliului și a Adunării Mișcării 
Forțelor Armate ® Melo Antunes și alți ofițeri — reintegrați în 
consiliu ® Premierul desemnat continuă consultările în vederea 

constituirii unui guvern de coaliție

LISABONA 9 (Agerpres). — Con
vocat luni seara la palatul preziden
țial, Consiliul Revoluției al Portu
galiei a prezentat președintelui 
Costa Gomes un proiect de restruc
turare internă a Consiliului și a A- 
dunării Mișcării Forțelor Armate, 
în comunicatul final al reuniunii, 
citat db agenția portugheză de in
formații A.N.I., se menționează că 
proiectul a fost încredințat spre stu
diere unei Comisii prezidate de că
pitanul Vasco Loureiico și avind în 
componența sa cite doi reprezen
tanți ai fiecărei arme. Proiectul ur
mează să fie dezbătut în cadrul pri
mei reuniuni a Consiliului Revolu
ției.

în aceeași ședință, Consiliul Re

0 declarație a președintelui Ecuadorului
QUITO 9 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută postului de radio 
„Caracol" din Columbia, președin
tele Ecuadorului, generalul de divi
zie Guillermo Rodriguez Lara, a re
levat că generalului Raul Gonzalez 
Alvear, care a condus tentativa de 
lovitură de stat eșuată din Ecuador, 
i se va acorda permisiunea de a pă
răsi țara, dar guvernul iși păstrează 
dreptul de a cere extrădarea lui. Ge
neralul Alvear s-a refugiat la amba
sada chiliană din Quito.

In altă ordine de idei, șeful sta
tului ecuadorian a arătat că țara 
trece, în prezent, printr-o perioadă 
de dificultăți economice, care va fi 
însă curînd depășită, datorită măsu
rilor adoptate recent. Aderarea E- 
cuadorului la Organizația țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) re
prezintă o inițiativă pozitivă și avan
tajoasă pentru noi — a declarat 
Guillermo Rodriguez Lara.

★
Președintele Lara a procedat la o 

remaniere parțială a guvernului și la 
numirea unor noi titulari în diverse 
posturi ale administrației publice.

Cei șase noi miniștri desemnați în 
guvern sint generalul Ruben Dario 
Ayala (interne), generalul Carlos 

plan cincinal și sarcinile viitorului 
cincinal. Delegația japoneză a in
format despre lupta revoluționară a 
comuniștilor japonezi pentru mobili
zarea maselor populare în scopul în
făptuirii idealurilor de democrație și 
progres social, de prosperitate și pace 
ale poporului japonez.

In cadrul discuțiilor s-au abordat 
probleme ale situației internaționale 
actuale, subliniindu-se marile procese 
și schimbări care au loc în lume, în
semnătatea conlucrării tuturor forțe
lor revoluționare, progresiste, demo
cratice în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru statornicirea unor 
raporturi noi, de egalitate șl respect 
între națiuni, pentru realizarea 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, pentru 
pace, securitate și colaborare inter
națională.

Discutîndu-se unele aspecte ala 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a fost subliniată necesi
tatea depunerii de noi eforturi pen
tru refacerea și întărirea unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, a respectării autonomiei partide
lor, a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător strategia și 
tactica revoluționară, corespunzător 
condițiilor concrete în care activează, 
fără nici un amestec din afară.

Ambele părți au apreciat că vizita 
delegației Partidului Comunist Român 
in Japonia constituie o nouă expre
sie a dorinței reciproce de dezvoltare 
a relațiilor dintre P.C.R și P.C.J., a 
hotărîrii de a adinei legăturile de 
solidaritate militantă, în interesul 
popoarelor român și japonez, al for
țelor antiîmperialiste de pretutindeni, 
al cauzei socialismului, progresului și 
păcii in lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere și caldă prie
tenie.

nist Român, un salut președintelui 
F.N.L.A.

Mulțumind, Roberto Holden a ru
gat pe reprezentantul P.C.R. să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut de priete
nie, împreună cu cele mai bune u- 
rări de sănătate și succese.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost discutate probleme legate de si
tuația actuală din Angola si s-a sub
liniat necesitatea unirii tuturor for
țelor patriotice, anticolonialiste, pen
tru grăbirea dobîndirii independen
ței naționale, pentru o Angola li
beră și unită.

această adunare, Kim Dong Ghiu a 
evocat succesele țării în diferite do
menii și s-a referit pe larg la pro
blema reunificării independente și 
pașnice a patriei — sarcina națio
nală supremă a poporului coreean. 
In context, vorbitorul a evidențiat 
necesitatea retragerii din Coreea de 
sud a tuturor trupelor străine, arătînd 
că prezenta lor în continuare pe te
ritoriul sud-coreean nu poate fi jus
tificată cu nimic, reprezentînd doar 
o sursă de încordare.

voluției a hotărît reintegrarea în 
acest organism a comandanților 
Melo Antunes, Vitor Alves și Costa 
Martins.

Pe de altă parte, președintele Re
publicii Portugalia, Francisco da 
Costa Gomes, a cerut membrilor ce
lui de-al cincilea guvern provizoriu, 
condus de fostul premier Vasco 
Gonțalves, să asigure girarea pro
blemelor curente ale tării pînă la 
învestirea noului cabinet, ce va fi 
condus de amiralul Jose Pinheiro de 
Azevedo.

Intre timp, premierul desemnat a 
continuat, luni si marți, consultările 
cu conducători ai . diferitelor forma
țiuni politice din țară, în vederea 
constituirii unui guvern de coaliție.

Aguirre Asenza (externe), generalul 
Andres Arrata Macias (apărarea na
țională), colonelul Francisco Aguirre 
Armendariz (muncă și bunăstare so
cială), Jaime Morillo Batle (finanțe) 
și colonelul Jaime Duenas (resurse 
naturale). Miniștrii industriei, co
merțului și integrării, sănătății, ser
viciilor publice, agriculturii și creș
terii vitelor, al educației, precum șl 
alți demnitari au fost confirmați în 
funcțiile lor.

QUITO 9 (Agerpres). — Intr-un 
document al P.C. din Ecuador pri
vind tentativa eșuată de lovitură de 
stat, pusă la cale de un grup de 
complotiști în strînsă legătură cu 
oligarhia internă ecuadoriană, se 
subliniază că „cercurile democratice 
din țară au ciștigat o bătălie, dar 
trebuie să se pregătească pentru 
lupte mai grele, obiectivul fiind rea
lizarea plenară a aspirațiilor popu
lare exprimate în mare măsură de 
forțele armate în 1972". In acest 
sens, documentul relevă necesitatea 
operării unor schimbări în guvern și 
în aparatul administrativ, în vederea 
eliminării „tuturor elementelor reac
ționare și a dușmanilor poporului 
ecuadorian".

DE PRETUTINDENI
• se întorc păsă

rile. Eforturile depuse în Ja
ponia pentru combaterea poluă
rii nu au rămas fără rezultat. 
O confirmă, între altele, veștile 
bune conținute în raportul „A- 
genției mediului înconjurător" 
din Tokio : numărul lebedelor, 
giștelor și rațelor sălbatice care 
migrează în Japonia a crescut 
simțitor în ultimul an — fapt 
considerat ca un indiciu al ame
liorării calității mediului. In a- 
cest raport, bazat pe cercetarea 
a 2 689 arii din întreaga țară 
(lacuri, riuri, plaje și mlaștini), 
se arată că, de pildă, numărul 
lebedelor semnalate în 146 arii 
este de 13 994, față de 900 cite 
fuseseră cu un an in urmă.

• MAI MULTĂ ATEN
ȚIE COPIILOR DOTAȚI I 
Problema identificării, educării 
și valorificării aptitudinilor .co
piilor dotați din punct de vedere 
intelectual constituie tematica 
unei conferințe care reunește în 
aceste zile la Londra experți 
din mai multe țări. Conferința 
are loc in urma apelului fostu
lui rector al Universității engle
ze din York, lord James of Rus- 
holme, care a atras atenția că 
în numeroase țări occidentale 
copiii dotați nu sint suficient 
încurajați pentru a se realizajn 
domeniul matematicii, po&,r','r 
chimiei așa cum se procetieat 
bunăoară, în sport.

• PERFORMANȚĂ. 
Flora Stewart, o americancă din 
localitatea. Furnace Creek (Cali
fornia), a reușit să parcurgă că
lare temuta Vale a Morții din 
S.U.A. Acțiunea ar putea fi 
considerată mai mult sau mai 
puțin banală, dacă autoarea ei 
nu ar fi în vîrstă de... 62 de 
ani. „Am dorit să dovedesc că și 
la această vîrstă se pot obține 
performanțe și să arăt, de ase
menea, ce animal magnific este 
calul, care în aceste zile de 
criză energetică nu trebuie con
siderat depășit" — a declarat 
Flora Stewart.

• PE SCURT DESPRE 
CUTREMURE. Cutremurul 
înregistrat sîmbătă în Turcia a 
prilejuit o rememorare a celor 
mai devastatoare seisme care au 
avut loc în lume în ultimii ani. 
O trecere în revistă stabilită în 
acest sens de agenția France 
Presșe menționează : cutremu
rul de pămînt care a avut loc 
in Peru la 31 mai 1970, soldat 
cu 66 000 de victime, seismul 
din aprilie 1972, care a provo
cat 5 044 victime în regiunea 
Ghir (Iran), precum și violentul 
cutremur de la Managua (Ni
caragua) din decembrie 1972 în 
urma căr.uia și-au pierdut viața 
12 000 de persoane, iar alte 
20 000 au fost date dispărute.

• VESTIGII ALE MARII 
PREISTORICE. Potrivit u- 
nor noi cercetări, sub aproxima
tiv trei cincimi din teritoriul 
Poloniei se află un strat gros 
de sare. Ea s-a sedimentat pe 
fundul unei mări calde care, 
acum aproximativ 250 milioane 
de ani, se întindea pe aceste 
meleaguri. In unele regiuni stra
tul de sare — gros în medie de 
300 metri — se află la o adînci- 
me de 3 000—5 000 metri, în al
tele ca, de pildă, in vestul țării, 
unde era țărmul mării, adinei- ‘ 
mea este doar de 300—700 metri. 
Exploatarea acestei bogății va 
începe, intr-un viitor apropiat, 
inițial în regiunile sudice ale 
Poloniei.

• ÎNCĂLȚĂMINTE 
PENTRU TOATE MĂSU
RILE. Diferențele dintre siste
mele de numerotare a încălță
mintei sînt atit.de mari de la o 
țară la alta, incit ridică proble
me serioase in ce privește stan
dardizarea. Ținînd seama de a- 
ceasta, un reprezentant al Or
ganizației internaționale pentru 
normare a preconizat un sK.’ m 
de numerotare pe baza unui 
așa-numit „punct mondial" care 
va fi elaborat in mod științific 
pină în 1980. Se va asigura ast
fel fabricarea de incâlțăminta 
pentru toate măsurile.

• ACCIDENT RUTIER 
CU... BOMBE INSECTI
CIDE. Ațipind la volan, șofe
rul unei camionete a lovit din 
plin pe o șosea din Charente, 
in vestul Franței, un camion 
Care venea din sens invers. Sub 
influența șocului, remorca aces
tuia, încărcată cu bombe insec
ticide, s-a răsturnat și a luat 
foc, declanșind o veritabilă ca
nonadă, în zorii dimineții de 
luni. Neașteptatul bombarda
ment a trezit din somn popula
ția localității învecinate Saint- 
Hilaire, inclusiv pompierii și 
jandarmii, care s-au deplasat 
de urgență vla locul accidentului. 
Șoferul camionului a reușit să 
scape de flăcări tîrîndu-se pe 
sol pentru a evita bombele in
secticide, care, in explozia lor, 
zburau în toate părțile. Starea 
lui este gravă.

• RUMEGUȘ ÎN LOC 
DE CĂRBUNE.' Nava-spi- 
tal americană „Hope", deve
nită inutilizabilă, a trezit inte
resul unui om de afaceri ame
rican. Confruntat cu criza ener
getică, acesta s-a hotărît să a- 
chiziționeze instalația de produ
cere a energiei de pe nava a- 
mintită — la un preț de cost 
redus — decît să cumpere echi
pament modern, cu mult mai 
costisitor. Preluind de la „Hope" 
boilerul, generatoarele de a- 
buri, sistemul de distribuire a 
căldurii, precum și pe cel de ră
cire, industriașul american in
tenționează să utilizeze toate a- 
ceste elemente pentru arderea 
Celor 10 tone de rumeguș rezul
tate zilnic la una din fabricile 
sale. Aceasta in intenția de a 
utiliza energia astfel obținută, 
avîndu-se în vedere că rume
gușul are o valoare termică a- 
propiată de cea a lignitului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața Scîntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale sl dlfuzorii din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grivlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2061, telex l 11 683 sau 11 226. Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 36#

atit.de

