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SA TELE LA STRlNSUL GALAȚI 0 SARCINĂ ACTUALĂ DE MARE RĂSPUNDERE

RECOL TEI
în construcție cargoul 

de 55 000 tdw

Aplicarea in viață a măsurilor stabslits de Comitetul 
Politic Executiv al CC. al P.C.R. arată că în toate 
unitățile agricole se poate lucra mai bine, mai spornic

Pentru oricine merge 
zile la sate, in unitățile 
este 
TIV 
Este 
re a 
planificarea activităților, cit și, mai 
ales, în concretizarea lor. Un spi
rit de bună organizare, caracteri- 
zind eforturile celor mai multe u- 
nităti de stat și 
organizațiilor de 
partid și condu
cerilor. ale majo
rității celor 
muncesc pe 
goare. Este 
marea aplicării 
măsurilor stabi
lite în ședința 
din 26 august a 
Comitetului Poli
tic Executiv al 
C.C. al P.C.R. 
avind ca scop 
îmbunătățirea muncii în agricultu
ră. introducerea spiritului de ordine 
si disciplirfă, creșterea răspunderii 
colective în executarea Ia timp și 
de calitate a lucrărilor agricole.

Prin stabilirea de programe pe 
fiecare cultură, de orare de lucru, 
precum și sarcini zilnice obligato
rii pe toate formațiile s-a obținut 
O MAI BUNĂ FOLOSIRE A FOR
ȚEI DE MUNCĂ, punerea mai de
plină în valoare a capacității or
ganizatorice a conducerilor de u- 
nităti agricole. Activitatea de con
ducere în agricultură a devenit 
mai concretă.

Constituirea COMANDAMENTE
LOR JUDEȚENE ȘI COMUNALE, 
activitatea pe care ele o desfășoa
ră iși arată efectele pozitive pe 
planul mai bunei coordonări a în
tregii activități, asigurînd crește
rea răspunderii conducerilor de u- 
nități. a specialiștilor pentru buna 
folosire a forței de muncă, a 
mijloacelor tehnice. în cele mai 
multe comune, comandamentele 
reușesc să impună un ritm viu în 
desfășurarea lucrărilor, să înlăture 
operativ unele neajunsuri ivite la 
recoltat, transportat sau depozitare, 
la efectuarea altor lucrări de 
sezon.

Roadele aplicării măsurilor sta
bilite de Conducerea partidului se 
evidențiază, în primul rind. în re
zultatele concrete. Din datele cen
tralizate ieri la ministerul de re
sort rezultă menținerea unui ritm 
alert al lucrărilor. De pildă, floa- 
rea-soarelui a fost strînsă de pe 
336 700 ha. ceea ce reprezintă cir
ca 69 la sută din suprafața culti
vată. In județul Teleorman s-a în- 

-cheiat recoltarea florii-soarelui. iar 
, în județele Mehedinți, Ilfov și Pra

hova, această lucrare se apropie de 
sfirșit. De asemenea, a fost strins 
porumbul de pe 221 500 ha și con
tinuă culesul fructelor, strugurilor 
și al legumelor, iar la recoltarea 
sfeclei de zahăr se urmărește res
pectarea graficelor 
fabrici și unitățile 
tenție deosebită se 
rii recoltei anului 
însămințarea griului au fost pre
gătite pînă acum mai mult de 
milion de hectare.

Dar pînă la punctul final 
bătăliei pentru recolta acestui 
pentru pregătirea celei viitoare 
mai este. Tocmai de aceea, acest 

^^început trebuie dezvoltat.

în aceste 
agricole, 

CALITA- 
MUNCII.

evident SPORUL
ÎN ORGANIZAREA
rodul efortului de valorifica- 
unui spirit nou, vădit atit în

cooperatiste, ale

ceea ce s-a dovedit util in modul 
de a acționa al organelor și orga
nizațiilor de partid, al comanda
mentelor județene si comunale SA 
DEVINĂ O METODĂ CURENTĂ 
DE MUNCĂ în toate unitățile a- 
gricole, în toate fermele, brigăzile 
si echipele.

Nu trebuie uitat că pe lingă re
zultatele bune obținute, în activita
tea unor comandamente comunale

cientă și dirijarea mijloacelor de 
transport.

Pentru aceasta, comandamentele 
comunale au datoria să asigure pre
zența tuturor locuitorilor satelor la 
lucrările agricole de sezon, căci în 
unele comune și sate sint locuitori 
— cooperatori, angajați ai diferitelor 
instituții — care nu participă la lu
cru. ceea ce contravine Legii orga
nizării producției

ea

ce 
o- 

ur~
în această săpfămînă, urgentarea recoltării florii 
soarelui, organizarea mai bună 
și preluării produselor la bazele 
buie să conces^treze în mai mare

comandamentelor județene

PREGĂTIREA FORȚEI DE MUNCĂ
5După navele de 12 500 și 

18 000 tdw și platforma de fo
raj marin, Șantierul naval Ga
lați a trecut la construcția de 
vase de mare și medie capaci
tate. Este vorba — in prezent 
— de cargoul de 55 000 tdw, 
destinat transportului de măr
furi în vrac, prevăzut a fi lan
sat în anul viitor, 
gigant, 
execută, actualmente operațiile 
de debitare a tablei

De menționat că planul cin
cinal 1976—1980 pune în fața co
lectivelor de pe șantierele na
vale ale țării sarcina de a spori 
construcția de nave de circa 3 
ori, în comparație cu 1975. Se 
asigură astfel 90 la sută din ne
cesarul de dotare a flotei noas
tre maritime de transport. Po
trivit prevederilor, principalele 
șantiere navale vor construi mi
neraliere, petroliere și cargouri 
de mare capacitate, precum și 
alte nave specializate, realizînd, 

în proporții 
necesare e- 
care și mo
de pînă la

La acest
formațiile de lucru ANCHETA

„SClNTEII"

acestora și stabilirea unor discipline 
de bază, în care se va pune mai ma
re accent pe cunoașterea principiilor 
de funcționare, exploatare și între
ținere a instalațiilor, utilajelor, agre
gatelor etc., precum și a metodelor 
moderne de organizare științifică a 
producției și a muncii. Planurile de 
învățămînt și programele școlare 
pentru LICEELE DE SPECIALITA
TE, treapta a Il-a, sint în curs de 
elaborare ; întrucît Ministerul Edu
cației și învătămîntului se consultă 
cu specialiștii noștri, consider că a- 
cestea corespund 
și de perspectivă 
tehnic. în ceea ce 
PROFESIONALE 
începînd cu anul școlar 1976/1977 cu 
absolvenți ai primei trepte de liceu, 
consider că va trebui să le acordăm 
o atentie mai mare, astfel incit și 
planurile sau programele acestora să 
se situeze pe coordonatele avansate 
ale (nvătămîntului.

— Ce-ar trebui întreprins, tn- 
cepind cu apropiatul an școlar, 
pentru eliminarea aspectelor în
că formale din domeniul instru
irii practice ?

— Dintre principalele măsuri sta
bilite la cursurile de calificare, bu
năoară, menționez creșterea ponderii 
orelor de practică fată de totalul o- 
relor de la 49,7 la sută la 70,1 la su
tă, măsură care se înscrie pe linia 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973. în planurile de în- 
vățămînt s-a stabilit, de asemenea, 
ca practica cursantelor să constituie 
obiect de examen în producție la 
sfirșitul perioadei de calificare, exa
men susținut priir-. efectuarea unor 
lucrări sau activități sub suprave
gherea șefului de compartiment, res
pectiv șef de stafie, șef de de
pou. șef de revizie, diriginte de poș
tă. comandant de navă, șef de auto
bază ș.a.m.d. în privința practicii e- 
levilor de la liceele de specialitate, 
de la școlile postliceale și mai cu 
seamă de la școlile profesionale, s-a 
constatat că. în multe cazuri, elevi
lor nu li se asigură locuri corespun-

Pregătirea forței de muncă în concordantă cu exigentele progresului 
tehnic are o importantă excepțională pentru realizarea programului de 
dezvoltare social-economică a tării în perspectiva noului cincinal — 
cincinalul revoluției tehnico-știintifice. Asa după cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului al XI-lea 
al partidului, „se poate spune că hotărîtor pentru asigurarea dezvol
tării în continuare in ritm înalt a tării noastre, pentru înfăptuirea 
Programului partidului este ridicarea calificării celor ce muncesc. Iată 
de ce trebuie luate toate măsurile pentru formarea profesională Ia un 
înalt nivel a tineretului, pentru perfectionarea pregătirii întregului 
personal". Aceasta este o sarcină de mare răspundere pentru toate 
ministerele, centralele si întreprinderile economice. De altfel, ele au 
și trecut la aplicarea măsurilor ce se impun pe linia pregătirii forței 
de muncă. Pentru a evidenția preocupările și realizările de oină acum, 
pentru a delimita cauzele unor rămineri în urmă, măsurile ce se im
pun in etapa imediat următoare, ne-am adresat 
departamente economice. Astăzi 
Corneiiu BURÂDA, adiunct 
comunicațiilor.

cerințelor actuale 
ale progresului 

privește ȘCOLILE 
ce vor funcționa

și muncii în agri
cultură. Trebuie, 
deci, depusă o te
meinică muncă 
politică și organi
zatorică. Iar pen
tru reușita aces
teia trebuie ca toți 
membrii coman
damentelor comu
nale să ofere e- 
xemplu personal, 
de angajare efec
tivă la executa
rea lucrărilor 

gricole. Toți, absolut toti să pună 
umărul si 
concret !

Lucrările 
de; la o zi 
complexe. Se cere ca tot mai 
tensă să fie și activitatea comanda
mentelor comunale: să cunoască si
tuația de la orice punct de lucru 
pentru a putea să ia cele mai po
trivite măsuri. La întilnirile lor de 
seara, membrii comandamentelor 
au datoria să analizeze cu răspun
dere cum s-a desfășurat munca, să 
compare rezultatele obținute cu 
ceea ce s-a prevăzut și să se stabi
lească sarcini clare pentru ziua 
care urmează. Spiritul de puternică 
angajare, munca concretă, cu răs
punderi precise — iată ce trebuie 
să caracterizeze în aceste zile ac
tivitatea comandamentelor comu
nale, pe toti membrii acestora.

a transportului 
de recepfse tre- 
măsură atenția

în același timp, 
sporite, instalațiile 
chipării lor, printre 
toare Diesel navale 
40 000 CP.

CRAIOVA

(Agerpres)

hlou edificiu

conducerilor 
publicăm răspunsul tovarășului 
al ministrului transporturilor și

unor 
ing. 

tele-

stăruie, totuși, unele deficiențe : de
calaje între cantitățile recoltate și 
cele transportate ; produse recoltate 
rămase pe cîmp ; nerespectări ale 
graficelor de livrare întocmite cu 
fabricile de zahăr.

Sarcina Ia zi cea mai urgentă 
este încheierea recoltării florii-soa- 
relui pină la sfirșitul acestei săp- 
tămîni. Porumbul, de asemenea, să 
fie cules pe măsură ce boabele ajung 
la maturitate și cu prioritate pe te
renurile care urmează să se însă-' 
mînțeze cu cereale de toamnă, iar 
la sfecla de zahăr să se respecte cu 
strictețe graficele de livrare. De a- 
semenea. trebuie înlăturate operativ 
toate neajunsurile constatate în 
ceea ce privește preluarea produ
selor la bazele de recepție. în a- 
ceastă direcție trebuie luate măsuri 
privind coordonarea, folosirea efi-

fl

să muncească în mod

agricole se intensifică 
la alta, devin tot mai 

in-

universitar
Universitatea din Craiova șî-a 

sporit patrimoniul cu un nou și 
modern edificiu : localul Facul
tății de electrotehnică, amplasat 
pe platforma industrială din zo
na de est a municipiului, in 
imediata Vecinătate a întreprin
derii „Electroputere".

Proiectul clădirii a fost reali
zat la Institutul de proiectări al 

■județului Dolj, iar lucrările de 
execuție s-au încheiat cu două 
luni și jumătate mai devreme, 
la termenul prevăzut in anga
jamentul ce și l-au asumat în 
întrecerea socialistă constructo
rii. Un însemnat volum de lu
crări a fost executat, de studen
ții și cadrele didactice ale fa
cultății. (Agerpres).

spe-

tele- 
de

— La Plenara din 21—22 iulie 
a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat ca sarcină prioritară 
perfecționarea pregătirii viitoa
relor cadre de muncitori cu 
înaltă calificare pentru cincina
lul 1976—1980. In lumina aces
tei sarcini, care sint aspectele 
pregătirii forței de muncă 
cifice domeniului dv. ?

— Desigur, transporturile și 
comunicațiile prezintă o serie
particularități specifice și prin ur
mare pregătirea cadrelor trebuie să 

. se facă corespunzător cerințelor a- 
cestora. Siguranța circulației mijloa
celor de transport, impusă de vite
zele mari ale acestora, de punctuali
tatea cerută in respectarea grafice
lor și programelor de muncă, 
mai ales responsabilitatea fată 
viețile omenești și de valorile 
teriale ce se transportă implică 
gătirea și perfecționarea personalului 
de specialitate după reguli deosebi
te, cerute de aceste particularități 
specifice. Răspunzînd sarcinilor de 
partid și de stat, ministerul nostru a 
elaborat programul concret de per
spectivă privind pregătirea si perfec
ționarea forței de muncă pentru vii
torul cincinal. Pe bază de studii s-a 
determinat și stabilit cu exactitate 
necesarul de cadre pe specialități și 
totodată s-a elaborat un plan de dez
voltare a capacităților de învătămînt 
teoretic și practic corespunzător ce
rințelor, Astfel, numărul liceelor 
de specialitate a crescut în anul 
școlar 1974/1975 de la 14 la “ 
iar în anul școlar 1975/1976 
funcționa încă patru licee 
de marină, sector care cunoaște 
în ultimii ani un înalt ritm de dez
voltare. Totodată, pe linia creșterii 
ponderii femeilor în producție. se 
aplică o serie de măsuri dintre care 
menționez concretizarea locurilor de 
muncă pe măsura puterii, experien
ței. îndemînării și condițiilor, psiho- 
fiziologice ale femeilor, stabilindu-se 
astfel 69 de meserii., specialități și 
funcții ce pot fi ocupate în totalita
te sau în anumite proporții de către 
femei. Deși s-a obținut o creștere a 
numărului de fete admise în școlile 
noastre, de la 1 463 în anul școlar 
1973/1974 la 2 316 în anul școlar 1974/ 
1975. vom căuta să dezvoltăm 
tinuare această orientare.

— Actualele planuri și 
me de specialitate din 
școlilor care vă aparțin repre
zintă ele intr-adevăr o chinte
sență a gindirii și practicii de ni
vel contemporan ?■ Care sint as
pectele deficitare din acest punct

dar 
de 

ma- 
pre-

PETRILA

progra- 
rețeaua

întocmite între 
agricole. O a- 

acordă asigură- 
viitor. Pentru

28, 
vor 
noi

în con-

cărbune peste plan
DEVA (corespondentul „Scîn- 

teii", Sabin Ionescu). — De trei 
ori și-au suplimentat minerii de 
la Petriia angajamentul luat in 
întrecerea din acest an și, de 
fiecare dată, l-au îndeplinit îna
inte de termen. Ultima supli
mentare — cu 9 000 tone cărbu
ne — a fost în iulie, iar în a- 
ceste zile ei au raportat că și-au 
onorat cuvîntul dat. De la înce
putul anului, minerii de la Pe- 
trila au extras mai mult de 
35 000 tone cărbune peste plan,

ARAD

a
nou

a

Vagonul 5 000
Harnicul colectiv de la între

prinderea de vagoane din Arad, 
care începînd de luna trecută 
se numără printre colectivele ce 
au realizat sarcinile actualului 
cincinal înainte de termen, 
raportat zilele acestea un 
succes : livrarea in devans
celui de-al 5 000-lea vagon de 
marfă fabricat in acest an. In 
același timp, constructorii de va
goane de aici au înscris în no
menclatorul de fabricație 27 de 
tipodimensiuni de vagoane, nu
măr cu mult superior celui în
registrat in primul an al cinci
nalului. (Constantin Simion).

în societatea noastră, fiecare om 
are drepturi și datorii consfințite în 
legile țării, este retribuit în confor
mitate cu munca depusă. Societatea 
însăși cintărește aportul fiecăruia Ia 
creșterea avuției naționale și îi răs
plătește pe toti în funcție de acest 
aport. între milioanele de oameni 
care muncesc în mod cinstit, conștiin
cios. există și unii care doresc să ob
țină de Ia societate mai mult decît 
dau, umblă, sub diverse forme, după 
venituri neacoperite de muncă. Una 
dintre aceste forme este bacșișul. Căci 
nu l-a văzut nimeni, de pildă. pe 
constructorul unei termo sau hidro
centrale primind pentru strădania lui 
vreun bacșiș de la abonații la lumină.

Despre bacșiș, despre această prac
tică anacronică, în flagrantă contra
dicție cu normele eticii și echității 
socialiste, s-a mai scris. Articolele pu
blicate in presă au produs numeroase 
ecouri, cetățenii au luat atitudine, 
cei direct implicați au scris ziarului 
că vor acționa ferm pentru dezrădă
cinarea bacșișului, au organizat adu
nări cu angajații din sectoarele ser
viciilor, incriminînd această practică. 
Cu timpul insă, cei care aveau obli
gația să acționeze ferm împotriva 
acestei practici au slăbit preocupări
le, făcîndu-și probabil iluzia că ea ar 
dispărea de la sine. Au dispărut clin 
unități pînă și nevinovatele afișe cu 
„Nu primim bacșiș", de parcă s-ar fi 
vrut ca nimic să nu mai aducă amin
te despre practica respectivă.

Reluind acum in discuție problema

bacșișului, am întrebat un mare nu
măr de cetățeni dacă dau și de ce 
dau bacșiș. La fel, am întrebat un 
mare număr de lucrători din serviciul 
public dacă primesc și de ce primesc 
bacșiș. Dar, pentru că pe multe din
tre tăblițele de pe pereții unităților 
de interes public scria cu citva timp 
în urmă : „Nu ne jigniți dîndu-ne 
bacșiș", am putea formula respective

— Dacă e așa, atunci vă rog să-mi 
spuneți : s-a întîmplat vreodată ca 
banii dati în plus de „galantonii" 
localului să-i restituiti clientului, 
zicîndu-i precum că nu vă 
sează bacșișul lui ?

— Ca să spun drept, nu ! 
că. una e, cum s-ar zice, să 
mina in buzunarul cuiva și alta e să 
primești, acolo, o mică atentie...

intere-
Pentru
„bagi"

PRACTICI ANACRONICE, IN FLAGRANTĂ 
CONTRADICȚIE CU NORMELE ETICII 

Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

le întrebări și astfel : De ce. stimate 
cetățean, jignești mereu pe cel care 
te servește ? De ce. stimate furnizor 
de servicii, te lași'atit de des... jignit?

La restaurantul „Șiretul" din Bucu
rești iși plăteau consumația primii 
clienti. Ospătarii iși frecau bărbile cu 
bancnotele. Să le fie cu noroc, să se 
înmulțească : încasau cele dinții 
ciubucuriiși erau bucuroși de cîștig.

— De ce luați bacșiș ? — întrebăm 
pe unul dintre ei — pe nume’ Virgil 
Ionescu.

lua. dacă 
telă.

Păi — răspunde el — eu n-aș 
nu mi-ar da onorata clien-

— Știți ceva 1 Cetățenii ne-au în
vățat să luăm bacșiș. Dacă nimeni 
n-ar da...

Este de părere șoferul de pe taxi
metrul nr. 
sem 30 de

— Bine, 
zați banii 
Cu ani în 
cartonașe pe care scria : „Bacșișul ne 
dezonorează". De ce vă lăsati mereu... 
dezonorat ?

în minutul următor, mașina a dis
părut după colt.

— Dv. luati bacșiș ? îl întrebăm pe 
D, Toma. șeful atelierului de repara-

dădu-9-B-6122. căruia îi 
lei. în loc de 26. 
dar dv. de ce nu 

care vi se dau in
urmă, aveați în mașini

refu- 
plus ?

ții „Radio TV“ de pe Șoseaua Ște
fan cel Mare.

— Ar fi ridicol să spun că nu. Dar 
subliniez un lucru : noi nu condițio
năm. în funcție de bacșiș, operativi
tatea și calitatea reparațiilor. Ne fa
cem datoria corect. Dacă însă cetă
țeanul dă ceva. luăm. De ce să nu 
luăm ?

— Dar de ce. totuși, luați ? Nu știți 
că sint bani nemunciți ? Dacă toți 
cei aflati în sfera serviciilor publice 
ar avea optica dv.. ar trebui ca so
licitanta 
cu mina 
șișuri in

— Dar
Să nu dea. și gata 1

într-un fel sau altul, „explicațiile" 
au început să se repete : „dacă cetă
țeanul dă...“. La a doua întrebare a 
fost mai greu de răspuns : de ce se 
primește bacșișul ? De ce se lasă 
„dezonorați" și „jigniți" unii dintre 
lucrătorii noștri din sectorul servicii
lor ? Răspunsul, i ’ 
l-a dat cu claritate 
toții : ei îngroașă 
umple buzunarul, 
în acest gest, de a 
cit li se cuvine — 
mentalități vechi, năravuri și mora
vuri perimate, lipsă de civilizație, de 
demnitate. într-un cuvînt. ignorarea 
normelor de etică și echitate socia
listă.

de servicii să stea mereu 
in buzunar. împărțind bac- 
dreapta și-n stingă.

cine-i obligă să le împartă '!

chiar dacă nu ni 
nimeni. îl știm cu 
obrazul, ca să-și
Sint adunate — 

lua mai mult de- 
rămășite ale unor

Gh. GRAURE
(Continuare în pag. a II-a)

con-le vedere și ce propuneți, 
creț, pentru solutionarea lor op
timă ?

— Progresul tehnic în transporturi 
și telecomunicații evoluează impetu
os, se modernizează continuu întrea
ga bază tehnico-materială a acestei 
ramuri economice ; așa incit trebuie 
să asigurăm o concordantă deplină 
între cerințele producției moderne și 
pregătirea specialiștilor. Prima mă
sură pe care am luat-o pentru rezol
varea acestei probleme este îmbună
tățirea planurilor și a

..școlare, astfel î.ncît eje să fie corelate 
cu dezvoltarea actuală și de perspec
tivă. Aceste instrumente școlare au 
fost revizuite și îmbunătățite mai 
intii pentru CURSURILE DE CALI
FICARE, prin care pregătim anual 
65 la sută din forța de muncă ne
cesară unităților ministerului nostru ; 
ele au fost analizate, aprobate pen
tru experimentare, urmînd ca înce- 
pînd cu noul cincinal să fie aplicate 
integral. Printre principalele îmbu
nătățiri aduse menționez eliminarea 
paralelismelor între diversele obiec
te de studiu, reducerea numărului

programelor

(Continuare în pag. a III-a)

CODLEA PRODUCE
TRACTOARE

Primul tip — HC 445, destinat lucrărilor 
în vii, plantații pomicole și silvice — 

a trecut cu succes probele
în lumina 

lor stabilite 
ducerea partidului. în
treprinderea mecani
că din Codlea a tre
cut, înccpînd cu tri
mestrul al III-lca a.c„ 
cu o parte din forțele 
sale, la realizarea u- 
nor tipuri de tractoa
re speciale. Această 
sarcină de răspundere 
a fost îndeplinită cu 
succes. Colectivul în
treprinderii a realizat 
primul tractor HC 445, 
destinat lucrărilor în 
vii, plantații pomicole 
și silvice și în alte 
domenii. La fabricarea 
noului tip de tractor 
de la Codlea coope
rează. ca si în cazul 
tractoarelor ce se rea
lizează la Brașov, un 
mare număr de între
prinderi din tara. A- 
portul principal il va 
avea insă colectivul 
întreprinderii de trac
toare Brașov.

Referindu-ne la des
tinația noului tip de 
tractor, proiectat de 
colectivul Institutului 
de. cercetări si proiec
tări pentru autovehi
cule și tractoare, tre
buie să precizăm că 
acesta este un trac-

sarcini- 
de con

tor supraînăltat, avind 
o „lumină mare", ceea 
ce îi permite să trea
că cu ușurință peste 
culturi înalte de pînă 
Ia 160 cm. Atit înălți
mea de lucru, cit și 
distanta dintre roți 
sint reglabile, ele pu
țind fi adaptate la 
condițiile de teren, 
inclusiv în cazul tere
nurilor în pantă. 
Tractorul este echipat 
cu o cutie de viteze 
care asigură nouă vi
teze inainte_ și 
înapoi.
noului tip de tractor 
constituie
de prestigiu al colec
tivului întreprinderii 
mecanice din Codlea.

Satisfacția 
vului unității 
deosebită.
primele tractoare 
duse la Codlea 
trecut cu succes 
bele la care au 
supuse. într-o

trei
Realizarea
un succes

colecti- 
este 

întru cit 
pro- 

au 
pro- 
fost 

scurtă 
discuție cu ing. Nico- 
lae Tarnea, directorul 
întreprinderii. acesta 
ne-a prezentat cîteva 
elemente 
tivitatea 
domeniul 
în viitor, 
tractoare :

privind ac- 
unitătii in 

realizării, 
a unor noi

BICAZ 
teii", Ion 
cheierea

Ia

acestor
acestor 

tractoare 
o-

— Colectivul nostru 
a trecut, începînd de 
la 1 septembrie,; 
realizarea primului Iot 
de 40 tractoare IIC 
445, din cele contrac
tate cu agricultura, 
în acest scop s-a or
ganizat o linie tehno
logică specială. Acum 
depunem eforturi stă
ruitoare pentru inten
sificarea ritmului de 
fabricație a 
tractoare.

Fabricarea 
tipuri de
este o sarcină de 
noare și o răspundere 
deosebită pentru co
lectivul de la Codlea. 
De aceea se impune 
ca întreprinderea, cen
trala și ministerul de 
resort să ia toate mă
surile pentru urgenta
rea fabricației trac
toarelor IIC 445, să 
acționeze ferm pentru 
a livra agriculturii, al
tor sectoare si expor
tului cit mai multe 
tractoare destinate lu
crărilor în vii. planta
ții pomicole si sil
vice ș.a.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

bicaz : Au realizat planul cincinal
(corespondentul „Scîn- 

Manea). — Odată cu în- 
ultimului schimb de lucru 

al zilei de ieri, 10 septembrie, har
nicul colectiv al Combinatului de 

a 
obținerea unui succes deo- 
muncă : realizarea cu 110 
devreme a prevederilor ac- 
cincinal. Acest avans echi

lianți și azbociment din Bicaz 
anunțat 
sebit în 
zile mai 
tualului

valează cu realizarea suplimentară 
a peste 100 000 tone ciment, canti
tate suficientă pentru construirea a 
6 600 apartamente convenționale. 
De menționat că aproape 80 la sută 
din această producție suplimentară 
se datorează aplicării în practică a 
valoroasei inițiative, „productivitate 
orară maximă, cu cheltuieli mini
me".

Succese ale
Sondorii Trustului petrolului Tg. 

Jiu, care iși desfășoară activitatea 
in Oltenia și Banat, au forat în 
plus de la începutul anului mai 
mult de 4 000 metri. Succesul, care 
le-a permis să predea în avans u- 
nităților de extracție șase sonde, 
are la bază depășirea cu 10.6 
.a sută a vitezei de lucru planifica-

te, precum și o importantă dimi
nuare a timpului neproductiv. Pe 

' această bază, schelele de foraj Cra
iova și Arad, de pildă, au redus 
cheltuielile stabilite sub nivelul 
planificat pe metru forat și au în
scris în bilanțul economic beneficii 
peste plan in valoare de aproape 
1 000 000 lei. (Agerpres).
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DIVERS! 
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de om

ACTIVITATEA POLITICO - EDUCATIVA
șantiere

Ședința Consiliului pentru coordonarea
și îndrumarea activității de aprovizionare
și prestare de servicii către populație

Alexandrina Macri a lucrat 
o viață ca secretară la Școa
la generală hr. 16 din Brăi
la. în urmă cu șase ani a ieșit la 
pensie. Ar fi putut foarte bine 
să stea acasă, să se bucure de 
binemeritata odihnă, după atî- 
ția ani de muncă. Dar, ți-ai gă
sit! De atunci încoace, adică de 
șase ani, A. M. vine zilnic la 
școală, ca un elev conștiincios, 
se duce la scaunul și la măsuța 
ei de altădată și, cu aceeași 
neostoită rîvnă, dă o mînă de 
ajutor la rezolvarea acelorași 
treburi de secretariat, care-i sînt 
atît de familiare. Nu a pretins 
și nu pretinde nimic și de la 
nimeni pentru munca pe care 
o face. întrebată de ce. totuși, 
nu poate să se despartă de școa
lă, de muncă, ne-a răspuns : 
„Cunoașteți, în afară de muncă, 
un alt leac să te țină pe pi
cioare ?“

Aur și argint
După o muncă plină de hăr

nicie. aurul toamnei se adună, 
din belșug, și in hambarele co
operativei agricole din Atei, ju
dețul Sibiu. Dar nu numai aur. 
Zilele acestea, tot prin muncă, 
în timp ce executau săpături la 
un șanț din curtea sediului co
operativei, oamenii au „recoltat" 
și... argint. Mai precis, ei au de
venit descoperitorii unei co
mori. Este vorba de un vas plin 
cu monede de argint, in greuta
te de peste 7 kilograme. S-a 
stabilit că monedele datează de 
la începutul secolului al XVII- 
lea.

„Pe răspun
derea mea“

La cooperativa de consum 
din Bixad (Satu-Mare)- sosise 
un transport de 3 400 kg zahăr. 
Imediat, șeful unității, Vasile 
Mărcuș, i-a spus șoferului 
Gheorghe Mărghita (Autobaza 
nr. 2 Satu-Mare), care a adus 
zahărul : „2 400 kg rămîn pen
tru vinzare la populație. Restul 
de 1000 de kilograme îl vinzi — 
pe răspunderea mea — unde 
vrei și cui știi, dar la un preț 
mai mărișor. Facem pe din 
două". Șoferul s-a dus într-un 
sat apropiat, la Cămărzana, unde 
a și găsit un amator să-1 cum
pere „en.gros", cu un preț „en 
detail" — 12 lei per kilogram. 
După ce a împărțit cîștigul cu 
șoferul, V. M. s-a gîndit să-și 
„acopere" ilegalitatea, rugîndu-1 
pe gestionarul braseriei din Bi
xad (loan Borhidan) s-o semne
ze în fals pe Maria Finta, ges
tionara magazinului mixt din a- 
ceeași localitate, precum că ea 
a făcut „recepția" tonei de za
hăr sustrase. „N-ai de ce să te 
temi — i-a spus V. M. — eu 
răspund". Acum, că tot a ținut 
morțiș să răspundă, V. M. 
răspunde în fața legii.

Țigara 
lui Papuc

La brutăria din satul Găinești, 
județul Suceava, a izbucnit un 
incendiu. In timp ce trebăluia 
prin magazia cu -făină, șeful de
pozitului, loan Papuc, și-a a- 
prins o țigară, a tras cu sete 
din ea, după care a aruncat 
chiștocul la întimplare. De la 
chiștoc... In sprijinul sătenilor 
au venit imediat pompierii mi
litari. Dar cu toată promptitu
dinea intervenției, după ce s-au 
luptat cu focul timp de vreo 
șase ore, pagubele tot se ridică 
la citeva zeci de mii de lei.

A dat vina 
pe cline...

Constantin Drăgoi din Breznița 
de Motru (Mehedinți) se tot 
plîngea prin vecini că are un 
cîine care dă iama prin cuibare, 
că mănîncă ouăle și că-i omoa
ră găinile. Ca să-i vină de hac, 
s-a gindit să-1 împuște. Dar 
n-avea pușcă. Avea, în schimb, 
un prieten pădurar, pe Constan
tin Viașu, de la Ocolul silvic din 
Strehaia. Pădurarul i-a. dat puș
ca, iar C. D. s-a întors acasă 
țanțoș nevoie mare. A căutat 
dinele peste tot. Dar, ca un fă
cut, tocmai atunci nu era in 
Curte. Apoi, zărindu-1 pe uliță, 
a pus arma la ochi și... poc ! Ci
teva alice au ricoșat însă și 
au lovit o femeie, care a fost 
transportată la spital. Acum 
răspunde și pădurarul, pen
tru că i-a împrumutat puș
ca. în ce-1 privește pe C.D., ci- 
tindu-i declarația, te bufnește 
risul : „Eu nu sînt de vină, nu
mai cîinele e de vină, pentru că 
eu am vrut să mă răfuesc cu 
el in curte, dar el se plimba pe 
uliță...".

După
o nuntă...
ISala căminului cultural din Și- 

ria, județul Arad. Peste 600 de | 
săteni urmăresc înmărmuriți

I desfășurarea procesului. Maria 1 
Fekete este judecată sub învinui- I 
rea de crimă. Unii dintre cei »

Iprczenți au fost martori ocu- . 
lari... După o noapte petrecută 
la o nuntă, între ea și concubi- |

Inul ei s-a iscat o ceartă. De la 
ceartă, s-au luat la bătaie și, | 
in timpul încăierării, el a fost 
răpus. N-a mai putut fi salvat. •

IA fost condamnată la 12 ani » 
închisoare.

I Rubricd redactatâ de .
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților •L. „Scînteii"

Convingător și 
combativ, pornind 
de Ia cerințele pro
ducției. Comitetul d« 
partid de la întreprin
derea județeană de con- 
strucții-montaj 
ocupă în permanentă 
perfectionarea muncii poli
tice consacrate mobilizării 
colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri la în
deplinirea ritmică a sarci
nilor de plan pe toate șan
tierele. în ansamblul aces
tei activități, are o însem
nătate deosebită munca de 
la om Ia om a agitatorilor, 
care prin scurte convorbiri 
asigură cunoașterea sarcini
lor de fiecare zi, populari
zează succesele formațiilor 
de muncă fruntașe, critică 
rămînerile in urmă ale u- 
nor echipe. Munca agitato
rilor a dobîndit in ultimul 
timp mai multă eficientă 
datorită caracterului tot mai 
concret și mai combativ al 
discuțiilor pe care sînt în
drumați să le desfășoare cu 
tovarășii lor de muncă. De 
o largă audientă se bucură 
convorbirile-fulger organi
zate în fata unor panouri 
de la diferite puncte de lu
cru, care ilustrează stadiile 
de execuție pe etape, ter
menele de predare ale obi
ectivelor. rămînerile in 
urmă fată de prevederi. Pe 
această bază sînt populari
zate măsurile întreprinse 
pentru recuperarea restan
țelor, se explică însemnăta
tea concentrării eforturilor 
în cursul acestei luni pen
tru realizarea integrală a 
planului pe acest an. La 
asemenea acțiuni participă 
în aceste zile toți membrii 
comitetului de partid, in
clusiv secretarul, precum si 
specialiști din întreprindere.

Munca politică desfășura
tă aici a contribuit la obți
nerea unor realizări pe care 
constructorii arădeni.

Arad se
de

frunte cu comuniștii, le ra
portează cu mîndrie : peste 
800 de apartamente predate 
beneficiarilor de la începu
tul anului, 600 locuri -în gră
dinițe și creșe la Arad și 
alte 200 ce urmează să fie 
terminate în curînd la Ineu 
și Chișineu-Criș, începerea 
recepției la noul poligon de 
prefabricate din beton cu o 
capacitate de 15 000 metri 
cubi anual.

Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii'

prezentarea unor diafilme 
în adunări ale organizații
lor de partid. Diafilme pe 
teme ca „Disciplina muncii 
nu e o chestiune generală, 
ci a fiecărui : constructor" 
sau „Economii de timp, de 
combustibil și materiale de 
construcții se pot înregistra 
la fiecare loc de muncă" au 
suscitat discuții vii privind 
întărirea disciplinei, redu
cerea absentelor nemotiva
te. a întîrzierilor și conce
diilor fără plată. Pornind 
de la această experiență.

INFORMAȚII

re. Astfel sînt larg și con
cret popularizate indica
țiile unei recente ședin
țe a comitetului de partid 
pe trust privind folosirea 
integrală a capacităților de 
producție și a timpului de 
lucru, realizarea, cu consu
muri specifice mai reduse, 
a unor lucrări de calitate 
superioară. Asemenea preo- 

, cupări pentru sporirea în 
continuare a productivității 
muncii -și valorificarea re
zervelor interne de pe șan
tiere sînt cu atît mai me-

*

din activitatea organizațiilor de partid

Filmul și diufil- 
mul — în slujba re
cuperării restanțe
lor. ' Colectivul întreprin
derii de construcții și 
montaje metalurgice Reșița 
a înregistrat rămîneri în 
urmă la investiții de primă 
însemnătate, cum sînt hala 
de stripare a- otelului și 
noul laminor degresor și de 
semifabricate, care se con
struiesc pentru extinderea 
combinatului siderurgic. A- 
nalizînd cu spirit de răs
pundere cauzele care au de
terminat nerealizarea rit
mică a planului, cele două 
organizații de partid ale 
Șantierului construcții I au 
stabilit, odată cu o seamă 
de măsuri tehnice și orga
nizatorice, un plan de ac
țiuni politico-educative me
nit să asigure intensificarea 
muncii agitatorilor, îmbu
nătățirea agitației vizuale, 
perfecționarea conținutului 
gazetelor de perete etc. O 
eficientă deosebită a avut

comitetul de partid pregă
tește — cu ajutorul cineclu- 
bului — un film de scurt 
metraj. Notăm, de aseme
nea, interesul de care se 
bucură foile volante, care 
șpar o dată pe lună. Trecute 
din mînă în mină, expuse 
la locuri vizibile, alături de 
gazetele de perete și cele 
satirice, ele se dovedesc a 
fi instrumente eficiente în 
sprijinul mobilizării efor
turilor consacrate lichidării 
restanțelor și îndeplinirii 
ritmice a planului.

Nicolae CATANĂ
corespondentul „Scintell1

ritorii, cu cît constructorii 
din cadrul trustului au rea
lizat exemplar planul ne lu
nile care au trecut din acest 
an, asigurînd o creștere 
a productivității muncii 
peste nivelul planificat. La 
explicarea importantei și 
realismului sarcinilor mobi
lizatoare stabilite de comi
tetul de partid au fost an
trenați toți membrii comi
tetelor de partid și sindicat 
și ai comitetului oamenilor 
muncii, alți membri de par
tid cărora li s-a încredințat 
răspunderea directă a unor 
lucrări, loturi și șantiere.

Creșterea randa
mentului muncii — 
permanent în aten
ție. Recent, comitetul de 
partid și comitetul sindical 
de la Trustul de construcții 
Argeș au editat o foaie vo
lantă în care se relevă, în
tre altele, unele modalități 
și căi de sporire a produc
tivității muncii pe șantie-

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii1

Se generalizează 
experiența înainta" 
țjj „Aportul muncii politice 
la realizarea planului de in
vestiții" — iată tema unui 
recent schimb de experien
ță, desfășurat pe șantierul 
întreprinderii de piese tur
nate pentru industria elec
trotehnică Băilești-

Dolj. Au participat- mem
bri ai comitetelor de par
tid, cadre de conducere 
de la trusturile de con
strucții din Craiova, agi
tatori. în cadrul schimbului 
de experiență au fost pre
zentate cîteva referate, 
printre care : „Forme și 
mijloace folosite în popu
larizarea documentelor de 
partid", „Agitatorul — fac
tor mobilizator în îndepli
nirea planului de produc
ție", „Conducerea de către 
oomitetul de partid a mun
cii politico-educative de 
masă". Din discuții s-au 
conturat un șir de concluzii 
menite să ducă la creș
terea contribuției muncii 
politice la realizarea planu
lui de investiții : orientarea 
în mai mare măsură a a- 
cesteia spre generalizarea 
organizării și 
muncii în acord 
și spre reducerea 
lor. gospodărirea 
a timpului si a 
lor, munca de la 
folosirea mai largă a unor 
mijloace cum sint foile vo
lante, filmele de scurt me
traj, diapozitivele și micro- 
expozițiile, precum și gaze
tele de perete, 
zuală, brigăzile 
agitație.

Acest schimb 
ență face parte 
cuprinzător program de ac
țiuni ce vizează generaliza
rea experienței înaintate în 
munca politico-educativă 
pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea 
al partidului, program ini
țiat de secția de propa
gandă a Comitetului. jude
țean Dolj al P.C.R.. în sco
pul folosirii pe scară tot 
mai largă a tuturor forme
lor și mijloacelor muncii 
politice de masă în sprijinul 
realizării înainte de termen 
a actualului cincinal.

retribuției 
global, ca 
cheltuieli- 
judicioasă 
mater iale- 
om la om,

agitația v'- 
artistice da

de experi- 
dintr-un

în zilele de 9—10 septembrie a.c. a 
avut loc ședința Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestare 
vicii către populație.

în cadrul ședinței s-a 
mersul îndeplinirii planului 
facere pe trimestrul III 1975, stabi- 
lindu-se măsuri pentru realizarfea 
lui integrală și asigurarea unei bune 
aprovizionări a populației în peri
oada de toamnă.

Consiliul a constatat că întreprin
derile comerciale de textile-incălță- 
minte 
dispun, 
mează, 
tulător
Totodată, în cadrul ședinței, s-a re
levat faptul că organele comerciale 
județene au acționat în insuficientă 
măsură pentru dezvoltarea comerțu
lui stradal, care, acolo unde a fost 
organizat corespunzător, s-a bucurat 
de o bună apreciere din partea cum
părătorilor. Drept urmare, au fost

de ser-

analizat 
de des-

și produse metalo-chimice 
pentru perioada care ur- 

de un fond de marfă îndes- 
și îmbunătățit ca structură.

adoptate măsuri concrete pentru ex
tinderea în toate județele a comer
țului stradal, organizarea unor tîr- 
guri de toamnă în orașe și in princi
palele comune, precum și a unor ba
zare, care să aducă mărfurile cit 
mai la îndemîna consumatorilor.

Consiliul a analizat, de asemenea, 
situația îndeplinirii planului de des
facere la mărfurile alimentare, sta
bilind măsuri pentru elaborarea pro
gramului de aprovizionare a popu
lației în perioada de toamnă-iarnă. 
în legătură cu îmbunătățirea activi
tății în alimentația publică și spori
rea ponderii unităților cu un mai 
pronunțat profil culinar, a fost a- 
doptat un program de dezvoltare a 
acestei rețele pe următorii ani.

în partea finală a lucrărilor, con
siliul a analizat activitatea de inves
tiții din comerț, stabilind noi măsuri 
pentru îndeplinirea planului de in
vestiții pe anul 1975, precum și pen
tru pregătirea lucrărilor aferente a- 
nului 1976.

ȘCOLI NOI
pentru copiii Capitalei

Elixirul tinereții

Nicolae BĂBĂLAU
corespondentul „Scînteii'

mijloacele ce le-au stat 
la îndemînă — de la i- 
ronia agreabilă, la nos
talgia lirică, de la dan
sul exotic și pînă la 
melodia care să ajun
gă pe buzele tuturor 
(cîntecul tonic „La noi 
nu-i pimenea bătrîn" 
de Aurel Giroveanu).

Dincolo de quipro- 
quo-ul care reușește să 
ne distreze uneori , co
pios. căutarea unei mo
tivații etice sau chiar 
filozofice a metamor
fozei pe care o de
clanșează „elixirul" nu 
intră decît de circum
stanță în vederile au
torilor scenariului. Ten
tați de latura amuzan-

Comedia fantezistă 
tși află lesne, în zilele 
noastre, sursa de inspi
rație pe tărîmul ,3ci- 
ence-fiction“-ului. Am 
mai avut astfel de 
creații cinematografice 
în care proiecția în ac
tualitate a unei posibi
le anticipări deschide 
calea unui haz cu tîlc. 
în aceeași zonă, „Eli
xirul tinereții" ne pro
pune convenția amu
zantă de a deveni mar
torii unei bruște înti
neriri a cîtorva simpa
tici pensionari, avînd 
fiecare precedentul u- 
nei cariere duse pină 
la capăt cu conștiință 
și dăruire.

Reculul de vîrstă pe 
care-1 trăiesc eroii sub 
influența „elixirului" 
descoperit din întîm- 
plare ni-i reașază 
sub priviri fără tîmple 
albe și rjduri. cu ela
nurile tinereții revigo
rate de o miraculoasă 
vitalitate. Metamorfo
za în cauză, elaborată 
de tripleta scenariști
lor Al. Andrițoiu. N. ... . ................

, Ștefănescu și B. Moi- . gic cu care demarează 
comedia, cei trei sce
nariști socotesc prea 
îndeajuns relevarea u- 
nui tîlc prin cîteva re
plici („dimensiunea 
timpului e în noi", „ti
nerețea e o stare, nu-i 
o vîrstă" etc.) sau prin 
imagini de teleactuali- 
tăți, prezentate fugar 
Ia masa de montai. 
Ceea ce era de așteptat 
să fie cuprins organic 
în structura acțiunii și 
în substanța caractere
lor apare strident ca 
o adăugire declarativă. 
Deficiență ce limitează 
pledoaria intenționată 
asupra simbolului pe 
care-1 reprezintă, din
colo de convenție, „e- 
lixirul tinereții" ca o 
considerare, in spiritul 
timpului nostru, a ..ti
nereții fără bătrînete" 
— îndemn la deplina 
realizare a omului, ne 
întreg drumul vieții 
sale.

întîlnirea cu acest 
scenariu i-a trezit iui 
Gheorghe Naghi apeti
tul pentru maniera 
spectacolului vivace pe 
care-1 anunța, cu ani 
în urmă, ecranizînd 
..D-ale carnavalului", 
în „Elixirul tinereții", 
regizorul a aflat te
meiul unor desfășurări

rovici, antrenează o 
suită de întimplări 
nostime, complicații si 
încurcături, presărate 
cu gaguri și replici de 
efect, rezultînd din 
confruntarea proaspe- 

' ților întineriți cu cei 
care-i știau de virsta 
senectuții.

înlănțuite cu abilita
te. întîmplările degajă 
o bună dispoziție ne
lipsită de anumite ac
cente satirice in actua
litate. chiar dacă fie
care dintre ele nu con
stituie o experiență 
concludentă, pilduitoa
re. Spiritul inventiv al 
scenariștilor brodează 
dezinvolt, ne situații 
diurne, oferind anu
mite înțelesuri cu ca
racter general-uman 
asupra a ce este sau 
nu e bine să faci la a- 
numite vîrste. Aluziile 
rezonează într-o tona
litate optimistă, ceea 
ce. de fapt, devine su
portul întregului film. 
Este cit se poate de 
limpede că dorința au
torilor săi a fost aceea 
de a realiza o comedie 
optimistă, în care im
boldul de a rămîne tî- 
năr. de a te bucura de 
viată să fie rostit din 
toată inima, cu toate

CRONIpA

FILMULUI
tă a jocului gerontolo-

de ambiante moderne, 
în cascadă — de la la
boratorul omului de 
știință pînă la tehnicile 
de întinerire sau mo
dalitățile de realizare 
a unei emisiuni TV — 
ce dau. evident, ritm 
și varietate acțiunii. 
Intr-o cadență neslă
bită evoluează și in- 
terpretii rolurilor, ast
fel încît spectatorul 
este fără încetare soli
citat de lansajul alert 
al gagurilor.

Adevărata șansă aa- 
cestei comedii este 
însă talentul actorilor. 
Buchetul interpretilor 
de gen vorbește de la 
sine : Florin Piersic. 
Stela Popescu. Stefan 
Tăpălagă, Mișu Fotino, 
Melania Cîrje, Ana 
Szeles. Marin Moraru, 
Aurel Cioranu. Ștelan 
Mihăilescu-Brăilâ. Do
rina Done. De remar
cat că protagoniștii în- 
tîmplărilor de pe e- 
cran. obligati să joace 
roluri de compoziție, 
își armonizează exce
lent jocul cu un spirit 
de echipă care dă far
mec și naturalețe în
tregului spectacol.

Imaginea. semnată 
de Ion Anton, care e- 
voluează cu precădere 
în lumina artificială a 
interioarelor, atinge o 
culme de meșteșug în 
folosirea enchaîne-ului 
ce transfigurează in 
citeva clipe eroii, din
colo de pragul vîrstei 
lor.

Nu putem încheia 
fără aprecierile meri
tate de inginerul Geor
ge Radu si tehniciană 
Rodica Ioanin. desco
peritorii unui procedeu 
original de machiaj 
plastic, utilizat cu va
loare artistica de călre 
machiorul Ștefan Mi- 
hăilescu.

Comedia ..Elixirul ti
nereții" este, pentru 
Casa de filme patru, o 
lăudabilă încercare de 
a-și intîlni publicul ne 
terenul celui mai 
popular gen. cu o 
creație de actualitate. 
Nu trebuie uitat insă 
că cu cit un gen inte
resează și atrage jin 
public larg, cu atît răs
punderea de a-i oferi 
satisfacții durabile spo
rește.
Eugen ATANASIU

PROGRAMUL 1
16.30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,10 Cabinet juridic.
17.30 Din țările socialiste.
17,40 Muzică populară.
17,55 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.30 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18,45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 ' " ' " —
20,38

Anchetă socială TV.
Festivalul comediei cinema
tografice la TV. e Ritmurile 
animației. Selecție din cele 
mai frumoase desene anima
te muzicale.
Revista llterar-artlstlcă TV c 
Rapsodii de toamnă.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

11,80

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radloteleviziunii. Di
rijori : Ionel Perlea șl Iosif 
Conta. In program : Th. Gri- 
goriu — Omagiu lui George 
Enescu ; L. van Beethoven —■ 
Concertul nr. 3' pentru pian 
si orchestră. Solist: Emil Ghi- 
lels (U.R.S.S.).

20,55 Film serial : „Un serif la 
New York".

I

(Urmare din pag. I)

Dar să revenim la afirmația amin
tită : „dacă cetățeanul dă“... Oare ce
tățeanul dă bacșiș numai si numai 
din simplă „grandomanie", cum ar fi 
— să zicem — la restaurant 1

Trecem peste liniile ferate din 
Obor si lată-ne Înconjurați de 5—6 
depozite de lemne.

— Cărăușilor noștri nu prea li se 
dă bacșiș — ne informă șeful depo
zitului nr. 24. Doar așa. dacă ser
vesc mai bine cumpărătorii.

— Cum adică, dacă-i servesc mal 
bine ?

, N-a fost nevoie să mai răspundă, 
în loc de orice alte explicații, spre 
basculă se îndreaptă un camion în
cărcat ochi. Erau poate cele mai bune 
lemne din depozit. Numai esență 
tare.

— Bune lemne și precis fără... bac
șiș — zicem noi în glumă. Iar sub- 
șeful :

— Bune. rele, tot focul le arde !
...Croitorului-șef de la unitatea 

„Muncă și Artă", de pe șoseaua Mi
hai Bravu. i-am cerut să ne facă ra
pid un costum de comandă. ,.O lună 
durează, mai repede nu se poate" — 
zise el și dădu să plece. L-am oprit : 
..Dar dacă dăm celui care le coase 
100 de lei in plus ?“ Se gîndi. se 
răzgîndi și hotărî : „Atunci se poate 
chiar in 10 zile".

într-adevăr, bonul nr. 14197, co
manda nr. 3, demonstrează clar că 
bacșișul desface multe sipete...

Dacă întrebi pe vreunul dintre vin
zătorii de la magazinele de încălță
minte dacă primesc sau nu bacșiș 
sare imediat ca ars : „Da’ ce. eu sint 
ospătar 7“

Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei", care va avea loc între 
25 și 31 octombrie, Uniunea ar
tiștilor plastici și Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni organi
zează cea de-a IX-a ediție a 
concursului de afișe cu tema 
„Avantajele economisirii la 
C.E.C.", la care se vor acorda un 
premiu de 6 000 lei, un premiu 
de 5 000 lei, un premiu de 4 000 
Iei și două mențiuni de cîte 
2 000 lei fiecare. Afișele premiate 
devin proprietatea Casei de Eco
nomii și Consemnatiuni, care le 
va folosi fără plata altor sume. 
Selecționarea afișelor se va face 
de către un juriu alcătuit din 
reprezentanți ai Uniunii artiști
lor plastici și ai Casei de Econo
mii și Consemnatiuni.

, Participants la concurs pot a- 
borda, în lucrările lor. teme cum 
sint : economisirea la C.E.C. — 
act de utilitate personală si ge- ' 
nerală ; avantajele de care be
neficiază depunătorii la C.E.C. ; 
economisirea la C.E.C. în*  vede
rea construirii sau cumpărării 
de locuințe proprietate persona
lă ; instrumentele de economisi
re puse la dispoziția populației 
de către Casa de E'conomii și 
Consemnatiuni ; „Săptămîna e- 
conomiei" (25—31 octombrie).

Afișele prezentate la concurs 
vor avea formatul de 70 x 100 
cm, vor fi numai cașerato și vor 
fi astfel executate încît să per
mită tipărirea în maximum 6 
culori. Se poate prezenta un nu
măr nelimitat de afișe. Nu se 
admit afișe care au fost tipărite 
sau prezentate la concursuri an
terioare.

Afișele vor fi expediate pină 
Ia data de 15 octombrie 1975. in 
clusiv, pe adresa : Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni, Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Ele 
se vor preda însoțite de un plic 
închis care va conține : un moto 
(același de pe spatele afișului), 
numele, prenumele și adresa au
torului. Pe plic se va scrie nu
mai motoul. Afișele care nu 
vor îndeplini toate condițiile din 
regulament nu se vor lua în 
considerație.

Cu prilejul 
nomiei". Casa 
Consemnatiuni 
poziție în care 
afișele selecționate de juriu.

în aceste zile, în Capitală se fac 
ultimele pregătiri pentru deschide
rea anului școlar. O atenție deose
bită se acordă noilor obiective de 
investiții prevăzute în programul 
de modernizare a bazei materiale a 
învățămintului, care se va îmbo
găți cu încă 167 săli de clasă, nume
roase ateliere și laboratoare, inter
nate. grădinițe cu 5 600 de locuri 
ș.a. începînd din această toamnă, se 
creează condițiile generalizării învă- 
țămîntului preșcolar pentru copiii de 
5 ani și cuprinderii in grădinițe a 
minimum 80 la sută din totalul co
piilor de virstă preșcolară. în ceea 
ce privește învătămîntul primar, se 
vor da în folosință localuri de școli 
în ansamblurile de locuințe din noile 
cartiere ale orașului — Titan. Pante- 
limon, Colentina. Berceni. Militari. 
Un element inedit ii constituie reali
zarea celor 7 centre de ateliere inter- 
școlare, din cele 38 ce se vor con
strui în anii următori. Concepute șl 
organizate în funcție de profilul ce
lor mai importante întreprinderi din 
diverse platforme industriale, aceste 
centre de ateliere, menite să ser
vească mai multe școli apropiate, 
vor fi înzestrate cu ■ mașini și uti
laje moderne, vor fi conduse de ca
dre cu o temeinică pregătire peda
gogică și de specialitate, asigurînd 
efectuarea practicii școlare în condi
ții cit mai apropiate de cerințele pro
ducției. Ele vor fi astfel primele „fa
brici" școlare care își vor desfășura 
activitatea pe bază de contracte si 
comenzi ferme încheiate cu între
prinderile patronatoare, permițînd 
realizarea unor produse cu un grad 
ridicat de tehnicitate și, implicit. în
sușirea mai, rapidă a cunoștințelor și 
deprinderilor prevăzute în progra
mele de practică.

Așadar, un program de investiții 
extrem de important. Care este sta
diul transpunerii lui in realitate ? 
Iată cîteva secvențe înregistrate în 
urma unui raid pe șantiere. Școala 
din strada Fabricii, cartierul Mili
tari, pare un adevărat furnicar : se 
lucrează la alei, se montează mobi
lierul în clase și în laboratoare. La 
Școala nr. 153 și la Școala generală 
nr. 177 am găsit în plină activitate... 
'comisia de recepție. în apropiere de

șoseaua Pantelimon, la școala din 
strada Popa Istrate. cadrele didac
tice. elevii, părinții, alți cetățeni din 
cartier începuseră curățenia gene
rală. în Tunari și Colentina, con
structorii de la I.C.M. 4 și I.C.M. 6 — 
după ce au reușit să ridice numai în 
cîteva săptămîni localurile noilor 
școli — încheie acum execuția ulti
melor lucrări de finisaj. Aceleași con
statări și pe șantierele din șoseaua In
dustriilor. din strada Pătulului (Ti
tan) sau din Berceni.

în urma măsurilor luate la nivelul 
centralei de construcții-montaj, ulti
mul local din seria noilor școli va 
fi finisat și predat joi, 11 sep
tembrie. Ca și. anul trecut, folosirea 
pe scară largă a elementelor prefa
bricate și a unor procedee de lucru 
rapide a asigurat realizarea acestor 
construcții — executate în condiții 
calitativ superioare — într-un ter
men scurt. Cu singura deosebire însă 
că, de data aceasta, ele au fost 
terminate mult mai aproape de 
deschiderea noului an școlar. Și 
trebuie' spus că. în ciuda volumului 
sporit de investiții pe care construc
torii bucureșteni l-au avut de execu
tat pînă acum, acest neajuns putea 
fi evitat. Chiar și cele 7 centre de 
ateliere interșcolare. care au termen 
de predare în luna octombrie, 
s-ar fi putut prezenta într-o fază 
mult mai avansată decît cea ac
tuală, iar unele și-ar fi putut începe 
activitatea chiar din prima zi a anu
lui școlar ! O dovadă a ușurinței cu 
care au fost tratate asemenea as
pecte este faptul că. pînă acum cîteva 
zile, la centrul de ateliere de pe 
lingă Liceul nr. 6, executat de șantie
rul 3 al I.C.M. 4, nu se montaseră 
decît cițiva stîlpi de susținere, ceea 
ce pune sub semnul întrebării respec
tarea termenului prevăzut, chiar în 
condițiile aducerii pe șantiere a unor 
forțe suplimentare. Oricum însă, se 
cuvin subliniate eforturile ce se fac 
în aceste zile pentru ca programul 
noilor construcții școlare bucureștene 
să fie îndeplinit. Iar „lecția" întîrzie
rilor înregistrate se cuvine să fie în
vățată bine pentru construcțiile șco
lare viitoare.

D. TÎRCOB

A apărut revista :

„MUNCA DE PARTID"
nr. 9 — septembrie 1975 ■

„Săptămînii eco- 
de Economii și 

va organiza o ex- 
vor fi prezentate

Revista se deschide cu articolele : 
„Măsuri energice pentru executarea 
exemplară a lucrărilor agricole de 
toamnă" ; „înfăptuirea tuturor sar
cinilor de producție" ; „Un nou an 
de studiu in invățămintul politico- 
ideologic de partid" ; „Exigențe 
sporite la primirea fn partid" ; 
„Promotoare ale unei activități 
rodnice în domeniul comerțului ex
terior".

In acest număr al revistei se pu
blică PROGRAMA ORIENTATIVĂ 
A ÎNVĂTĂMÎNTULUI POLITICO- 
IDEOLOGIC DE PARTID — 
Cursuri și dezbateri pe probleme 
politico-ideologice ; Universități de 
marxism-leninism ; Seminarii pe 
teme politico-ideologice.

Rubrica „Cum se înfăptuiește ro
iul conducător al organelor și or
ganizațiilor de partid" reunește sub 
genericul „Spirit nou. revoluționar.

în întreaga muncă de partid" arti
colele : „în clocotul vieții" ; „Te
renul, principalul loc de acțiune al 
activistului de partid" ; „Cit mai 
puțin timp în birouri !", precum și 
relatări despre adunările de partid 
care au loc in aceste zile la 
cate etc.

Numeroase articole sînt publicate, 
de asemenea, la rubricile revistei 
„Din tezaurul experienței înainta
te", „Integrare organică în întrea
ga activitate economico-socială", 
„Perfecționarea muncii organizato
rice a vieții interne de partid", „în 
ajutorul birourilor organizațiilor de 
bază". „Educația comunistă a ma
selor", „în consens cu principiile și 
normele muncii și vieții comuniș
tilor, ale clicii și echității socialis
te", „Răspunsuri la întrebările citi
torilor".

— Vă rog. dați-mi o pereche de 
pantofi nr. 40 — cerem 
unuia dintre vinzătorii 
corul".

Dispăru imediat în 
mînă și reveni

— N-avem
Am scos semnificativ portofelul și 

l-am rugat să mai caute. A căutat, 
a găsit, ne-a servit.

noi. deunăzi, 
de la „Co

magazia de
„supărat".

respective. Cei mai multi dau bac
șiș fără să clipească.

— Dv. dați bacșiș ? îl întrebăm ne 
tov. AI. Beni, muncitor. Aleea Soli
darității nr. 1 A.

— Dau. în special la restaurant".
— De ce ?
— Am impresia că în viitor voi fi 

servit mai bine. Dar să fiu sincer, 
mereu mă înșel.

Ion Spâtaru, lucrător la „Mătasea

Au băgat mina în buzunarul cuiva 
cărăușii de la depozitele de lemne, 
croitorii, vinzătorii de 
minte ? Nu. Dar prin 
lor n-au făcut altceva 
termine cetățeanul să 
Altfel îl servește'prost sau nu-1 ser
vește deloc. E o practică mult mai 
dăunătoare decît năravul ospătarului 
sau al distribuitorului de butelii pen
tru aragaz care, trebuind să dea 
restul, se scobesc ostentativ prin bu
zunare. doar-doar vei

Nu înseamnă însă, 
solicitantii de servicii 
mul ciubucarilor din 
lemne, al croitorilor 
Jn fiecare unitate un . ______  ...
care se poate apela, există inspecție 
comercială, organe de control, care 
pot interveni în orice moment. Dar, 
ciudat, pe tot parcursul investigații
lor noastre am găsit prea putini so
licitant! care au apelat la organele

la încălță- 
cbmportarea 
decît să der 
dea „ceva".

renunța la el. 
nicidecum, că 
sînt la chere- 
depozitele de 
ș.a.m.d. Există 
responsabil la

populară" : „Dau. Nici eu nu știu 
de ce. Statul vinde berea, de pildă, 
cu 3.50 lei, iar eu îi dau ospătarului 
4. Dacă s-ar scumpi berea, mi s-ar 
părea ciudat. dar dacă mi-o scum
pesc singur.' mi se pare normal. Re
cunosc : e un obicei prost".

— Eu — ne mărturisea și tov. Dra- 
goș Stoica, Bd. Republicii nr. 202 — 
dau bacșiș mai ales la legume. Dar 
nu regret. Vinzătorii mă lasă să-mi 
aleg ce-mi place.

— Dau și eu — ne-a răspuns și 
tov. Gh. Surjicov, șeful Gării de Est. 
Dacă nu dai. rămîi cu senzația că 
ești mai prejos decît alții. E un obi
cei rău. 
de altă 
ții care 
dau un 
nr. 106 din blocul „ALMO", corpul 3, 
a fost pusă și recepționată o cadă 
crăpată. Locatarul nu putea să facă 
baie. Atunci a trecut ..intimplător'!

pe acolo un individ care l-a ziș ! 
„Dacă dai 60 de lei. îți schimb cada", 
în .alte apartamente nu merge lu
mina sau lipsesc la chiuvete garni
turile. Și aici apar „intimplător" in
divizi amabili. Cred că. trebuie un 
control mai riguros și aplicate cu 
strictețe legile in toate domeniile 
serviciilor publice".

Iordache Dina, str. Ștefăneștl nr. 
11 : „N-am dat și nu voi da bacșiș 
niciodată. Nici măcar 5 bani. Nu 
văd rațiunea acestui gest. De ce să 
dau bacșiș ? Priviți ospătarii, coafe
zele. Au pe mîini numai ghiulurl 
grele. Nu înțeleg în ruptul capului 
de ce unii dau bacșiș".

Aurelia Bondrea, tehnician princi
pal la întreprinderea „Biofarm", 
secția IV : „Dau bacșiș în special 
cînd îmi cumpăr pantofi. Toate nu
merele de pantofi există. în afară de 
numărul pe care-1 
de curînd, am dat 
rul să-mi găsească 
tofii potriviți".

— De ce n-ați

ceri. Chiar acum, 
10 lei ca vînzăto- 
prin magazie pân

care trebuie stîrpit. Dar, pe 
parte, există și unele condi- 

perpetuează bacșișul. Vă 
exemplu. în apartamentul

_ ..... telefonat imediat 
la inspecția comercială ?

, — Dintr-un sentiment pe care nu-1 
pot defini.

Elena Tîrîș, bd. 1 Mai nr. 343 : 
„Dau și eu bacșiș. Mai ales la coa
feză. Firește, nu mă obligă nimeni, 
dar dau din obișnuință...

Acestea sînt o parte din 
rile primite de la cei care 
la cei care iau bacșiș. Ce 
are practicarea bacșișului asupra ca
lității și operativității serviciilor, a- 
supra remunerării după muncă si ca
lificare ? De ce această anacronică 
practică se menține încă? Despre 
toate acestea — în anchetele noastre 
viitoare.

răspunsu- 
dau și de 
implicații
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Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului si poporului indonezian, precum, și al meu perso
nal doresc să exprim Excelentei Voastre, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România profunda mea gratitudine si apreciere fată de amabilul 
mesaj de felicitare al Excelentei Voastre, adresat cu ocazia celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei independentei Republicii Indonezia. La rîndul meu. vă 
transmit aceleași bune urări.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

LUCRĂRILE CELEI DE-A III-A CONFERINȚE 
GENERALE A SOCIETĂȚII EUROPENE DE FIZICĂ

Lucrările celei de-a treia Confe
rințe generale a Societății europene 
de fizică au continuat miercuri di
mineața cu o sesiune științifică ple
nară. Tematica abordată a cuprins 
probleme privind colaborarea inter
națională în domeniul energiei (S. 
Eklund — director general al A.I.E.A.), 
folosirea energiei solare (P. Aigrain 
— Franța), studiul relației energie, 
gravitație și cosmologie (A. Traut
man — Polonia) și cercetările ac-, 
tuale asupra fuziunii nucleare și la- 
serilor (A. M. Prokhorov — U.R.S.S.).

Vizita delegației economice 
guvernamentale din Republica Filipine
Delegația economică guvernamen

tală din Republica Filipine. condusă 
de Troadio Quiazon, ministrul comer
țului, care se află în țara noastră la 
invitația Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. a făcut miercuri o călăto
rie în județul Argeș.

Oaspeții au vizitat Uzina mecanică 
Muscel, unde s-au interesat de însu
șirile tehnice ale autoturismelor de 
teren care se fabrică aici. Membrii 
delegației filipineze au apreciat în 
mod deosebit organizarea producției, 
nivelul ei tehnologic și calitatea ve
hiculelor de teren realizate aici.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

La vizită a participat, de aseme
nea. ambasadorul Republicii Filipine 
Ia București, Leticia Ramos Shahani.

Festivitatea încheierii unor cursuri 
la Academia „Ștefan Gheorghiu46

La Academia „Ștefan Gheorghiu1* 
a avut loc miercuri festivitatea de 
închidere a cursului de pregătire a 
președinților de cooperative agricole 
de producție. Timp de un an, 
cei 114 absolvenți ai acestui curs au 
îmbinat orele de curs cu vizitarea 
unor unități agricole și industriale.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., rec
tor al Academiei „Ștefan Gheorghiu11, 
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, reprezentanți ai Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, cadre didactice.

Cu acest prilej, absolvenții cursu
lui au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, între 
altele :

„Noi, absolvenții celei de-a IV-a 
promoții de președinți de coopera

ț.SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

„vupa Scinteii tineretului" la tenis
Au început întrecerile preliminare ale turneului final

Ieri, pe cele 12 terenuri de bitum 
de la Costinești. finaliștii „Cupei 
Scinteii tineretului11 la tenis au in
trat dis-de-dimineață în întreceri 
preliminare. Primele meciuri au avut 
loc la ora 7.30, ultimele închein- 
du-se în jurul orei 18 ! De altfel, a- 
cesta va fi programul pină simbătă, 
cind vor avea loc semifinalele și 
apoi finalele, la capătul cărora vom 
cunoaște pe cîștigătorii celei de-a 
doua ediții a cupei.

în legătură cu aceasta, e intere
sant să subliniem că printre crite
riile care vor permite desemnarea 
județului ciștigător al trofeului sînt

ÎN
RVOBI

Ieri s-au disputat trei partide res
tanță din prima etapă a campiona
tului republican de rugbi. Iată re
zultatele înregistrate : Dinamo Bucu
rești—Politehnica Iași 44—3 ; Știința 
Petroșani — Olimpia-Constructorul 
24—3 ; Steaua—Gloria 43—0 !

HANDBAL
Aseară, in sala sporturilor Flo- 

reasca din Capitală s-a disputat al 
doilea meci de handbal masculin în
tre formația Steaua și Selecționata 
Berlinului occidental. Victoria a re
venit hândbaliștilor români cu sco
rul de 29-19 (12—11).

LUPTE: La Minsk, 
campionatele mondiale

„Palatul Sporturilor11 din Minsk 
găzduiește începînd de astăzi și pină 
joi. 18 septembrie, campionatele 
mondiale de lupte, competiție sporti
vă de amploare la care și-au anunțat 
participarea peste 500 de sportivi din 
30 de țări. între 11 și 14 septembrie 
se va desfășura competiția de lupte 
greco-romane. iar între 15 si 18 sep
tembrie sint programate întrecerile 
de lupte libere. La actuala ediție a 
campionatelor. România va fi pre
zentă în ambele turnee, din lot fă- 
cind parte, printre alții. Gheorghe 
Berceanu. Nicolae Martinescu. Ion 
Păun. Ion Dulică (greco-romane) și 
Vasile Iorga. Ladislau Simon. Petre 
Coman (lupte libere).
CICLISM : Din nou Merckx
Peste 70 000 de spectatori au ur

mărit cursa internațională ciclistă

In cadrul secțiilor, după-amiază au 
fost susținute o serie de expuneri 
vizînd cercetările în domeniul fizicii 
particulelor elementare, problemelor 
de mai multe corpuri (tranziții de 
fază și tehnici de grup de renorraa- 
re), materialelor pentru producerea 
și distribuirea energiei, fizicii nu
cleare și folosirii energiei solare. ■

în aceeași zi a avut loc adunarea 
generală a membrilor Societății eu
ropene de fizică.

Cu prilejul vizitei delegației eco
nomice guvernamentale a Republicii 
Filipine. condusă de Troadio Quia
zon. ministrul comerțului, ambasado
rul acestei țări la București. Leticia 
Ramos Shahani. a oferit miercyri în 
saloanele hotelului Athenee Palace o 
recepție. x

Au participat lori Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț și In
dustrie, reprezentanți ai M.C.E.C.E.I. 
și M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației economice guverna
mentale din Republica Filipine.

(Agerpres)

tive agricole de producție, ne afir
măm cu acest prilej adeziunea de
plină față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, politică in 
care își găsesc o strălucită întruchi
pare cele mai nobile aspirații de 
progres și prosperitate ale poporului 
român și pe care ne angajăm să o 
aplicăm neabătut în cooperativele 
agricole și în comunele în care mun
cim și trăim.

Revenind în unitățile pe care le 
conducem, sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a lucrărilor agri
cole din această toamnă. Ne vom 
consacra întreaga noastră capacitate 
de muncă, toate cunoștințele acumu
late în procesul de învățămînt, vom 
munci cu dăruire și abnegație pen
tru a pune baze temeinice recoltei 
anului 1976 și traducerii în viață a 
sarcinilor ce revin cooperativelor 
agricole de producție din documen
tele celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.11.

(Agerpres)

înscrise nu numai rezultatele tehni
ce de la turneul final (cei mai multi 
sportivi calificați în sferturi, semi
finale și finale, la cele trei categorii 
de vîrstă), ci și asemenea prevederi 
stimulatoare pentru dezvoltarea te
nisului în județe, cum sînt, de pildă, 
numărul de terenuri amenajate prin 
acțiuni patriotice sau numărul de 
copii și adolescenți participanți la 
etapele de masă. De remarcat că 
în bilanțul prezentat de organizatori 
figurează aproape 3 000 de terenuri 
nou construite, pe locul întii situ- 
îndu-se județul Prahova (147 tere
nuri), urmat de Mureș (112).

CÎTEVA RÎND
desfășurată în. circuit la Chateaulin, 
în care victoria a revenit asului bel
gian Eddy Merckx, cronometrat pe 
distanța de 150,700 km cu timpul de 
3h 41’50”. Pe locul doi s-a clasat o- 
landezul Hennie Kuiper, laureatul 
recentelor campionate mondiale. Ru
tierul francez Bernard Thevcnet, cîș- 
tigătorul „Turului Franței11, a ocupat 
locul patru, urmat de belgianul Ro
ger de Vlaeminck și italianul Fran
cesco Moser — toți la 21” de învin
gător. ,

ȘAH
La Middlesbrough (Anglia) se des

fășoară in aceste zile turneul inter
național de sah ..Memorialul Alexan
der11. la care participă 15 jucători, 
dintre care 11 sint mari maeștri.

După consumarea a opt runde. în 
clasament conduce Gyulla Sax (Un
garia). cu 6 puncte, urmat de Efim 
Gheller (U.R.S.S.) și Robert Hubner 
(R. F. Germania) — cite 5 puncte. 
David Bronstein (U.R.S.S.) — 4.5, 
puncte si o partidă întreruptă. Vla- 
dimil Hort (Cehoslovacia). Jan Tim- 
man (Olanda) — cite 4 puncte etc. 
Marele maestru român Florin Gheor
ghiu se află pe locul 13. cu 2.5 puncte.
MOTOCICL1SM: Medie orară 

— 150 km
„Marele Premiu11 al Olandei la mo- 

tociclism, a opta probă a campiona
tului mondial la clasa 750 cmc, s-a 
desfășurat la Assen și a fost cîștigat 
de canadianul Yvon Duhamel („Ka
wasaki11), cu o medie orară de 150,558 
km. L-au urmat australianul Jack

Primire la primul bbi« al guvernului Cronica zilei
Tovarășul Manea Mănescu, prim- 

ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe tovarășul Milorad 
Birovliev, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, care participă 
la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică.

In timpul primirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, au fost abordate pro
bleme de interes reciproc privind 
colaborarea economică, cooperarea și

AIX-A SESIUNE A COMISIEI MIXTE ROMANO-IUGOSIAVE 

DE COLABORARE ECONOMICĂ
La București au început, miercuri 

dimineața, lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno-iu
goslave de colaborare economică. 
Delegația română la lucrări este 
condusă de tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, viceprim-ministru al guver
nului, iar delegația iugoslavă — de 
tovarășul Milorad Birovliev, membru 
al Consiliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia, președintele Co
mitetului Federal pentru Planificare 
Socială.

Sînt examinate cu acest prilej rea
lizările obținute în dezvoltarea re
lațiilor economice dintre Republica 
Socialistă România și R. S. F. Iugo
slavia, precum și modalități concre
te privind extinderea în continuare 
a acestor relații, prin traducerea în 
viață a indicațiilor date de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito.

în alocuțiunile rostite cu această 
ocazie de către președinții celor 
două părți in comisie a fost subli

Delegația Partidului Dreptății din Turcia 
a vizitat orașele Ploiești și Brașov

Delegația Partidului Dreptății din 
Turcia, condusă de Sabit Osman 
Avei, vicepreședinte al Partidului 
Dreptății, deputat de Artvin, care se 
află în țara noastră, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, a plecat miercuri' într-o 
călătorie în județele Prahova și 
Brașov.

în această vizită, oaspeții sînt în
soțiți de Ion Mărgineanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională a 
M.A.N.; membru al Consiliului Na
țional al F.U.S.

La Ploiești, oaspeții au avut o în
trevedere cu Ion Catrinescu, membru

„Electronica in
La sediul din București al Asocia

ției române de marketing, miercuri 
după-amiază s-a deschis ciclul de 
dezbateri pe tema „Electronica în fo
losul nostru1*.  La prima reuniune, 
participanții au dezbătut probleme 
privind piața internațională a produ
selor electronice și de tehnică de cal
cul.

în cadrul acestui ciclu, care va 
dura pînă la 26 septembrie, reprezen-

In campionatul european 
de fotbal

Polonia — Olanda 4-1 !
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Ieri 

la Chorzow, în fața a 90 000 de spec
tatori, echipa de fotbal a Poloniei a 
învins cu scorul de 4—1 (2—0) selec
ționata Olandei, vicecampioană mon
dială, din care nu au lipsit cunoscu- 
ții internaționali Cruyff și Neskens. 
Au marcat Szarmach (2). Lato. Ga- 
docha. respectiv Van der Kerkhove. 
Meciul a contat pentru grupa a cincea 
a campionatului european de fotbal 
interțări.

în clasament conduce Polonia cu 7 
puncte (4 jocuri), urmată de Olanda 
— 6 puncte (4 jocuri). Italia — 3
puncte (3 jocuri), Finlanda — zero 
puncte.

URI
Findlay („Yamaha) și englezul John 
Newbold („Suzuki11). Principalul fa
vorit al cursei, campionul venezue- 
lean Johnny Cecotto s-a accidentat, 
fiind internat de urgență la spitalul 
din localitate.

în clasamentul campionatului mon
dial (clasa 750 cmc) conduce Barry 
Sheene (Anglia) — 45 puncte, se
cundat de Jack Findlay — 40 puncte.
FOTBAL : Bayern — Dinamo 

Kiev 0—1
MUNCHEN 10 (Agerpres). — Pe 

stadionul din Miinchen. in prezența a 
30 000 de spectatori, s-a disputat pri
mul meci dintre echipa Bayern Miin- 
chen. deținătoarea „Cupei campioni
lor europeni11 și formația Dinamo 
Kiev, cîștigătoarea „Cupei cupelor11. 
Beneficiind de o condiție fizică exce
lentă, fotbaliștii sovietici au obtinut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat. în minutul 66. de 
Blohin. la capătul unei reușite acțiuni 
individuale. Din cele două formații 
n-au lipsit internaționalii Rudakov. 
Fomenko, Troșkin. Kolotov. Blohin 
(Dinamo) și Maier. Schwarzenbeck, 
Beckenbauer și Muller (Bayern). Par
tida retur se va desfășura la Kiev, 
la 6 octombrie și va fi arbitrată de 
Dogan Babacan (Turcia).

★
Miercuri, la Moscova. în meci 

retur pentru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Islandei. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Minaev. în 
primul joc echipa olimpică a U.R.S.S. 
ciștigase cu scorul de 2—0. 

specializarea în producția industrială 
și tehnico-științifică, coordonarea 
planurilor de dezvoltare economică 
pe perioada 1976—1980, extinderea 
schimburilor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Au participat Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in comisia 
mixtă, Ion Șt. Ion, secretar general 
al guvernului.

Erau prezenți Virgil Cazacu, am
basadorul României la Belgrad, și 
Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

(Agerpres)

niat faptul că întilnirile la nivel 
înalt au avut o deosebită importan
ță pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice româno-iugoslave. concreti
zată prin lărgirea colaborării și în
deosebi a cooperării și specializării 
în producție, prin creșterea an de an 
a schimburilor comerciale. Relevînd 
cu satisfacție rezultatele pozitive în
registrate, vorbitorii au subliniat că 
se poate spune încă de pe acum că 
există deplin temei pentru ca în 
1980 volumul livrărilor reciproce să 
ajungă la un nivel considerabil.

în încheiere, s-a relevat că la ac
tuala sesiune se vor putea însuma 
rezultatele pozitive de pînă acum și 
identifica noi căi și mijloace pentru 
extinderea și diversificarea raportu
rilor economice dintre România și 
Iugoslavia, în interesul popoarelor 
noastre.

La lucrări participă Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Belgrad, 
și Petar Dodik, ambasadorul Iugo
slaviei la București. (Agerpres) 

al Consiliului Național al F.U.S., pre
ședintele Consiliului județean al 
F.U.S., care a vorbit despre proble
mele economice și social-culturale ale 
județului.

Au fost vizitate, apoi, complexul 
petrochimic Brazi și întreprinderea 
„1 Mai11 din Ploiești, care au legături 
economice cu Turcia.

După o scurtă vizită în orașul pe
troliștilor, oaspeții s-au îndreptat 
spre Brașov;" unde, Ia primire, au 
fost salutați de Cornel Șandru, secre
tar al Consiliului municipal al F.U.S. 
Aici au fost vizitate monumente is
torice și de artă, noile cartiere În
scrise pe harta Brașovului în anii 
construcției socialiste.

(Agerpres)

folosul nostru"
tanti ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale economice, ai unor 
întreprinderi industriale, cadre didac
tice universitare, alți specialiști vor 
aborda. în continuare, probleme pri
vind extinderea și folosirea într-un 
mod eficient și operativ a metodelor 
de marketing în sectoare de cerceta
re, proiectare, producție și desfacerea 
pe piața internă și internațională.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 10 SEPTEMBRIE, 1975

EXTRAGEREA I : 3 29 42 1 14 19.

EXTRAGEREA a Il-a: 39 17 23 20 15.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
2 421 766 lei din care 1 783 536 lei report.

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai 
mult senin. Vintul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 15 grade la Intorsura 
Buzăului și 23 grade la Videle și Bucu
rești. Local. în zona de munte, s-a pro
dus ceață. în București : Vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul 
mai mult senin. Vint în general slab.

(Urmare din pag. I) 

zătoare de practică. Pentru a înlătu
ra aceste dificultăți noi am experi
mentat cu rezultate bune metoda 
practicii comasate efectuate de elevi 
direct la locurile de muncă, unde ei 
urmează să fie încadrați ca munci
tori la absolvire.

O altă cale pe care vom acționa 
pentru perfecționarea instruirii prac
tice a elevilor o constituie organiza
rea mai bună a atelierelor școlare. 
Pe această linie, centralele, regiona
lele de căi ferate și celelalte unități 
tutelare de școli au luat unele mă
suri : amintim, dc pildă, că pentru 
anul 1975 a fost prevăzută o dotare 
a atelierelor școlare și laboratoarelor 
cu mijloace a căror valoare depășeș
te 30 milioane lei. în comparație cu 
3,5 milioane lei cit reprezintă media 
anilor anteriori, .iar producția reali
zată în școlile noastre a ajuns în 
anul școlar 1974—1975 la peste 10 mi
lioane lei și prezintă o creștere me
die anuală de peste 10 la sută.

Asemenea realizări nu sînt însă pe 
măsura posibilităților. Centralele și 
întreprinderile au obligația să asi
gure in continuare o dotare mai bu
nă. comenzi de produse cu un grad 
mai ridicat de tehnicitate și în can
tități corespunzătoare capacităților 
atelierelor, să manifeste mai multă 
încredere în posibilitățile de realiza
re calitativă și cantitativă a produse
lor de către elevi.

— Cum ar putea fi obținută

Miercuri s-a înapoiat în Capitală 
tovarășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a făcut o vizită în Portugalia și a 
avut apoi convorbiri cu conducătorii 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei și ai Frontului Național pen
tru Eliberarea Angolei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, a 
fost intimpinat de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Miercuri a plecat la Varșovia o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Fazekas Ludovic, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R.. care, la 
invitația C.C. al P.M.U.P., efectuează 
o vizită pentru schimb de experiență 
în R. P. Polonă. La plecare, pe aero
portul Otopeni. delegația a fost sa
lutată de Lucian Drăguț, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid. A fost de față Edward Ro- 
kicki, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Polone la București.

★
Miercuri s-a înapoiat in Capitală 

delegația Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu. vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
care a luat parte la lucrările Con
gresului Asociației Naționale a Stu
denților din Statele Unite ale Ame
rică (U.S.N.S.A.). Cu prilejul parti
cipării la lucrările Congresului 
U.S.N.S.A., delegația U.A.S.C.R. a vi
zitat și o serie de obiective economice 
și social-culturale, instituții de invă- 
țămînt superior și de cercetare știin
țifică din statele Arizona, California, 
Massachusetts și New Jersey, în 
timpul vizitei, delegația, a purtat con
vorbiri eu reprezentanți ai organiza
țiilor studențești și de tineret, pre
cum și cu personalități ale vieții pu
blice din S.U.A.

★
Delegația Comisiei de apărare na

țională și a forțelor armate din Adu
narea Națională Franceză, condusă 
de Voilquin Albert, președintele co
misiei, și-a încheiat miercuri vizita 
pe care a întreprins-o în țara noastră, 
la invitația Comisiei pentru problemele 
de apărare a Marii Adunări Națio
nale. Delegația a părăsit Capitala.

★
Miercuri seara, în Sala Mică a Tea

trului Național din Capitală, a avut 
loc spectacolul de gală „Personaje 
din tragediile antice grecești : Nedeea, 
Perșii, Agamemnon, Electra", inter
pretat de un colectiv de actori ai 
Teatrului „Elsa Verghi11 din Grecia. 
Publicul bucureștean a putut admira 
arta interpretativă a trupei ateniene, 
din rîndurile căreia s-a remarcat 
actrița Elsa Verghi, conducătoarea 
teatrului. La spectacol au asistat Ion 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, actori, regizori, un 
numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea. Atha- 
nase Camilos, însărcinatul cu .afa
ceri ad-interim al Republicii Elene la 
București, alți membri ai ambasadei. 
Au participat membri ai corpului di
plomatic acreditați la București.

★
în după-amiaza zilei de miercuri 

au părăsit Capitala membrii Comi
siei financiare a Bundestagului vest- 
german, care, la invitația Comisiei 
pentru industrie și activitatea econo- 
mico-financiară a Marii Adunări Na
ționale, au făcut o vizită în țara 
noastră.

Miercuri a părăsit Capitala prof. 
Herbert Gaisbauer, secretar general 
al Centrului cultural austriac, care 
la invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a făcut o vizită în țara noastră.

★
La Timișoara s-au încheiat miercuri 

lucrările celei de-a 3-a Conferințe de 
geotehnică și fundații, consacrată 
problemelor actuale în proiectarea și 
execuția fundațiilor și lucrărilor de 
pămînt, organizată de Consiliul Na
tional al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Institutul politehnic „Traian Vuia" 
din localitate.

★
în Capitală s-au deschis, miercuri, 

lucrările Congresului național de fi
ziologie, organizat de Uniunea Socie
tăților de științe medicale și Socie
tatea de fiziologie, manifestare care 
reunește medici, cercetători, cadre di
dactice din toate centrele științifice 
ale tării, precum și invitați de peste 
hotare.

(Agerpres)

Temperatura maximă a fost de 24 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12,
13 și 14 septembrie. In țară : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul mal mult 
senin Sn primele zile. In a doua parte 
a Intervalului, în jumătatea de nord- 
vest a țării, cerul va deveni noros și 
vor cădea ploi locale. Vîntul va sufla 
slab, pină ia potrivit, cu unele inten
sificări în vestul țării. Dimineața, lo
cal, se va produce ceață. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 și
14 grade, iar maximele între 16 șl 26 
grade, mal ridicate în sudul țării. In 
București : Vreme în general frumoasă. 
Cerul va Ii variabil, mal mult senin 
în primele zile. Vînt slab. Temperatu
ra ușor variabilă.

o mal bună eficientă economică 
a sistemului de pregătire a for
ței de muncă pentru viitorul 
cincinal 1 Ce propuneți pentru 
reducerea costului pregătirii 
unui elev, precum și a timpului 
în care i se asigură instruirea ?

— Prin aplicarea planurilor de în- 
vătămint îmbunătățite, la cursurile 

Pregătirea forței de muncă
de calificare, de care am amintit 
mai Înainte, se va obține o reducere 
a cheltuielilor de școlarizare cu pes
te 24 milioane lei anual, ceea ce e- 
chivalează cu valoarea investiției 
pentru un complex școlar, iar durata 
de pregătire se va scurta în medie 
cu 17,8 la sută pe cursant. în ceea ce 
privește creșterea eficientei econo
mice a liceelor și școlilor profesio
nale. consider că trebuie să acționăm 
mai hotărit pentru dezvoltarea ate
lierelor școlare, astfel incit elevii să 
poată realiza aici cantități sporite de 
produse utile, care să fie valorifica
te în primul rînd pentru nevoile în
treprinderilor pe lingă care funcțio
nează școlile și pentru autodotare. 
Beneficiile realizate în acest mod 
vor putea fi folosite cu prioritate

întoarcerea delegației de partid 
și guvernamentale române 

care a participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a proclamării R. D. Vietnam
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Ilie Ver- 
det. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și a 
Guvernului R. D. Vietnam, a parti
cipat la festivitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Vietnam, s-a 
înapoiat miercuri în Capitală. în 
drum spre patrie, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România a făcut o vizită de 
prietenie în Republica Populară Chi
neză.

Alături de cauza dreaptă 
a poporului chilian /

Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră. întregul popor român 
urmăresc cu profunde sentimente de 
simpatie și solidaritate lupta forțelor 
progresiste si democratice din Chile 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale poporului chilian.

Este bine cunoscut că Partidul Co
munist Român, actionînd în spiritul 
internaționalismului — trăsătură de
finitorie a întregii sale activități — 
și-a manifestat activ, imediat după 
lovitura de stat militară și în întrea
ga perioadă ce s-a scurs de atunci, 
întregul sprijin față de lupta po
porului chilian împotriva represiu
nilor. pentru restabilirea drepturilor 
și libertăților democratice. Poziția 
principială și fermă a partidului și 
statului nostru a fost exprimată 
cu claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încă la 12 septembrie 
1973. în declarația făcută la Bo
gota. prin care a condamnat lo
vitura de stat militară și asa
sinarea președintelui Allende. Aceas
tă poziție a fost puternic reliefată și 
în mesajele prin care președintele 
Republicii Socialiste România a che
mat Organizația Națiunilor Unite să 
acționeze în vederea salvării vieții 
secretarului general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan. și a celorlalți mili
tant! pentru progres și democrație 
din Chile.

Sprijinul permanent acordat de po
porul român luptei poporului chilian 
și-a găsit expresie si în declarații ale 
partidului nostru și ale organizații
lor de masă și obștești din țara 
noastră. în luări de poziție în ca
drul diferitelor organisme ale 
O.N.U. și la tribuna unor reuniuni 
internaționale, în documente semna
te cu prilejul intîlnirilor conducăto- 
rilor de partid și de stat cu lideri ai 
unor partide și organizații din alte 
țări, in adunări și mitinguri ale unor 
mari colective din uzine și instituții.

în acest cadru se înscriu acțiunile 
României socialiste în sprijinul refu- 
giaților politici, din care un marc nu
măr sint gâzduiți în tara noastră — 
acțiuni pentru care înaltul Comisar 
al O.N.U. pentru refugiati a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„cea mai vie și sinceră recunoștință11.

„ECRANUL STRĂZII"
Casele de cultură din muni

cipiul Tirgoviște găzduiesc, sub 
genericul „Ecranul străzii", o 
manifestare cultural-educativă 
în aer liber cu o mare afluență 
de public. Pereții laterali ai a- 
șezămintelor culturale amintite 
devin ad-hoc ecrane pentru a- 
paratele de proiecție ale între
prinderii județene de speciali
tate si ale cinecluburilor din 
întreprinderi si instituții. Si.nt 
proiectate cu acest prilej scurt- 
metraje, jurnale de actualități, 
producții ale cinecluburilor lo
cale, ai căror eroi sînt munci
tori din întreprinderi și insti
tuții. locuitori ai orașului, pe 
stradă sau în propria gospodă
rie. (Constantin Soci).

MASĂ ROTUNDĂ
La clubul întreprinderii de uti

laj greu „Progresul" din Brăila 
a avut loc o masă rotundă cu 
tema : „Disciplina tehnologică 
— cerință a bunei desfășurări 
a procesului de producție". Par
ticipant» — forjori, cadre de 
conducere — au dezbătut căile și 
mijloacele care pot duce la în
deplinirea sarcinilor reieșite 
din cuvîn.tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună a Comitetului Central 
al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României. (Mircea 
Bunea).

GHIDUL GALERIEI 
BRUKENTHAL

în aceste zile a ieșit de sub 
tipar In trei versiuni — româ

pentru dotarea laboratoarelor și ate
lierelor școlare, reducindu-se prin a- 
ceasta cheltuielile din fondurile sta
tului.

— Ce preconizați pentru ca 
sistemul de colaborare dintre 
M.E.I. și ministerele economice 
să înregistreze o eficientă spo
rită ? Cum s-ar putea institui 

un climat de colaborare, favo
rabil descifrării și soluționării 
incă de astăzi a problemelor 
viitoare, specifice pregătirii for
ței de muncă ?

— Tin să relev că între organele 
noastre de specialitate și cele ale 
Ministerului Educației și învâtămîn- 
tului există un climat favorabil de 
muncă și de soluționare a tuturor 
problemelor. Totuși, pentru îmbună
tățirea colaborării cu acest minister, 
cred că ar fi necesare următoarele : 
activitatea de îndrumare și control 
a școlilor să se desfășoare pe baza 
unor programe comune, dinainte sta
bilite, cunoscut fiind faptul că, cel 
mai adesea, controalele necoordonate 
contribuie Ia supraîncărcarea școli
lor în anumite perioade, în timp ce

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de tova
rășii Gheorghe Rădulescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Dumitru Turcuș, mem
bru al Colegiului Central de Partid, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. general-colonel Marin Nico- 
lescu. adjunct al ministrului apărării 
naționale, de activiști de partid.

Au fost prezenți Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam, și LI 
Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chine
ze la București.

(Agerpres)

O nouă și grăitoare reafirmare ■ 
solidarității fierbinți cu cauza dreap
tă a poporului chilian a fost prile
juită zilele trecute de primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu a tovară
șei Laura Allende, membru al Co
misiei Politice a C.C. al Partidului 
Socialist din Chile, sora fostului pre
ședinte al Republicii Chile, cu o- 
cazia vizitei de prietenie efectuate 
în tara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R. La această întrevedere, to
varășul Nicolae Ceaușescu si tovară
șa Elena Ceaușescu au arătat că 
și în viitor tara noastră va acorda 
întreg sprijinul luptei poporului chi
lian împotriva opresiunii, pentru 
restabilirea libertăților și drepturilor 
democratice, pentru progres social. 
Cu acest prilej, tovarășa Laura 
Allende a adresat calde mulțumiri 
secretarului general al partidului 
nostru, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Partidului 
Comunist Român, pentru ajutorul 
acordat forțelor democratice din 
Chile, pentru poziția principială în 
sprijinul cauzei poporului chilian, 
pentru ospitalitatea de care se bucu
ră în tara noastră numeroși patriot! 
chilieni.

Comuniștii, oamenii muncii din 
tara noastră își alătură glasul tutu
ror popoarelor lumii care cer să se 
pună capăt măsurilor represive la 
care sint supuse clasa muncitoare, 
forțele progresiste și democratice 
din Chile, să se restabilească liber
tățile și drepturile democratice, ast
fel ca poporul chilian să-și poată 
afirma în mod liber dreptul de a-și 
hotărî singur soarta și de a inainta 
pe calea progresului.

Cu convingerea că forțele progre
siste si democratice din Chile, ac- 
tio-nînd In spiritul unității, vor de
păși situația grea in care se află, 
comuniștii, oamenii muncii din tara 
noastră își reafirmă solidaritatea 
fierbinte și sprijinul frățesc fată de 
lupta poporului chilian pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru 
o viață mai bună, progres social și 
pace.

nă, franceză și germană — pri
mul ghid al galeriei de artă a 
Muzeului Brukenthal, principa
lul punct de atracție pentru cei. 
peste un sfert de milion de vi
zitatori citi înregistrează anual 
binecunoscutul muzeu sibian. 
Editat în condiții grafice exce
lente (tiparul executat de în
treprinderea poligrafică Sibiu), 
ghidul cuprinde un scurt isto
ric al galeriei (semnat de dr. 
Cornel Irlmie, directorul mu
zeului), diverse capitole con
sacrate artei universale, pictu
rii românești, picturii contem
porane sibiene etc. în partea a 
doua a lucrării sînt reproduse 
alb-negru și color cîteva zeci 
din cele mai reprezentative lu
crări ale galeriei. (N. Brujan).

IN SPRIJINUL 
CAMPANIEI DE 

TOAMNĂ
în vederea mobilizării Între

gii populații a satelor la munci
le agricole din campania de 
toamnă, prin grija secției de 
propagandă a Comitetului ju
dețean de partid Timiș, au fost 
tipărite 9 000 de afișe continînd 
chemări și îndemnuri izvorîte 
din hotăririle recentei ședințe 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în zilele următoare 
vor fi editate, cu sprijinul zia
relor județene, foi volante des
tinate țăranilor cooperatori și 
mecanizatorilor, iar cineclubu- 
rile timișene vor realiza filme 
și diapozitive cu aspecte con
crete din campania de recolta
re și de însămințare. (Cezar 
Ioana). >.

în altele școlile scapă de sub rigo
rile unei îndrumări sistematice : să 
se delimiteze mai bine atribuțiile 
și mai cu seamă competentele mi
nisterelor economice, pe de o parte, 
și ale Ministerului Educației și în- 
vătămîntului. respectiv ale inspecto
ratelor școlare, pe de altă parte, cu 
privire la întreaga activitate a șco
lilor. întrucît in prezent există une
le paralelisme care îngreunează ac
tivitatea acestora ; să se organizeze 
de către Ministerul Educației și în- 
vătămîntului analize periodice de lu
cru cu directorii care răspund de 
invățămînt din ministerele economi
ce. unde șă se stabilească . măsuri 
concrete de rezolvare unitară a pro
blemelor majore privind procesul 
'instructiv-educativ. Consider, de a- 
semenea. necesar ca Ministerul Edu
cației și învătămintului să mărească 
producția mijloacelor de învătămint 
din profilul întreprinderii „Didacti
ca". întrucît in ultimii ani școlile au 
fost aprovizionate cu mai puțin de 
jumătate din necesarul stabilit prin 
normativele elaborate de ministerul 
sus-mentionat.

în încheiere, tin să asigur că spe
cialiștii noștri. cadrele didactice, 
conducătorii de școli și de centrale 
sint hotărîti să nu precupețească ni
mic pentru ca pregătirea noilor ge
nerații de lucrători să se efectueze 
la cel mai înalt nivel de. calitate, 
astfel incit activitatea transporturi
lor și telecomunicațiilor să se desfă
șoare întotdeauna în condiții optime.

Mihai IORDĂNESCU
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Sînt necesare măsuri concrete, 
eficiente în vederea edificării 
unei noi ordini economice

internaționale
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE

A O.N.U,

NAȚIUNILE UNITE 10. — Cores
pondentul nostru transmite : în ca
drul dezbaterilor ,de politică generală 
ale actualei sesiuni extraordinare a 
O.N.U., care abordează problematica 
dezvoltării si cooperării economice 
internaționale, au luat cuvîntul. pînă 
acum, 85 de delegați, în covirși- 
toarea lor majoritate miniștri de ex
terne sau definind portofolii econo
mice. în Comitetul ad hoc al Adună
rii, însărcinat cu elaborarea docu
mentelor finale ale sesiunii, au loc 
dezbateri asupra propunerilor si re
comandărilor de măsuri, făcute de 
„Grupul celor 77“, de România, de 
țările Pieței comune și de Statele 
Unite ale Americii. Sînt abordate 
problemele restructurării sistemului 
comercial internațional, reformării 
sistemului monetar, transferului de 
resurse reale financiare, științifice și 
tehnologice către statele în curs de 
dezvoltare și subdezvoltate, facilită
rii industrializării si dezvoltării agri
culturii lor. a restructurării sectoare
lor economic și social ale O.N.U.

Avîndu-se în vedere complexitatea 
și însemnătatea deosebită a proble
melor și rezolvarea lor în conformi
tate cu interesele tuturor părților. în 
scopul de a se. marca un pas înainte 
în eforturile de edificare a unei noi 
ordini economice internaționale, li
nele delegații ale statelor în curs de 
dezvoltare apreciază că în cazul în 
care. în ciuda ritmului alert de acti
vitate. lucrările sesiunii nu se vor 
putea încheia cu succes pînă la 12 
septembrie, acestea să fie continuate 
dună 1 ianuarie 197G. Sesiunea extra
ordinară nu poate fi prelungită de- 
cît cu maximum două zile. întrucît 
marți. 16 septembrie, urmează a se 
deschide lucrările celei de-a XXX-a 
sesiuni ordinare a Adunării Gene
rale.

Dezbaterile din plenară evidențiază 
hotărîrea fermă a statelor în curs de 
dezvoltare de a determina — după 
cum subliniau, între alții, ministrul

Pentru sporirea rolului parlamentelor in soluționarea 
problemelor majore ale lumii

LONDRA 10 — Corespondentul
nostru transmite : Cea de-a 62-a 
Conferință a Uniunii Interparlamen
tare și-a continuat dezbaterile asupra 
problemelor dezarmării și neprolife- 
rării armelor nucleare. Prezentind 
măsurile concrete în această direcție 
formulate la cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.. delegatul român Tu
dor Drăganu a subliniat că una din 
principalele sarcini care revin parla
mentelor este de a continua efortu
rile în vederea angajării unor nego
cieri efective pentru înfăptuirea 
dezarmării nucleare. Delegatul român 
a relevat că a sosit timpul să se trea
că la măsuri hotărîte de dezarmare, 
incluzînd încetarea cursei înarmări
lor. reducerea bugetelor militare și 
folosirea sumelor astfel eliberate la 
dezvoltarea economico-socială. la li
chidarea subdezvoltării.

La alt punct de pe ordinea de zi — 
„Măsuri care ar putea fi luate pentru 
traducerea în viată a prevederilor 
Declarației referitoare la acordarea 
independenței popoarelor aflate sub 
dominație colonială", a luat cuvîntul 
delegatul român. Mihail Hașeganu. 
Vorbitorul a subliniat sprijinul mul
tilateral acordat constant de tara 
noastră mișcărilor de eliberare națio
nală. luptei popoarelor din colonii 
pentru cucerirea independentei. El a 
relevat că trebuie intensificate efor
turile în direcția lichidării definitive 
a colonialismului, a tuturor formelor 
de exploatare și de discriminare ra
sială.

în capitala Marii Britanii a avut

La Washington s-a desfășurat, 
timp de o săptămînă. sesiunea a- 
nuală a Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și a Băncii Interna
ționale pentru Reconstrucție și Dez
voltare (B.I.R.D.), instituții speciali
zate ale O.N.U., reunind 127 de state 
membre, printre care și România. 
Precedată de o suită de reuniuni pre
gătitoare, recenta sesiune a fost do
minată de trei subiecte : situația au
rului monetar, repartiția cotelor de 
participare între statele membre și 
regimul schimburilor valutare. în ce 
privește primele două probleme, au 
fost făcute unele propuneri parțiale 
de către Comitetul interimar al 
F.M.I., apreciate de specialiști drept 
„deschizătoare de drumuri", în sen
sul că ele ar fi reușit să scoată ne
gocierile asupra reformei sistemului 
monetar internațional din impasul 
în care se află de aproape patru ani.

în ce constau aceste propuneri ?
în problema aurului, în Comitetul 

interimar s-a convenit ca F.M.I. să 
restituie țărilor membre o șesime 
(adică 25 milioane de uncii) din 
stocurile sale metalice * *),  iar o 
altă șesime să fie vîndută pe piața 
liberă. Din vînzarea aurului. F.M.I. 
va obține un beneficiu (rezultat din 
diferența între prețul oficial, de 
42,22 dolari uncia, și cel al pieței, 
care este de patru ori mai mare) de 
circa 3 miliarde de dolari — sumă 
ce va fi folosită în scopul amelioră
rii situației financiare a țărilor in 
curs de dezvoltare.

1) F.M.I. dispune de un stoc de aur 
evaluat la aproape 154 milioane de uncii 
(o uncie = 31,1035 g). format prin con
tribuția țărilor membre, care sînt obli
gate să depună o pătrime din cota lor 
de participare la fond în aur.

*) Flecare membru al F.M.I. depune o 
cotă de participare, calculată In func
ție de anumite criterii economice șl 
financiare, de mărimea căreia depind : 
numărul de voturi, posibilitățile de a 
utiliza resursele fondului etc.

în problema cotelor de partici
pare2), propunerile făcute la Wa
shington prevăd o creștere a lor cu 
33 la sută. Această sumă suplimen
tară ar urma să fie redistribuită ast
fel îneît să conducă la dublarea pon
derii țărilor producătoare de petrol 
(de la 5 la 10 la sută) și la o ușoară 
diminuare a celei deținute de statele 
industriale.

Deși parțiale, propunerile Comite
tului interimar nu se vor putea însă 
materializa înainte de a fi soluțio- 

de externe al Republicii Populare 
Bangladesh, Justice Abu Sayeed 
Chowdhury, și ministrul pakistanez 
Feroze Qaiser — adoptarea de mă
suri vizind îmbunătățirea relațiilor de 
schimb ale țărilor în curs de dezvol
tare, pentru stabilizarea și creșterea 
încasărilor provenite din export,’ con
tinuarea și garantarea exporturilor 
lor, punerea lor la adăpost de con
secințele inflației care afectează ță
rile occidentale, în vederea eliminării 
dezechilibrului economic dintre sta
tele în curs de dezvoltare și cele in
dustrializate.

Ministrul afacerilor externe al Un
gariei, Jozsef Marjai, și adjunctul 
ministrului de externe al Cehoslova
ciei, Milous Vejvoda, evidențiau, în 
discursurile lor, o altă latură esen
țială a imperativului reașezării pe 
baze solide a relațiilor comerciale in
ternaționale : eliminarea tuturor dis
criminărilor și barierelor tarifare și 
netarifare din calea liberalizării cir
cuitului mondial de bunuri materiale, 
în această chestiune, poziția majo
rității statelor în curs de dezvoltare 
a fost reafirmată și în discursurile 
rostite marți după-amiază de miniș
trii de externe ai Sudanului, Jamal 
Ahmed, și Guyanei, Frederick Wills. 
Se apreciază că în cadrul negocieri
lor comerciale multilaterale ar trebui 
să se acorde prioritate eliminării ba
rierelor de orice natură din calea 
exporturilor țărilor în curs de dezvol
tare — pe bază preferențială, fără 
discriminare sau reciprocitate — men
ținerii și îmbunătățirii actualului sis
tem de preferințe generalizate și 
acordării unui tratament preferențial 
în toate sectoarele negocierilor, astfel 
încit să se asigure avantaje supli
mentare țărilor sărace, în comerțul 
cu 'statele bogate, creșterii și îmbu
nătățirii structurii exporturilor țări
lor în curs de dezvoltare, precum și 
ameliorării structurilor instituționale 
existente, inclusiv pe calea unificării 
lor sub egida O.N.U.!

loc o întilnire a reprezentanților gru
purilor parlamentare din țările Euro
pei. S.U.A. și Canada, participanți la 
cea de-a 62-a Conferință a Uniunii 
Interparlamentare care se desfășoară 
la Londra.

în numele grupului interparlamen
tar român, tovarășul Corneliu Mă- 
nescu a subliniat contribuția țării 
noastre la soluționarea problemelor 
securității europene, la asigurarea 
continuării cursului destinderii. în
deosebi prin realizarea unor pași ho- 
tărîti pe calea dezangajării militare 
Si dezarmării pe continent.

în cadrul reuniunii au fost propu
se o serie de modalități prin care 
Uniunea Interparlamentară să contri
buie la procesul de edificare a secu
rității europene. Printre acestea se 
numără și propunerea de a se orga
niza o conferință interparlamentară 
europeană consacrată dezarmării pe 
continent.

★
LONDRA 10 (Agerpres). — Comi

tetul ad-hoc al Conferinței Uniunii 
Interparlamentare, însărcinat cu sta
bilirea principiilor privind partici
parea unor delegații cu statut de 
observator la reuniunile U.I.P.. a ho- 
tărit să accepte propunerea Iugosla
viei. potrivit căreia toate organiza
țiile și mișcările de eliberare națio
nală cărora li s-a acordat statut de 
observator la O.N.U. vor putea par
ticipa și la întrunirile U.I.P.

Printre organizațiile care dobîndesc 
astfel statut de observator se numă
ră și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

nate alte probleme monetare în sus
pensie și, in primul rind, aceea pri
vind regimul cursurilor valutare 
(stabile sau flotante). Este vorba de 
una din problemele cele mai contro
versate. pozițiile țărilor occidentale — 
în special cele ale Statelor Unite și 
Franței — fiind divergente. în timp 
ce S.U.A. doresc ca monedele să flo
teze liber, potrivit cererii si ofertei 

După reuniunea anuală a F.M.I. și B.I.R.D.

LIN SISTEM MONETAR STABIL
SI ECHITABIL - 

condiție esențială a înfăptuirii 
unei noi ordini economice mondiale

de pe piață, Franța se pronunță pen
tru reîntoarcerea la un sistem al ra
porturilor de schimb stabile. în ca
drul căruia băncile centrale să fie 
din nou obligate să intervină pentru 
a apăra paritatea oficială a propriilor 
monede.

Disputele interoccidentale pe a- 
ceastă temă, prelungind criza din do
meniul .relațiilor financiar-valutare 
care datează de multă vreme, 
sînt de natură să agraveze și mai 
mult problemele deosebit de com
plexe care confruntă economia și 
comerțul mondial. Căci, în actuala 
etapă. în care vechiul sistem mone
tar internațional a încetat să mai 
existe, iar unul nou n-a putut fi încă 
pus la punct, fiecare tară occidentală 
ia măsurile pe care le crede de cu
viință pentru promovarea intereselor 
proprii, fără să tină seama de conse
cințele pe care asemenea măsuri le-ar 
putea avea asupra partenerilor ei ce 
schimb. Caracteristica dominantă a

Premierul Iranului l-a primit 
pe consilierul președintelui României
TEHERAN 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Iranului, Amir Ab
bas Hoveyda, a primit la 10 septem
brie pe Nicolae Doicaru. consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate o serie de probleme privind 
dezvoltarea în continuare a cooperă

În spiritul acțiunii unitare a forțelor
de stingă

O declarație a Direcțiunii P. C. Italian
ROMA 10 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Direcțiunea
P.C.I. a examinat în cadrul ultimei 
sale reuniuni aspectele principale 
ale situației politice și economice 
actuale a țării. Comuniștii, se arată 
în rezoluția adoptată cu acest prilej, 
apreciază în mod pozitiv modul în 
care a evoluat procesul de formare 
a administrațiilor regionale, provin
ciale și comunale. Ca urmare a ini
țiativei unitare a P.C.I: și P.S.I. — 
se spune in rezoluție — o situație 
nouă s-a creat în cea mai mare parte 
a regiunilor, provinciilor si comu
nelor. Forțele de stingă adminis
trează noi și importante regiuni, 
precum și numeroase alte provincii 
și orașe de importantă decisivă pen
tru viața națiunii. în numeroase ca
zuri. P.C.I. și P.S.I. au creat admi
nistrații noi împreună cu forțe re
publicane și socialist-democratice și

ORIENTUL APROPIAT
GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat miercuri convor
birile dintre delegațiile egipteană și 
israeliană în cadrul grupului de lucru 
militar însărcinat cu elaborarea mo
dalităților de aplicare a noului acord 
de dezangajare militară în Sinai. 
Cele două ședințe de miercuri ale 
grupului de lucru s-au desfășurat in 
prezenta reprezentantului O.N.U., 
generalul Ensio Siilasvuo. Potrivit 
unui comunicat difuzat de un purtă
tor de cuvînt al O.N.U., grupul de 
lucru continuă discuțiile detaliate 
asupra aplicării acordului in zona de 
sud.

PORTUGALIA

Consultări în vederea 
constituirii guvernului

LISABONA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei. Francisco da 
Costa Gomes, și premierul desemnat, 
Jose Pinheiro de Azevedo, au primit 
ieri la Palatul Belem, într-o audiență 
comună, pe Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist, și ne 
Mario Soares, secretar general al 
Partidului Socialist. întrevederea 
face parte din seria de consultări or
ganizate de șeful statului și de pre
mierul desemnat in vederea consti
tuirii noului guvern. în aceeași zi. la 
palatul prezidențial a fost primită o 
delegație a conducerii Partidului 
popular detnocrat.

Situația din Timor
LISABONA 10 (Agerpres). — Un 

comunicat oficial portughez relevă 
că în prezent combatanții Frontului 
Revoluționar pentru Independența 
Timorului (FRETILIN) dețin contro
lul asupra părții estice a Timorului. 
„FRETILIN ocupă acum poziții 
strategice în localități și în cea mai 
mare parte a teritoriului. Zonele de 
luptă s-au redus considerabil", se 
spune in comunicat. După cum se 
știe. în acest „Teritoriu de peste 
mări" al Portugaliei au loc de peste 
trei săptămini lupte între membri ai 
FRETILIN și cei ai Uniunii De
mocratice a Timorului (U.D.T.).

acestei situații o constituie instabi
litatea generalizată a relațiilor valo
rice dintre monede, oscilarea cursu
rilor lor de schimb de la o zi la alta. 
Starea haotică din domeniul rela
țiilor financiar-valutare a introdus 
un element de incertitudine în viața 
economică internațională, știut fiind 
că fără o stabilitate relativă a re
lațiilor valorice între monede nu se 

poate asigura echivalența schimbu
rilor dintre state. Flotarea cursurilor 
valutare constituie, deci, o frînâ in 
dezvoltarea relațiilor economice in
ternaționale în ansamblu, fapt care 
afectează toate statele, dar mai ales 
pe cele în curs de dezvoltare.

Raportul anual al B.I.R.D. atrage, 
de altfel, atenția asupra situației cri
tice în care se află țările în curs de 
dezvoltare. în special, statele cele 
mai sărace — cu un venit anual pe 
locuitor sub 200 de dolari — și în 
care trăiesc aproape un miliard de 
oameni vor avea de suferit cel mai 
mult; dacă lucrurile nu se vor schim
ba. veniturile lor reale nu vor spori 
nici măcar cu unu la sută pînă la 
sfîrsitul actualului deceniu.

Tocmai de aceea, la Washington 
țările în curs de dezvoltare au cerut 
statelor industriale din Occident „să 
depășească egoismul lor tradițional", 
pentru a participa efectiv la instau
rarea unei noi ordini economice 

rii economice și tehnice dintre cele 
două țări.

Au participat Ion Florescu. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Marin Măroiu. adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco
municațiilor. și Alexandru Boabă, 
ambasadorul țării noastre în Iran.

s-au realizat acorduri pozitive intre 
toate forțele populare. Acum este 
necesar — se arată în continuare în 
rezoluție — ca. în cadrul administra
țiilor alese după 15 iunie, să se 
caute noi orientări programatice și 
un nou mod de conducere, solicitînd 
și lărgind, cu ajutorul descentraliză
rii, cea mai vastă participare a ce
tățenilor. Direcțiunea P.C.I. reafirmă 
necesitatea promovării unei politici 
de reconversiune a aparatului pro
ductiv. de însănătoșire a finanțelor 
publice, de justiție fiscală, de re
lansare a investițiilor, de combatere 
a șomajului. în încheierea rezoluției. 
Direcțiunea P.C.I. adresează un apel 
tuturor forțelor democratice și anti
fasciste de a acționa ferm pentru a 
se imprima o linie de reînnoire, de
mocratică, de progres social, de dez
voltare economică, de libertate și 
securitate pentru toți cetățenii.

LONDRA 10 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, aflat la Londra, a avut o 
întrevedere cu ministrul britanic al 
afacerilor externe, James Callaghan. 
Au fost examinate ultimele eveni
mente intervenite în situația din 
Orientul Apropiat și desfășurarea, 
în perspectivă, a dialogului dintre 
statele arabe și vest-europene con
sacrat dezvoltării colaborării bilate
rale — anunță agenția M.E.N.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Guvernul 
libanez a hotărit miercuri să facă 
apel la armată, in vederea restabilirii 
ordinii în partea de nord a tării — 
anunță agențiile Reuter și France 
Presse.

în conformitate cu această decizie, 
armata libaneză va stabili o zonă- 
tampon între Tripoli și Zghorta, fără 
a interveni însă în cele două loca
lități. unde ordinea va continua să 
fie menținută de poliție și jandar
merie. Potrivit precizărilor, misiunea 
armatei va consta în separarea for
țelor antagoniste, in cazul in care 
se vor semnala noi ciocniri.

agențîite de presă transmit:
In numele Guvernului 

Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
Khieu Samphan, viceprim-ministru al 
G.R.U.N.C., a oferit, la Palatul din 
Pnom Penh, o recepție în cinstea lui 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), și 
a lui Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., pri
mul ministru al G.R.U.N.C. La recep
ție au fost prezenți membri ai 
G.R.U.N.C. și reprezentanți ai diferi
telor instituții și organizații cam
bodgiene.

Conferința internațională 
cu tema „Transferul de tehnologie in 
țările in curs de dezvoltare" a în
ceput la Belgrad. Participă 250 de 
oameni de știință și specialiști din 50 

mondiale, care să conducă la lichi
darea. subdezvoltării și a marilor de
calaje existente în lume. în acest 
sens, reprezentanții țărilor respective 
s-au pronunțat pentru promovarea 
unor relații comerciale cit mai largi, 
prin eliminarea restricțiilor și ba
rierelor artificiale de orice natură. 
S-a apreciat, de pildă, că deschide
rea largă a frontierelor țărilor in
dustriale pentru produsele statelor 
în curs de dezvoltare le-ar putea a- 
duce acestora din urmă venituri 
echivalente cu mai mult de jumătate 
din ajutorul de care au nevoie aces
te țări, pînă în 1980, pentru a atinge 
un ritm anual de creștere de 6 la 
sută. Un astfel de ritm ar face po
sibilă, sporirea exporturilor de pro
duse finite ale țărilor lumii a treia 
cu 15 la sută pe an pînă la sfîrșitul 
actualului deceniu, ceea ce ar con
tribui substanțial la realizarea pro
gramelor lor de dezvoltare. în ace
lași scop, țările în curs de dezvoltare 
s-au pronunțat pentru stabilizarea 
pieței materiilor prime și statornici
rea unor raporturi echitabile între 
prețul acestora și cel al produselor 
industriale, pentru sporirea ajutoru
lui financiar, inclusiv sub formă de 
credite cu dobîndă mică sau fără do- 
bîndă.

Exprimînd poziția consecventă a 
României socialiste de extindere pe 
multiple planuri a colaborării cu sta
tele în curs de dezvoltare, delegația 
țării noastre la sesiunea anuală a 
F.M.I. și B.I.R.D. s-a pronunțat ferm 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, considerînd că 
rezolvarea actualelor probleme fi
nanciar-valutare nu poate fi concepu
tă decit în cadrul lichidării vechii 
politici de inechitate, care a dus la 
împărțirea lumii în țări bogate și 
țări sărace. Procesul realizării unei 
noi ordini economice presupune 
însă, ca o condiție esențială, desfă
șurarea pe baze ( stabile a relațiilor 
valutar-financiare', cristalizarea unui 
nou sistem monetar internațional, 
sănătos și echitabil, care să asigure 
întărirea monedelor naționale, sta
tornicirea unor raporturi de schimb 
reale, fundamentate economic, să 
creeze premisele unei mai mari sta
bilități a cursurilor valutare. Româ
nia apreciază că numai în felul aces
ta pot fi create condițiile unei reale 
dezvoltări a tuturor popoarelor, care 
să favorizeze un climat de înțelegere 
și cooperare fructuoasă. în interesul 
progresului general.

Gh. CERCELESCU

Vizita delegației P. C. R. in Japonia
TOKIO 10 — Corespondentul Ager

pres transmite : Delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat 
miercuri uzinele și șantierele navale 
de la Yokohama ale companiei 
„Ishikawa jima-Harima Heavy In
dustries" (I.H.I.), precum și Institu
tul de cercetări din orașul Kawasaki 
al firmei „Toshiba". Delegația a avut 
convorbiri cu președintele companiei 
I.H.I.. Hisashi Shinto, și cu directo
rul Consiliului de administrație al 
Institutului de cercetări „Toshiba",

Adunare festivă la Hanoi
cu prilejul aniversârii creării Frontului Patriei din Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a 
creării Frontului Patriei diri*  Vietnam 
(F.P.V.), la Hanoi a avut loc. marți, 
o adunare festivă la care au partici
pat Ton Duc Thang. președintele 
R. D. Vietnam și al Prezidiului C.C. 
al F.P.V., Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc

Deschiderea Tirgului 
internațional 
de la Viena

VIENA 10 — Corespondentul 
nostru transmite : In comple
xul de expoziții din parcul Pra
ter s-a deschis cea de-a 102-a 
ediție a Tirgului internațional 
de la Viena, manifestare presti
gioasă la care participă firme 
și organizații economice din 
Austria și din numeroase alte 
țări, intre care și România.

La ceremonia inaugurală au 
participat președintele Republi
cii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlaeger, ministrul federal al 
industriei, comerțului și mește
șugurilor, Josef Staribacher, alte 
persoane oficiale austriece.

Pavilionul țării noastre pre
zintă, pe o suprafață de peste o 
mie de metri pătrați produse 
ale ’industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, chimice, 
petroliere, miniere, a lemnului 
și materialelor de construcții, 
textile și confecții, produse a- 
groalimentare și artizanat. De 
un mare interes se bucură stan
durile care expun mașini elec
tronice de facturat și contabili
zat „F.C.-30" și „F.C.-32", calcu
latoare electronice de birou, ele
mente pneumatice pentru auto
matizare, televizoare, radiore
ceptoare etc.

de țări ale lumii, printre care și 
România.

Președintele Republicii 
Populare Congo, Marien 
N'Gouabi. a sosit miercuri la Bel
grad într-o vizită oficială de prie
tenie. în aceeași zi au început con
vorbirile dintre președintele R.S.F. 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito. și pre
ședintele congolez.

Președintele S.U.fi., Gerald 
Ford, a avut, la Casa Albă, o între
vedere cu membrii unei delegații a 
Consiliului pentru promovarea co
merțului internațional al R.P. Chi
neze. condusă de Li Ciuan. La între
vedere au fost prezenți Henry 
Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., 
și alți reprezentanți americani.

Revizuirea procesului 
militanților basci. Consiliul 
suprem al justiției militare din Spa
nia a hotărit miercuri să procedeze 
la revizuirea procesului militanților 
basci Jose Antonio Garmendia și 
Angel Otaegui, informează agenția 
France Presse. Această decizie a- 
pare pe fundalul -unui intens val de 
proteste împotriva condamnării la 
moarte a celor doi militanti basci, 
venite atit din întreaga Spanie, cit 
și din partea a numeroase partide 
politice, personalități, organizații de 
masă, din diferite țări ale lumii, în
tre care și România. Avocatii celor 
doi militanti basci au declarat că 
revizuirea procesului ar putea inter
veni spre sfîrsitul acestei luni.

Participind la „Concursul nou
tăților", din cadrul Tirgului in
ternațional de la Plovdiv, mași
na de filat bumbac, produsă de 
colectivul uzinei. „Unirea" din 
Cluj-Napoca,. a primit medalia 
de aur. In zilele tirgului au fost 
încheiate importante contracte 
româno-bulgare pentru anii 
1975 și 1976, in special in dome
niul schimburilor reciproce de 
mașini și utilaje care vor con
tribui la lărgirea și diversifica
rea, in continuare, a relațiilor 
economice dintre cele două țări.

La primăria orașului Boulog
ne — Billancourt, din regiunea 
pariziană, a avut loc, sub egida 
municipalității și a ambasadei 
țării noastre la Paris, vernisajul 
expoziției „Viața cultural-artis- 
tică in România socialistă".

Au participat Georges Gorse, 
primarul orașului, fost ministru, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Cu același pri
lej, ansamblul folcloric „Mugu
relul" al Universității din Cluj- 
Napoca, aflat in turneu in Fran
ța, a prezentat un spectacol care 
s-a bucurat de un călduros suc
ces.

La Muzeul mișcării mun
citorești din Budapesta s a 
deschis expoziția internațională de a- 
fișe antifasciste. Sint expuse un mare 
număr de afișe ale unor artiști din 19 
țări, între care și din țara noastră. 
Multe dintre afișe sînt semnate de 
artiști celebri cum sînt Erni. Heart
field. Kollwitz. Manzu, Manessier, 
Pechstein. Picasso. Afișele expuse din 
țara noastră sînt semnate de Aurel 
Jiquidi. I. Ross. Gion Mihail Ion, 
Aurel Mărculescu. Leon Alex, Eugen 
Taru, Vlad Crivăț și alții.

Haruo Seki. Cu acest prilej au fost 
relevate bunele relații de cooperare 
statornicite între' companiile res
pective și întreprinderi românești. 
S-a evidențiat faptul că această 
cooperare se înscrie în cadrul 
bunelor relații existente intre 
cele două țări, la care o contri
buție deosebită a adus-o vizita in 
Japonia a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La întîlniri a participat ambasado
rul României la Tokio, Nicolae Fi- 
nanțu.

din Vietnam, alți membri ai condu
cerii F.P.V., ai conducerii de partid 
și de stat din R.D.V., reprezentanți 
ai Frontului National de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, ai partidelor 
politice si ai organizațiilor de masă 
din R.D.V. si R.V.S.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej. în numele Prezidiului C.C. al 
F.P.V.. Hoang Quoc Viet, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, și al 
Prezidiului C.C. al F.P.V.. a trecut 
în revistă succesele obținute de po
porul vietnamez de la crearea Fron
tului Patriei, evidențiind. îndeosebi, 
victoria istorică a eliberării Vietna
mului de sud și înaintarea pe drumul 
construcției socialiste în R.D.V.

Luind cuvîntul in numele delega
ției F.N.E. din Vietnamul de sud, 
Tran Nam Trung a declarat că as
pirația cea mai scumpă a .populației 
sud-vietnameze este reunificarea pa
triei cit mai curînd cu putință.

Președintele Emiratelor 
Arabe Unite l-a primit 

pe ambasadorul României
ABU DHABI 10 (Agerpres). — 

Ambasadorul român la Abu Dhabi, 
Constantin Căruntu. a fost primit Ia 
9 septembrie de către șeicul Zayed 
Bin Sultan Al-Nahyan, președintele 
Emiratelor Arabe Unite, căruia i-a 
transmis un mesaj din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej președintele Emirate
lor Arabe Unite a adresat urări de 
sănătate, tot mai multe succese în ac
tivitatea nobilă depusă de președin
tele României, bunăstare și fericire 
ponorului român.

în aceeași zi. ambasadorul român 
a avut întrevederi cu ministrul de 
externe Ahmed Khalifa al-Suwaidi și 
cu dr. Maneh Sayed Al Oteiba. mi
nistrul petrolului și resurselor mine
rale. .

în funcția de președinte al 
Consiliului regiunii Umbria (organ e- 
xecutiv), a fost reales Pietro Conti, 
membru al Partidului Comunist Ita
lian. în prezent, consiliile din cinci 
regiuni ale Italiei sînt conduse de 
reprezentanți ai partidelor de stingă.

Cea de-a palra faza a 
convorbirilor interccmuni- 
ÎUre Pr°hlema Ciprului au înce
put miercuri la sediul O.N.U. din 
New York. Conduse de liderii co
munităților greacă și turcă din Ci
pru, Glafkos Clerides, și, respectiv, 
Rauf Denktaș, negocierile se desfă
șoară sub egida secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim.

La Salzburg s_a desfășurat 
reuniunea reprezentanților conduceri
lor partidelor creștin-democrate, con
servatoare și de centru din unele țări 
vest-europene. Participanții au adop
tat o rezoluție care prevede convo
carea anuală a unei conferințe a re
prezentanților acestor partide, pre
cum și crearea unui organism vest- 
european al partidelor de tendință 
conservatoare. într-o declarație de 
presă, William Whitelaw, vicepre
ședinte al Părtidului Conservator din 
Marea Britanie, a subliniat că aceas
tă organizație ar putea deveni o „re
plică conservatoare a Internaționalei 
Socialiste".

0 delegație a fi dunării 
R.S.F. Iugoslavia,condusă de 
Kiro Gligorov. președintele Adunării 
R.S.F.I., a sosit în Panama. Delegația 
parlamentară iugoslavă a început 
convorbirile cu oficialitățile pana
meze.

fivion de antrenament 
cehoslovac. In Cehoslovacia s-a 
trecut la producția de serie a noului 
avion de antrenament „Albatros". A- 
paratul are o anvergură a aripilor de 
9.11 metri, lungimea fuselajului de 
12,7 metri și poate dezvolta o viteză 
de 800 km/h. El se poate ridica pînă 
la altitudinea de 13 000 metri și are o 
independență de zbor de 2—3 ore.

Premierul belgian, Leo Tin_ 
demans. va face, în zilele de 14—16 
septembrie, o vizită la Bonn pentru 
a examina împreună cu oficialitățile 
vest-germane stadiul eforturilor vi
zind realizarea preconizatei uniuni 
politice si monetare a Pieței comune.

Negocierile privind un 
nou statut al Canalului Pa
nama. Negocierde dintre ministrul 
de externe panamez, Juan Antonio 
Tack. și ambasadorul nord-american 
Ellsworth Bunker, privind elaborarea 
unui nou statut al Canalului Pana
ma, au fost reluate în Insula Conta- 
dora. După o primă întrevedere, am
basadorul american a cerut amînarea 
celei de-a 2-a runde de marți, pen
tru a putea consulta guvernul de la 
Washington, relevă agenția France 
Presse.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii din țările C.E.E. 
s-a încheiat miercuri după 21 de ore 
de dezbateri continue, fără a se pu
tea ajunge la un compromis în pro
blema excedentului de vinuri — s-a 
anunțat la Bruxelles.

DE PRETUTINDENI
• DESCOPERIRE LA

LOS ALAMOS. In «p™- 
pierea unui motel din Los Ala
mos (statul New Mexico), unde, 
la începutul anilor ’40, a fost 
detonată prima bombă atomică 
americană, au fost descoperite 
acum particule radioactive de 
plutoniu. Locul unde se află 
acum motelul făcea parte, în 
acea vreme, din poligonul de 
experimentare a armelor ato
mice. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al autorități
lor. bucățele minuscule de me
tal, infectate cu plutoniu, au 
fost scoase din pămînt, de la o 
adîncime de circa 1,20 metri. El 
a adăugat că acestea nu prezintă 
nici o primejdie pentru vizita
tori ; este însă puțin probabil 
ca turiștii, chiar și cei mai ama
tori de senzâții tari, să fie a- 
trași de un asemenea__ obiec
tiv, a cărui existență nu face 
decît să sublinieze necesitatea 
interzicerii armelor nucleare.

• O NOUĂ FIBRĂ AR
TIFICIALĂ, utilizată inițial 
pentru confecționarea costume
lor cosmonauților — și, ca atare, 
testată și în spațiu — va fi, în 
curind, adaptată la necesitățile 
vieții cotidiene — anunță Insti
tutul de cercetări în domeniul 
fibrelor artificiale al U.R.S.S1 
Fibra, denumită „Lola". va pel
tea fi folosită cu succes în in
dustria metalurgică, a automo
bilelor și textilă. Rezistența sa 
termică este superioară celorlal
te fibre de același tip, puțind fi 
utilizată in medii în care tem
peratura depășește 1000 de gra
de C. Ea s-a dovedit și un foar
te bun izolator electric.

• ÎMFOTRIVA DOPA
JULUI LA J Q în cadrul 
Congresului de medicină spor
tivă, care s-a ținut recent la 
Alger cu prilejul Jocurilor me
diteraneene, s-a anunțat hotărî
rea comitetului medical olimpic 
de a se interzice administrarea 
unor noi substanțe chimice de 
care abuzează ' unii atleți în 
speranța de a-și îmbunătăți 
performantele. De data aceasta 
este vorba în mod special de 
steroizii anabolizanți, hormoni 
masculini destinați „să facă 
mușchi" într-un timp scurt. E- 
fectele nocive ale acestora — 
atacarea ficatului și a scheletu
lui. tulburări de metabolism 
etc. — erau cunoscute mai de 
mult ; dar abia in ultimii ani a 
fost pusă la punct, de chimistul 
britanic Brooks, o metodă sigu
ră de a descoperi prezenta în 
organism a acestor substanțe 
si de a le distinge de steroizii 
naturali aflați în corp. Iîotărînu 
interzicerea acestei practici, Co
mitetul medical olimpic a cerut 
diferitelor federații internațio
nale să efectueze din timp exa
mene pentru a nu risca desco
perirea dopaților în timpul con
cursurilor olimpice din 1976.

• MODA TRAMVAIU
LUI. Și in Franța, edilii din- 
tr-un șir de orașe mari, avind 
in vedere problemele tot mai 
complicate pe care le ridică au
tobuzul dat fiind prețul com
bustibilului și poluarea, mani
festă o preocupare crescindă 
pentru revenirea la tramvai ca 
mijloc de transport in comun. 
Secretariatul de stat al trans
porturilor a propus primăriilor 
a nouă orașe mari să stiidieze 
problema. Strasbourg, Toulouse 
ș: Bordeaux s-au arătat intere
sate. Pe această bază, a și fost 
lansat un concurs internațional 
pentru construirea de tramvaie, 
proiectele și machetele urmînd 
să fie prezentate în cadrul unei 
expoziții. Bineînțeles, opțiunile 
se îndreaptă spre modele ; rapi
de, silențioase, confortabile, ast
fel ca noul mijloc de transport 
in comun să nu se asemene pur 
și simplu cu cel de pe vremea 
bunicii, scos din uz, ci să'cdf'‘X; 
pundă exigențelor moderne. >

• PENINSULA ITALI 
CĂ ÎN DERIVĂ ? Potrivit 
unor recente cercetări geologice 
și geofizice, în urmă cu aproxi
mativ 40 milioane de ani, pe
ninsula italică, insulele Corsica, 
Sardinia și, probabil, Sicilia s-au 
aflat într-o altă poziție decît 
astăzi — cu aproximativ 50 de 
grade în direcția mișcării acelor 
de ceasornic, în partea de vest 
a Mării Mediterane, spre sud de 
actuala vărsare a fluviului 
Rhone. Aceste date au fost co
municate nu de mult de Univer
sitatea din Miinchen.

• EXCESE CU GRAVE 
CONSECINȚE.In R F Gs^- 
mania — scrie ziarul „Frank
furter Rundschau" — alergjile și 
astma sînt în ofensivă. Princi
palele cauze pentru creșterea 
numărului persoanelor afectate 
de aceste boli sint : poluarea 
atmosferei, folosirea inadecvată 
a unor produse cosmetice și a 
detergentilor. excesul de me
dicamente, precum și de unele 
alimente. La aceste concluzii au 
ajuns Institutul de testare a 
alergiilor și Clinica de boli ast
matice din localitatea Bad Lip- 
pspringe, în urma unor cerce
tări care au durat mai mulțî 
ani.

• DEFICIT DE ALBINE.
Datorită folosirii excesive sau 
inadecvate a mijloacelor chimi-- 
ce de combatere a dăunătorilor, 
in California au dispărut 20 la 
sută din totalul albinelor. Acest 
lucru — după cum subliniază un 
studiu recent publicat — are o 
influență nefavorabilă asupra 
recoltelor, deoarece albinelor le 
revine un rol important în po
lenizare. S-a calculat că valoa
rea lor ca factor de polenizare 
este de 20 de ori mai mare decît 
valoarea mierii produse — se 
indică în studiu. Pentru a asi
gura desfășurarea normală a 
acestui proces natural au fost 
aduse în California, din alte sta
te americane, 100 000 de familii 
de albine.
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