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MÎINE ÎNCEPE

I

„Să facem din fiecare unitate școlară un puternic centru de 
educație în spirit socialist și comunist a copiilor și tinerilor. Avem 
datoria să creștem un tineret cu un larg orizont spiritual, înarmat 
cu tot ceea
cu cele mai

ce a
noi

nou anMîine, în întreaga țară începe un școlar. își redeschid larg porțile, pentru a-i primi pe copiii și tinerii țării, grădinițele și școlile generale, liceele de cele mai diverse profiluri, școlile profesionale și tehnice, instituțiile de învățămînt superior școlară ca cuprinzînd țării.Prima zi _bătoresc nu numai pentru profesori și elevi, ci pentru întregul popor, pentru întreaga noastră societate, in care școala reprezintă principalul izvor de cultură si factor de educație socialistă. Este, totodată, un prilej ca — pe fundalul trecerii în revistă a importantelor înfăptuiri realizate în acest domeniu, al evidențierii muncii nobile, pline de pasiune si competență a corpului profesoral, a educatorilor — să fie subliniate înaltele și complexele răspunderi și îndatoriri — politice, sociale, profesionale — pe care cadrele didactice, în calitatea lor de educatori comuniști, le au fată de copiii și'tinerii tării, viitorul națiunii noastre socialiste. Sînt nobilele răspunderi ale educatorilor comuniști față de transpunerea în viată a importantelor direcții de acțiune trasate dezvoltării Si perfecționării învătămintului de toate gradele de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de Programul partidului, de plenara din 21—22 iulie a.c., pentru legarea strînsă a școlii, a întregului proces instruc- tiv-educativ de viată, de practică, de producție, de realitățile social-cconomice și culturale prezente și, mai ales, de perspectivă ale societății noastre.Educarea întregului tineret pentru muncă și viață, formarea fiecărui tînăr aflat pe băncile școlii sau facultății in spiritul înaltelor idealuri ale comunismului, al conștiinței îndatoririlor și răspunderilor față de patria și poporul din care s-a născut, față de societatea care-i creează toate condițiile pentru realizarea plenară a aspirațiilor și capacităților creatoare este un proces complex și de durată. Iar realizarea lui Ia nivelul calitativ cerut de partid implică angajarea fermă, activă a comuniștilor din învățământ, a întregului corp profesoral. Fiecare profesor și educator comunist la locul său de muncă — la catedră, în laborator, în atelier sau pe șantierele activităților practice — este chemat să-și pună in valoare priceperea, experien-

o vastă rețea amplitudine, diversitate și dotare — practic toate generațiile tinere ale

creat mai
cuceriri ale

/
bun omenirea în domeniul cunoașterii, 
științei universale66.

NICOLAE CEAUȘESCU

viață, spiritul gospodăresc

electrice, cu transforma- tori-gigant, cu motoare de puteri mari, cu ma- șinj și utilaj agricol, cu elemente prefabricate pentru construcții, cu confecții și energie electrică, cu mobilă și produse - alimentare, cu produse de artizanat... Aici, în Craiova iuților „olteni de cimpie", ritmul industrializării a cunoscut parametri și mai alerți. De la cele cîteva mori, de la măruntele ateliere de altădată, municipiul se înfățișează azi cu 91 de unități economice, cunoscute în țară și peste graniță. Combinatul chimic a realizat, în 1974, 28 la sută din producția de îngrășăminte chimice a țării. „Electroputere". in a- celaai an — 60 la sută din producția de locomotive diesel și electrice și 26,8 la sută din cea de motoare. întreprinderea „Elec- trocentrale" — 13,1 la sută din producția de energie electrică (încă din 1970 Craiova depășea ds aproape două ori puterea instalată a tuturor centralelor hidro și termoelectrice din România anului 1938). Și alte repere : întreprinderea prefabricate din beton început. în premieră țară, construcția cabinelor spațiale (apartamente), complet finisate în halele unității respective : întreprinderea de confecții — cea de-a doua unitate ca mărime cu acest profil din țară — produce, anual, milioane de piese de îmbrăcăminte. La rîndul ei, întreprinderea „7 Noiembrie", îndeplinind cu însuflețire indicația secreta-

trunirea publică organizată la Craiova la 24 iulie 1946 și publicate, două zile mai tîrziu. în ziarul local „înainte" : „Noi, comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladi- mircscu, sărăcită și înapoiată pînă acum datorită jugului moșieresc, să facem o Oltenie bogată,

„Pelendava — 1750 iCraiova — 500". Este,de fapt, inscripția emblemei sub care, in aceste zile, înfloritorul oraș doljean sărbătorește cele șaptesprezece jumătate nu a așezării pierde, cum spune cronicarul, „dincolo de izvoarele vremii"), ci de atestare documentară a existenței, aici, lingă Jiu, a cetății daco-geti-ce Pelendava. Tot in aceste zile sînt sărbătoriți 500 de ani de la cea dinții consemnare intr-un pergament a denumirii de Craiova.Documentele' „de lz- vod“ ale sărbătorii — harta romană Tabula Pcuti- geriana, datînd din anul 225 e.n., și Hrisovul din iunie 1475 în care „Io Basarab voevod, fiul lui Dan Marele" pomenește de un „jupan Neagoe de la Craiova" — sînt numai două file din bogata cronică a acestei străvechi așezări românești, implicată în toate momentele importante ale istoriei patriei, din cele mai afunde timpuri.O prezență care avea să fie continuată și in timpul modern, cînd fosta bănie, devenită reședință a marilor cerea- liști, a simțit și dramatica zguduire a răscoalelor de la 1907, și vigoarea protestului muncitoresc intern și internațional, afirmat cu prilejul judecării aici, în 1934, a greviștilor ceferiști și petroliști. Cu acest prilej, Craiova avea să ia cunoștință de rechizitoriul neiertător pe care tînărul comunist Nicolae Ceaușescu l-a făcut, cu limpezime și curaj, nedreptei orînduiri. Astfel. bătrînul oraș, muncitorimea lui. săracii celor „100 de mahalale", țăranii satelor necăjite din împrejurimi, intelec- y^tualii progresiști și-au că-

lit conștiința la flacăra nestinsă a luptei duse de partidul comunist.Această conștiință avea să rodească, odată cu zorii eliberării, în acte de curaj și de intransigență revoluționară, cul- minînd cu evenimentul istoric al Asaltului prefecturii. Aici, ca in atîtea

<s-

Craiova: însemne ale prezentului socialist în vatra 
Pelendavestrăvechiialte locuri din țară, acest asalt a constituit primul si hotărîtorul pas către o nouă viață, către un nou destin istoric... Se trează în tezaurul mai aura lor îndemnurile lor. forța ruire și de crederea lor în puterea poporului eliberat, încrederea în viitor. La loc de frunte între aceste sigure prefigurări ale viitorului, se păstrează vii în conștiința Craiovei cuvintele rostite de către tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia în-

păs- celor scumpe amintiri efervescenței ace- ani de început : comuniștilor de dă- acțiune, în- nestrămutată creatoare a

de a pecu o industrie și o agricultură puternice. Noi dorim ca din Craiova, «cetatea banului și a opresiunii», cum era în trecut, să facem o cetate a muncii, a culturii și științei în Oltenia". Cuvînt comunist vizionar. Cuvînt conturînd. cu fermitate și limpezime, liniile unui nou destin al Olteniei, al cetății de pe Jiu, tregii țări.Septembrie 1975. va de azi, cu cei de locuitori ai ei, tîmpină sărbătoarea prinos de produse, la care nici n-ar fi visat altcînd, dar care azi nimeni : cu

al în-Craio- 230 000 își în- cu Petre DRAGU 
Nicolae BĂBĂLAU 
corespondentul „Scînteii1(Continuare în pag. a IlI-a)nu miră pe locomotive

gență comunistă fiecărui profesor, fiecărui educator față de activitatea instructiv-educativă pe care o desfășoară, față de bunul mers al școlii sau facultății în care lucrează, îmbinată cu exigența comunistă a fiecărui părinte, a familiei față de îndrumarea și educația pe care o dă propriului copil, prin conlucrarea rodnică cu școala pe tot parcursul anilor de învățămînt.Munca nobilă și plină de abnegație a cadrelor didactice, participarea lor activă la viata spirituală a tării se bucură de încrederea și respectul întregului popor. în repetate ocazii, conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat o înaltă apreciere activității corpului profesoral. Aceste aprecieri sînt un stimulent și un îndemn pentru noi realizări, pentru o muncă susținută, desfășurată în spirit revoluționar si cu conștiința înaltelor comandamente sociala si politice pe care cadrele didactice le au da îndeplinit zi de zi. Pe această cale, tuturor profesorilor si educatorilor, elevilor. și studen- .............1 popor le urează : SPOR LA MUNCA ÎN NOUL AN DE iNVĂȚĂMlNT !

Mîine, în jurul orei 13, posturile noastre

pro-
con-spi-de cursuri este un eveniment săr-

PETRILA IN ZIARUL DE AZI:

de radio 
transmite, direct de la Craiova, adunarea populară consacrată 
de ani de la prima mențiune documentară a străvechii așezări 
dava, 500 de ani de la prima atestare documentară a Craiovei și deschiderii anului 
de învățămînt 1975—1976.

și televiziune vor 
aniversării a 1750 
daco-getice Pelen-

iași 11 noi obiective 
productive — 
în funcțiune 

înainte de termenIAȘI (Corespondentul „Scînteii", Manole Corcaci). — De la începutul anului și pînă în prezent, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Trustul de construcții industriale Iași a realizat peste 70 la' sută din planul anual de lucrări pe ansamblul trustului și peste 80 Ia sută din planul anual de lucrări din județul Iași. în acest fel s-a obținut o producție suplimentară în valoare de peste 5 milioane lei, cu circa 12 la sută mai mare față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Au fost puse in funcțiune — cu un avans între 60 și 180 de zile — un număr de 11 obiective, printre care fabrica de bere, o capacitate de producție la întreprinderea „Teh- noton", spații de vinificare la stațiunea hortiviticolă din Iași.
Suplimentar 

îngrășăminte 
pentru 125 000 haChimiștii Combinatului Ișal- nita au realizat suplimentar, de la începutul anului, îngrășăminte azotoase, cu care se pot fertiliza 125 000 hectare, precum și însemnate cantități de alte produse. Valoarea producției globale realizate peste plan se ridică la 55 milioane lei, iar aceea a producției marfă la aproape 35 milioane lei. Totodată, planul la export a fost depășit cu aproape 70 milioane lei valută, sumă ce depășește angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe întregul an. (Agerpres)

ța profesională și de și pasiunea investigării permanente a noului pentru integrarea strînsă a învățămîntului cu producția și cercetarea, pentru pregătirea tinerilor în meserii productive, în pas cu progresul teh- nico-științific contemporan, pentru educarea lor ca cetățeni demni și activi, cu dragoste de muncă, însuflețiți de dorința patriotică de a tribui din plin la propășirea economică și rituală a României socialiste.încă din prima zi de cursuri, un amplugram de activitate concretă se află în fața cadrelor didactice, a organizațiilor de partid și de tineret din școli și facultăți, a unităților economice care patronează instituțiile de învățămînt. îndeplinirea lui exemplară, conjugată cu realizarea integrală a planurilor și programelor școlare și universitare, impune introducerea unei discipline riguroase în întregul învățămînt, crearea unui climat de muncă serioasă, de exigență, care săfacă'din fiecare unitate școlară un puternic centru dd educație nn spirit socialist . ților. întregul și comunist a copiilor și tinerilor ; impune exi-
LUCRĂRILOR AGRICOLE

Stadiul recoltării și al pregătirii insămînțărilor

Desfășurarea recoltării, transportului și depozitării produselor de toamnă, precum și a pregătirilor în vederea insămînțării griului au fost analizate pe larg în ședința de sîmbătă dimineața de comandamentul central pentru organizai ea lucrărilor agricole. S-a evidențiat faptul că, datorită aplicării măsurilor stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 august a.c., lucrările agricole de toamnă se desfășoară mai organizat, mijloacele mecanice și de transport fiind mai bine folosite.Roadele bunei organizări a muncii, operativitatea in conducerea acțiunilor și rezolvarea problemelor curente de către comandamentele județene și comunale s-au concretizat în executarea unui volum sporit de lucrări. Astfel, în săptămina care a trecut, pe ansamblul agriculturii de stat și cooperatiste au fost recoltate 180 000 ha porumb, 188 000 ha floarea-soarelui, 27 000 ha cartofi. 16 000 ha sfeclă de zahăr, au fost executate arături pentru însămințările de toamnă pe 286 000 ha și a fost pregătit terenul pentru semănat pe 342 000 ha. De asemenea, s-a intensificat recoltarea legumelor și fructelor, iar în partea de sud-est a tării a început culesul si prelucrarea strugurilor. Obiectivul principal al săptăminii care a trecut l-a constituit grăbirea recoltării florii-soarelui, lucrare care s-a executat pină vineri, 12 septembrie, pe 81 la sută din suprafața cultivată.

Zilnic 370Prin sporirea randamentului activității productive în subteran. colectivul Exploatării miniere Petrila, din bazinul Văii Jiului, a re zi trecut ta în toneprevederi. Cu realizările din ultimul timp, minerii de la Petrila

extras în fieca- de lucru care a din luna aceas- medie cite 370 cărbune peste

ton® cărbune în plusau ridicat la mai mult de 35 000 tone cantitatea de cărbune peste sarcinile de producție aferente perioadei care a trecut din acest ultim an al cincinalului actual.La rîndul său. colectivul minei Paro- șeni a dat suplimentar de la 1 Ia 12 septembrie mai mult de 2 400 tone cărbune. Ca ur-

V , . ■ 
;(

Rubricile noastresporirii pro- minerii de Iamare a ducției. exploatările din Valea Jiului au furnizat termocentralei electrice Mintia, în prima decadă a lunii acesteia, o cantitate de cărbune energetic peste prevederi, care constituie combustibilul necesar pentru producerea a 3 600 000 kWh energie electrică.
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FLOAREA-SOARELUI. Au încheiat recoltatul cooperativele agricole din județele Teleorman, Ilfov și Mehedinți, iar în cele din județele Constanța. Buzău și Prahova această lucrare se execută pe ultimele suprafețe. A mai rămas de strîns recolta de pe circa 95 000 ha, suprafețe situate mai ales în județele Timiș, Arad, Bihor, Neamț, Botoșani și Iași. Trebuie depuse eforturi ca, în primele două zile ale săptăminii viitoare, să se încheie strînsul florii-soarelui în județele situate în sudul țării, iar pînă la sfîrșitul săptăminii — și în celelalte județe.PORUMBUL. Se apreciază că, in Băptămîna care a trecut, recoltatul a- cestai culturi nu s-a încadrat în graficele stabilite, suprafețele de pe care s-a strîns producția reprezentînd doar 13 la sută în întreprinderile a- gricole de stat și 11 la sută în cooperativele agricole. Prin urmare, comandamentele județene și comunale

Ce faceți pentru stîrpirea bacșișului?„Noi, in ședințe, am discutat despre problema bacșișului, a ciștigu- 
rilor ilicite, dar dacă am văzut că nimeni nu ne mai dă indicații con
crete in această privință... Dacă e cazul să reluăm problema, o reluăm. 
Punem la loc afișele, care să-l 
bacșiș, luăm măsuri...".Am așezat în fruntea articolului de față acest „moto" pentru că definește un mod de a gîndi și explică, în parte, și slaba eficiență cu care acționează unii împotriva unor tare din sfera serviciilor publice, între care și practicarea bacșișului.Pe această temă, reluăm ancheta cetățenească publicată in „Scînteia" din 11 septembrie. Rămăsesem la întrebările : „Ce implicații are practicarea bacșișului asupra calității și operativității serviciilor, asupra remunerării după muncă și calificare ? De ce această anacronică practică se menține încă ?“ Dacă luăm drept sincere răspunsurile celor care primesc bacșiș — „Dacă-mi dă cetățeanul, eu iau" —, vinovat e cetățeanul. Așa ar reieși și din părerile unor cetățeni: „Dau, pentru că'am eu plăcere să dau" 1Prin urmare, nesiliți de nimeni,

informeze pe client că nu primim

bine servit". „Dau — spun alții — din obișnuință". Alții dau din grandomanie: „Ce contează acolo, doi-trei Iei ? Mă privește personal".O chestiune strict personală ? Nu,
Ancheta „Scînteii" printre factori de răspundere 

din domeniul serviciilor publice

unii dau, alții iau. în aparentă, n-ar fi vorba decit de niște simple raporturi între persoane. Dar știm cu toții că aceasiă „plăcere" de a plăti suprapreț pe servicii duce la o degradare a raporturilor de etică și echitate din societatea noastră. O parte dintre cei care dau bacșiș perpetuează această practică anacronică, „justifică" mentalitatea acelui lucrător din serviciile publice după care un serviciu corect nu poate fi făcut decit în condițiile cînd primește ceva în plus față de tariful legal. „Dau — spun unii — in speranța că voi fi mai

pentru că atitudinea aceasta nărăveș- te pe unii dintre cei aflați în slujba publicului ; ei nu vor mai servi corect decît pe cei care dau. Iar această poziție greșită are un rol destruc- tiv în efortul făcut de opinia publică pentru dezrădăcinarea bacșișului. Așadar, o mare parte din vină o poartă însuși cetățeanul „darnic". Chiar și cîțiva lei lăsați de galanton în mina întinsă (care a semnat lunar un stat de retribuție) constituie o contribuție la degradarea simțului de răspundere al celui ce prestează servicii publice.

Iată mentalitatea pe care o încurajează unii dintre cetățenii „largi la mină". Datoria opiniei publice este de a se ridica împotriva acestei practici, condamnind-o nu numai teoretic, pasiv, ci acționînd concret pentru dezrădăcinarea ei. Totodată, este nevoie ca și factorii de răspundere din unitățile de servire publică să nu aș- teote „indicații", ci să ia măsuri. (De pildă, să impună subalternilor refuzul banilor nemunciți.)...L-am întrebat pe tovarășul Jan Profiroiu, secretarul organizației de bază nr. 4 din I.A.P.L. „Amzei", în ce a constat munca educativă dusă de organizația respectivă împotriva bacșișului.— Vreau să fiu sincer. în ultimul timp (a se citi: doi ani — n.n.), la ședințele noastre nici măcar mai vorbit despre bacșiș.Constatarea că in direcția bacșișului se acționează cu
nu s-astîrpirii foarte

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a Il-a)

au datoria ca în zilele următoare să asigure intensificarea lucrărilor de recoltare, transport și livrare a porumbului la bazele de recepție. In acest scop, se cere să fie folosite mai bine mijloacele mecanice din dotarea I.A.S. și S.M.A., să se asigure redistribuirea între unități a acestor utilaje, acolo unde se constată că ele nu au fost bine folosite.SFECLA DE ZAHĂR. Au fost strinse cantități mai mari decît cele prevăzute in graficele întocmite între fabrici și unitățile agricole, ceea ce a determinat greutăți la transport. Comandamentele locale trebuie să ia măsuri in vederea respectării stricte a graficelor ; deosebit de important este să se evite cu desăvîrșire depozitarea sfeclei recoltate in grămezi pe cîmp, pe rampele gărilor sau încărcată în vagoane, pentru a preveni pierderile de zahăr din rădăcini.CARTOFII. Deși a fost strînsă recolta de pe 62 la sută din suprafața cultivată, în zilele care urmează ritmul acestei lucrări poate și trebuie să crească. In județele mari producătoare este necesar să fie luate măsuri hotărîte în vederea sortării cu grijă a cartofilor pe calități, iar pentru industrializare să nu se livreze decît tuberculii care nu sînt apti pentru consum.

ales în ce privește fertilizarea suprafețelor destinate insămintărilor de toamnă (s-au aplicat îngrășăminte chimice doar pe 35 la sută din suprafața planificată). Remedierea acestei situații impune măsuri și din partea unităților Ministerului Industriei Chimice care au restante la livrarea îngrășămintelor fosfatice. Executarea în bune condiții a lucrărilor agricole de toamnă este hotărită în mare măsură de buna funcționare a utilajelor agricole și a mijloacelor de transport. Or, se constată că nu au fost rezolvate toate problemele legate de asigurarea pieselor de schimb necesare și a cantităților prevăzute de combustibil. Ministerele de resort sint datoare să ia măsuri ferme, astfel incit să se asigure cantitățile prevăzute de combustibil, ulei, piese de schimb și alte materiale. Pe alocuri se constată că se face multă risipă de combustibil din cauză că unele camioane sau tractoare cu remorci nu sînt rațional folosite, fac multe transporturi în gol. Comandamentele județene și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor au datoria să introducă în toate unitățile o ordine desăvirșită în ce privește folosirea mijloacelor de transport, iar comandamentele comunale să urmărească îndeaproape asigurarea numărului necesar de oameni' la încărcat și descărcat.Din analiza efectuată rezultă că nu peste tot se acționează energic pentru mobilizarea întregii forțe de muncă existente la sate, pentru respectarea programelor și orarelor de lucru stabilite de consiliile populare. Folosind experiența bună acumulată în această perioadă, pe baza aplicării Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., comandamen-: tele comunale au datoria să acționeze cu și mai multă energie în vederea organizării' temeinice a între-; gii activități, punînd un deosebit accent pe participarea la- muncă a tuturor locuitorilor satelor, exercitînd cu stăruință un control riguros, la fața locului. în cîmp, corelind mai bine măsurile pentru intensificarea recoltării și transportului, pentru buna depozitare a produselor. Ca și pînă acum, și chiar mai bine, comuniștii de la sate trebuie să fie sufletul tuturor acțiunilor ce se desfășoară în cîmp, să mobilizeze prin exemplul lor personal, prin munca politică de la om la om pe toți locuitorii satelor la stringerea la timp și fără pierderi a recoltei, la executarea celorlalte lucrări de sezon.PREGĂTIREA INSĂMÎNȚĂRILOR.Se constată rămîneri in mai

Recolta porumbului este în toi pe terenurile cooperativei agricole Lăstuni, 
județul Tulcea; toate forțele mecanice sint folosite din plin
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ft Hâtoiii ptro tMri ttfc - feM pâ cîtm cifre Miitri
ÎNVĂȚĂMlNT PREȘCOLAR Șl PRIMAR
• Peste 875 000 de copii intre 3 și 6 ani vor frecventa grădinițele, cu circa 90 000 mai mult decît cu un an in urmă.
• PESTE 26 000 LOCURI ÎN PLUS ÎN GRĂDINIȚE. Se va cuprinde astfel aproape integral promoția copiilor de 5 ani.

o Numărul preșcolarilor care vor frecventa unitățile cu program prelungit creste cu peste 17 500 față de anul precedent.
• CIFRĂ RECORD ÎN CLASA I : APROAPE 0 JUMĂTATE DE MILION 

DE „BOBOCI".
• 3 MILIOANE DE COPII, cu peste 172 000 mai mulți decît in anul trecut, ÎN 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL PRIMAR Șl GIMNAZIAL.• Pentru toți elevii țării, Editura didactică și pedagogică a elaborat 657 titluri de manuale, publicate in pegjg 23 milioane de exemplare. Dintre acestea, 293 titluri, în milioane de exemplare, se adresează invățămintului primar și gimnazial, 180 titluri — liceelor real-umaniste și 168 titluri — liceelor de specialitate.
ÎNVĂȚĂMÎNT GIMNAZIAL Șl LICEAL

• 19 000 CABINETE Șl LABORATOARE Șl PESTE 12 000 ATE- 
LIERE-ȘCOALĂ.

o în această toamnă, numărul locurilor de muncă în ateliere-școală va spori cu încă 11 750.
3 000 NOI SĂLI DlC CLASĂ jn invățămintul primar, gimnazial și liceal.

o Numărul locurilor in internate va crește cu circa 21 000.
• VALOAREA MANUALELOR pe care le vor primi anul acesta, GRATUIT, elevii din invățămintul primar, gimnazial și liceal din țara noastră se ridică la ț gg jyțj.

lioane lei.
• 10 689 BIBLIOTECI ȘCOLARE pun la dispoziția elevilor 36 640 000 volume de literatură politică, beletristică', științifică.• In școli sint organizate pgSfa 15 QQQ CSlTCUri ȘlImfUiCe (de matematică> fizică, chimie, biologie etc.), la care participă peste JQQ QQQ (Jg gjgyj J activează 300 societăți literare și științifice și 200 cenacluri literare.

ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

• PESTE 3 000 CABINETE Șl LABORATOARE Șl CIRCA 1 509 
ATELIERE - ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR. Volumul dotărilor ?e anul 1975 pentru atelierele și laboratoarele celor 42 instituții de lnvățămînt superior, repartizate în 19 centre universitare, este cu 8,4 la sută mai mare decît In anul precedent.• Prevederile planului cincinal 1971—1975 pentru construirea noilor spații de învăță- mint superior (amfiteatre, laboi'atoare, săli de studiu și de proiecte, ateliere de producție ș.a.) au fost îndeplinite in mai puțin de 4 ani ; ÎNTREG CINCINALUL TOTALI
ZEAZĂ PESTE 30 HA SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ.

o Intre cele mai importante construcții care vor fi date în folosință în noul an universitar amintim : localul Facultății de electrotehnică a Universității din Craiova, amplasat pe platforma industrială din zona de est a municipiului, in imediata vecinătate a întreprinderii „Electroputere" : 7 000 mp laboratoare la Facultatea de electrotehnică din Timișoara ; 6 700 mp noi spații de lnvățămint pentru Universitatea din Iași ; noua clădire destinată Facultății de tehnologie și prelucrarea țițeiului de la Institutul de petrol și gaze din Ploiești.
• 73 000 BURSE STUDENȚEȘTI PENTRU ANUL 1975-1976 ; 

CIRCA 66 LA SUTĂ DIN TOTALUL STUDENȚILOR VOR FI BURSIERI Al 
STATULUI.

o Planul editorial pe anul 1975 pentru invățămintul superior prevede 110 titluri de manuale și tratate intr-un tiraj de cârCCI 800 090 d© exemplar©.

Productivitatea 
fafă In fată 

cu rebuturile

FAPTULDIVERS

(Urmare din pag. I)putină convingere sau nu se acționează deloc ne-a fost întărită și de unii dintre reprezentanții cooperației meșteșugărești din Capitală. De pildă, dacă vreți să aflați ce ne-a spus secretarul comitetului de partid de la cooperativa „Muncă și artă". Costache Pirvan. recitiți... motoul pus in fruntea acestei anchete.Rezultă că, deși știu că se primește bacșiș, unii factori de răspundere, investiți și cu atribuții educative, nu numai că nu se achită de sarcinile ce Ie revin în acest sens, dar, prin însăși atitudinea lor pasivă, favorizează eludarea sau ignorarea chiar 
a unor prevederi clare, cu caracter permanent, cum ar fi cele cuprinse in articolul 16 din Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste: „Ei (membrii de partid — n.n.) trebuie să fie dușmani neimpăcați (...) ai tendințelor de a pretinde de la societate mai mult decît s-ar cuveni pe baza, principiilor socialiste de repartiție".Discutăm pe tema veniturilor fără muncă și cu directorul general adjunct la Direcția comercială a Capitalei, M. Comaroni:— N-aș putea spune că au fost luate prea multe măsuri disciplinare împotriva celor care întrețin practica bacșișului și nici că munca educativă s-ar fi ridicat Ia nivelul cerințelor.’

Apoi, tovarășul director a început să vorbească in' termeni fdaWe duri la adresa bacșișului: că e un nărav rușinos, că va trebui să fie dezrădăcinat, că vor trebui luate măsuri, că...în aceiași termeni, condamnînd bacșișul cu fermitate, ne-au vorbit și tovarășul Gh. Duca, vicepreședintele cooperativei „Muncă și
Stîrpirea bacșișului
Artă", ca și tov. V. Florea. președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești din Capitală (confecții, textile, încălțăminte). Dar la întrebarea „Ce ați făcut dv. personal pentru combaterea acestei racile?" — ca și ceilalți interlocutori, tovarășul președinte a ridicat din umeri. A făcut puțin sau mai nimic. Cu toții sint niște dușmani neimpăcați ai bacșișului, dar nu pun piciorul in p/ag pentru desființarea lui. De ce? Pentru că nu acționează din convingere. Nu au incă siguranța că bacșișul va putea fi desființat imediat. „Munca de educație — spun ei — merge încet, pentru că .obiceiul e vechi, nu poate dispărea cu una cu două. El va dispărea cu anii, in zeci de ani poate..." E o atitudine fatalistă, de

resemnare, nefastă, cu atît mai mult cu cit se manifestă'• tocmai la unii dintre ce.L care trebuie să stea în fruntea luptei împotriva năravurilor și moravurilor vechi.De bună seamă, această „obișnuință" de a lua ceea ce nu ți se cuvine, de a determina pe alții să-ți ofere bani pentru a-i servi măi bine n-are ce căuta intr-o societate in care trebuie să domnească demnitatea, cinstea, etica și echitatea. Să mai amintim că suflul innoițor al zilelor noastre a veștejit năravuri chiar mai urite — și că aceste năravuri dispar pe zi ce trece? Firește, nimeni nu se așteaptă ca practica bacșișului să dispară chiar de la sine. „Să stîr- pim bacșișul !“ — nu a fost și nu poate să fie o lozincă formală, așa cum, din păcate, au înțeles unii dintre lucrătorii cu munci de răspundere din domeniul serviciilor. E nevoie de multă muncă educativă, pe care unitățile furnizoare de servicii, organizațiile lor de partid, U.T.C. și sindicale să o ducă permanent, neobosit in rindul lucrătorilor. Concomitent, se impune întărit și controlul in fiecare unitate de servire publică, trebuie analizate cu atenție sesizările cetățenilor, luate, cind e necesar, măsuri administrative.Dar pentru a grăbi acest proces ș! a-1 face ireversibil e nevoie ca și d-ta, stimate cititor, să pui umărul. Cu atit mai mult, cu cit d-ta nu poți fi legat sub nici o formă de un „obicei" care te costă bani cu totul și cu totul inutil.
iililiwwii.

Alcoolul și... 
„încrederea 
în oameni"

in mijlocul iernii. Motiv pentru care V. B. a trebuit să facă din nou drumul la doctor...
Decît așa colegi...

La întreprinderea „Electroceramica" din Turda — de unde vă prezentăm imaginea alăturată — sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată la nivelul întregului cincinal încă dm luna mai a anului trecut. „Cheia" acestui remarcabil succes : organizarea superioară a producției și a muncii

Din analiza rezultatelor îndeplinirii planului pe acest an de către ÎNTREPRINDEREA DE MOTOARE ELECTRICE DIN PITEȘTI reține imediat atenția creșterea impresionantă a productivității muncii. Astfel, comparativ cu prima lună a anului, în luna martie, productivitatea muncii a fost cu 10 ia sută mai mare, în iunie cu aproape 20 la sută, iar în august cu peste 25 la sută. Și întrucît sporirea rodniciei muncii influențează pozitiv rezultatele de ansamblu ale activității economice, se cuvine să remarcăm că, în opt luni la întreprinderea piteșteană prevederile de plan la producția globală au fost depășite cu 1,5 la sută, la motoare electrice de peste 0,25 kW — cu 8,4 la sută, iar valoarea produselor electrotehnice fabricate suplimentar se ridică la peste 9 milioane lei.— Pentru creșterea continuă și in ritm înalt a productivității muncii — ne spunea ing. Mihai Zisu. directorul întreprinderii — s-a aplicat și se aplică cu fermitate un program amplu de măsuri tehnico- organizatorice. Cu precădere, ele vizează stabilirea riguroasă a necesarului de forță de muncă pe profesii. îndeplinirea normelor de către fiecare lucrător, îmbunătățirea constructivă a unor produse și introducerea de noi soluții tehnologice.Neîndoielnic, direcțiile de acțiune menite să asigure valorificarea intensă a rezervelor interne de creștere a productivității muncii au fost și sînt bine gindite. Rezultatele în acest domeniu sînt cu atît mai meritorii, cu cît productivitatea muncii este un indicator calitativ de bază al planului de stat, unul din factorii esențiali ai creșterii eficienței economice. Se știe însă că ridicarea continuă a eficienței — sarcină fundamentală stabilită de conducerea partidului pentru toate sectoarele de activitate —. presupune, alături de creșterea productivității muncii, asigurarea permanentă a unui înalt nivel calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a celor materiale. Cum a fost înțeles un asemenea imperativ la întreprinderea de motoare electrice din Pitești ?Este adevărat, dacă excludem influenta reașezării prețurilor la unele materii prime și materiale, care nu a fost cuprinsă în plan, în șapte luni, prin reducerea cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă, in întreprindere s-au obținut economii de peste 2 milioane lei. Tot atît de adevărat este faptul că volumul acestor economii putea fi aproape dublu. Cum ? Dacă se realizau Întocmai prevederile de plan privind diminuarea cheltuielilor materiale ,1a 1 000 lei producție-, marfă. Cir, sarcinile prevăzute, la acest indicator nti au fost îndeplinite integral și, ca atare, după șapte luni, cheltuielile materiale de producție au fost mai mari cu peste 1,9 milioane lei față de nivelul planificat.Care sint cauzele depășirii acestor cheltuieli ? Iată opiniile cîtorva cadre cu funcții de răspundere din întreprindere. Vasile Brănescu, șeful biroului plan-dezvoltare : „Volumul ridicat al rebuturilor constituie principala cauză a depășirii cheltuieiilor materiale planificate". Petre Floarea, contabil-șef : „Nu ne-am încadrat în nivelul planificat al cheltuielilor materiale datorită rebuturilor. Deși a- cestea sint inerente, iar procesele de

fabricație prevăd „rebuturi tehnologice", totuși, ele nu sint luate in calcul la planificarea cheltuielilor de producție". Nicolae Cincă, inginer principal in cadrul atelierului de proiectare tehnologică : „S-a cheltuit mai mult decît s-a planificat din cauza volumului mare de rebuturi. Pentru întreprinderea noastră nu s-a stabilit o cotă limită de rebuturi".Așadar, interlocutorii noștri sint de aceeași părere : cheltuielile materiale de producție au fost depășite deoarece rebuturile sînt foarte mari. Intr-adevăr, în șapte luni, în întreprinderea piteșteană volumul rebuturilor se ridică la aproape 10 milioane lei. Dar volumul ridicat al rebuturilor se datorează faptului că ele nu sint „planificate" ? Desigur, o asemenea motivare nu este plauzibilă. Și încă un aspect : în întreprindere ni s-a spus că au fost luate numeroase măsuri tehnico-organiza- torice pentru mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, pentru reducerea normelor de consum. Atunci, cum se explică faptul că aici, de la o perioadă la alta, ponderea rebuturilor in valoarea producției a rămas a- ceeași ?—- Tehnologiile de fabricație sînt bine puse la punct, dar nu se respectă în totalitate ; dispunem de utilaje moderne, de înaltă precizie, însă nu sînt Întreținute și folosite corespunzător — ne spunea secretarul comitetului de partid din secția motoare asincrone, Alexandru Almăjan. Reducerea rebuturilor, care sînt exagerat de mari, presupune, în primul rind, o atitudine mai responsabilă din partea întregului colectiv pentru buna gospodărire a resurselor materiale, înlăturarea cauzelor care generează risipirea acestora.Cît de fundamentată este o asemenea opinie ? Ne-am notat cîteva spicuiri din informarea prezentată conducerii întreprinderii, la sfîrși- tul primului semestru, de controlul tehnic de calitate : „...între ateliere se transmit loturi de repere neacceptate de C.T.C." ; ..... s-a lucrat cu scule neomologate și neaprobate de C.T.C." ; „în general, la sesizările controlului tehnic de calitate asupra nerespectării documentației se motivează : așa s-a lucrat și pînă a- cum" ; „...se înregistrează deficiențe care au mai fost semnalate și în informările anterioare". După cum se vede, este vorba de abateri serioase de la disciplina tehnologică, împotriva cărora nu s-a acționat operativ și energic, nu s-a creat o opinie muncitorească de masă.Indiscutabil, nimeni nu contestă rezultatele bune obținute de colectivul întreprinderii in domeniul creșterii productivității muncii. Planul este Insă un tot unitar și nu se poate aprecia că un colectiv de întreprindere I-a îndeplinit exemplar dacă nu și-a onorat integral prevederile Ia toți indicatorii și, îndeosebi, la cei ai eficienței economice. Tocmai de aceea, la întreprinderea de motoare electrice din Pitești trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva consumurilor exagerate de materii prime și. materiale, împotriva rebuturilor, a oricăror forme de risipă care influențează negativ nivelul cheltuielilor materiale de producție.
IMe ȘTEFAN

La înălțime! »ce au escaladat virful din Pamir, șapte al- brașoveni, conduși de

La întreprinderea de motoare electrice ‘ din Pitești

După „L^nin" piniști Ionel Coman, de la întreprinderea „Hidromecanica", au pornit îhtr-o nouă expediție în Asia, cu două turisme de teren românești. Cei șapte membri ai expediției au trimis o telegramă din Kabul (Afganistan), prin care anunță că au reușit să depășească una din cele mai grele încercări : traversarea deșertului numit „Pustiul morții". In telegramă se mai spune : „Ne simțim bine și ne îndreptăm spre ținta finală : virful Koh- E-Bandaka“. E vorba de un virf dificil de atins, care are o time de... 7 000 . metri. In grama de răspuns li s-a să fie și ei la... Înălțime 1
Unde 
e balta?

Răsfoim lucrarea „Atlas 
grafic general", paginile 51 
pe hărțile care prezintă Dună
rea la nord de balta Ialomiței și 
citim : „Balta Brăilei". Străba
tem in lung și în lat, în cruciș 
și-n curmeziș, cele 72 000 de 
hectare ale incintei indiguite, a- 
parținînd sus-zisului... teritoriu. 
Rotim privirile : peste tot — 
oameni, porumb, tractoare, ma
șini agricole. Nici vorbă de 
„apă stătătoare, permanentă etc. 
etc". De mulți ani, fosta baltă 
se numește — și este — Insula 
Mare a Brăilei.

înăl- tele- urat

geo- și 58,

I Intîlnire 
amînată

Gheorghe Rus făcea

Ila unitatea autoservice 
rativei meșteșugărești ....... 
nul" din Baia Mare. Cum se afla 
I mereu printre mașini, n-a re
zistat ispitei de a face o plim
bare pe patru roți. O, cit se va 

I bucura prietena lui din Dej 
cind o să-l vadă pe el, băiat de 
19 ani, la volanul unei mașini 
de ți-i mai mare dragul ! Toc- 

Imai gindul la clipa unei aseme
nea revederi l-a făcut să „uite" 
că n-are nici măcar permis de 

I conducere. S-a suit la volanul 
unei mașini aflate, in reparații 
și a pornit la drum. Dar n-a 
ajuns să dea ochi cu fata, pen- 

Itru că s-a răsturnat intr-un 
șanț, de unde l-a ridicat, copă
cel, miliția. Iar instanța i-a a- 

, minat intilnirea.

practică 
a coope- 

„Guti-

îi erau acestuia nu numai prieteni și parteneri Ia table, ci și... colegi de serviciu I Dacă nu în numele calității de prieteni, măcar în numele calității de tovarăși de muncă, de ce nu au intervenit ?! Nu -era oare de datoria lor să ia atitudine împotriva abaterilor lui D. C, de la normele morale ?
portamentul avut pînă atunci — pentru care „girează" înșiși cei ce angajează — ci comportamentul viitor al gestionarului ! Drept pentru care D. și N. I. au rămas buni -de plată. Din caietul 

grefierului
L.. .....  .... ....... x,-,— Și să mai ai încredere în oameni...— Că bine zici, Marine ; niște pungași, tinerii ăia...Zi de iarnă. Pe la miezul nopții, în fata braseriei «Parc» din Giurgiu, doi oameni se lamentau în gura mare : Marin Berbec din satul Izvoare și Virgil Burilă din satul Drăghiceanu — ambele aparținătoare de comuna Gogoșari — Ilfov. Primul venise in Giurgiu cu niște treburi casnice ; celălalt fusese la București, la un consult medical. Și cum p4nă la plecarea autobuzului mai era ceva timp s-au dus la braserie pentru... „una mică". Așa s-au și cunoscut. Și, din vorbă in vorbă, s-a făcut ora Închiderii. Oră la care ospătarii i-au invitat să părăsească localul. Cum ei insistau însă să mai bea ceva, doi consumatori s-au oferit să le facă ei rost de băutură (?!). Contra o sută lei. Sumă pe care cei doi o plingeau atit de „amarnic"... Pină la urmă, cei doi s-au dus în gară, să se odihnească puțin, pe o bancă. Dimineața, V. B. — care, între timp, ațipise, se vede — s-a sculat și-a dat să meargă la autobuz. Mare i-a fost mirarea insă cind a constatat că proaspătul lui „prieten" — cel care-și pierduse cu desă- vîrșire „încrederea în oameni", și care acum dispăruse — îl descălțase de pantofi, lăsindu-1 cu picioarele goale — pe zăpadă,

care îi în-Dorin C. și supărat, adică — îl

— Deși jucam table cu Popei și Stava- rache, cind a venit, numita a Început să facă scandal. Subsemnatu’ trebuia să o potolesc, nu ?! Doar era nevasta mea. Așa că am luat-o de mină și am dat-o afară. Mai ales că Ecaterina Ș„ la care ne aflam, nu invitase la petrecere nici pe soția mea, nici pe copil, și nici pe nașu’, soțea...Intr-una dintre după-amieze, s-a întors acasă grăbit? Grăbit „Aia" — șefii de la serviciu,trimit din nou pe teren. Pe el, care abia s-a Întors ! Care abia așteaptă să petreacă 
o după-amiază in mijlocul familiei, să se joace cu copilul...A doua zi, D. C. a fost găsit însă tot în București, acasă la o prietenă — Ecaterina Șerban. „Impolitețe" pentru care soția, venind acolo... neinvitată —după cum s-a exprimat in instanță D. C. — a fost insultată.Nu insistăm mai mult asupra Iui D. C. Pentru ele, comisia de de pe lingă Consiliul popular al lui 4 l-a sancționat cu 2 000 leiCeea ce ne reține cu precădere atenția este altceva :Cei doi bărbați cu care Dorin C. juca table — Ștefan Stavarache și loan Popet —

lovită șifaptelor judecată sectoru- amendă.

Lacătul

Petrecere 
cu... „cîntec"

Tinerică, frumușică și fără 
nici o ocupație, Gabriela Dăscă- 
lescu din Iași (strada Mușatini 
23) iși alunga, din cind in cind, 
plictisul, prin cite o petrecere 
„de zile mari". La ultima petre
cere, l-a invitat și pe prietenul 
ei, Iile Cojocaru. Văzindu-i că 
petrecerea se transformase, la 
miezul nopții, intr-un adevăref 
vacarm, vecinii i-au rugat să\ 
lase să doarmă, dar n-a fost 
chip. Ba, ca răspuns, au dat a- 
paratul de radio pină la refuz. 
Vecinii au chemat in ajutor un 
lucrător de miliție. Gabriela 
a început să strige la toată lumea 
precum că „sint in casa mea și 
fac ce vreau", după care s-a 
apucat să lovească in dreapta 
și-n stingă pe cei din jur, Acum, 
aflată in stare de reținere la 
miliție, s-a potolit. In ce-l pri
vește pe „amicul" ei, a căzut 
plocon in mina miliției, care 
tocmai îl urmărea pentru exe
cutarea unei pedepse de 4 luni... 
Răspuns la ’ 
faptul divers'In legătură cu nota din rubrica noastră „Revizia unui revizor", in care semnalam că din cauza unor defecțiuni tehnice un autocamion a căzut intr-o prăpastie pe raza comunei Mî- neciu și un om și-a pierdut viața, directorul Unității de canizare, transporturi și strucții forestiere Ploiești, giner Valeriu Stoicescu, scrie : ’„Cazul l-am prelucrat cu toți șoferii și lucrătorii noștri. împotriva celor vinovați s-au luat următoarele măsuri : șefului de coloană, C. Profirescu, și revizorului tehnic G. Cepoiu li s-a desfăcut contractul de muncă, iar tehnicianul Marin Silvestru a fost retrogradat. Au mai fost sancționați șeful de sector Anton Nica și mecanicii auto P. G. Oprică, Ion Terza și C. Gogan". în continuare, în a- dresă sint menționate și alte măsuri luate, pentru ca pe viitor treaba să meargă, intr-adevăr, ca pe roate.

me- con- in- ne

Buni de plată!
colegiul pe-Tribunalul județean Prahova, nai.In fața instanței, Ion C. domiciliat în Ploiești, strada 115 C T- fost gestionar in cadrul cooperativei de consum Filipeștii de.Tîrg. în calitatea avută, numitul și-a însușit din patrimoniul unității — bufetul, din comuna Stoenești — bunuri și bani în valoare de 16 960,89 lei. Fapte pentru care instanța 4-a condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare, plus plata cuvenitelor despăgubiri civile.Firește, potrivit legii, pentru plata despăgubirilor au fost chemați. în fata instanței și garanții acestuia — soții D. și N. I. Ei care, atunci cind s-a pus chestiunea angajării lui I.C.M., i-au dat nu numai recomandările de rigoare referitoare la cinste și corectitudine, ci s-au și obligat ca, in >caz că lucrurile nu vor sta așa. să răspundă și rpaterial pentru faptele viitorului gestionar. Acum, insă, garanții au altă părere despre angajamentul semnat :— Ce sintem noi de vină, onorată instanță, că între timp I.C.M. s-a schimbat. Nu mai este cel pentru care am girat noi.Firește, „argumentele" de mai sus au fost respinse de instanță. Pentru că. in asemenea cazuri, ceea ce se girează este nu com-

MaricaGăgeni
D. M. și Valentin Apreutesei au fost tovarăși de muncă, prieteni. Amindoi lucrau la cooperativa Constructorul București. Primul — in calitate de gestionar la magazia de materiale. Cel de-al doilea — electrician. Primul lucrează și astăzi. Cel de-al doilea... Cel de-al doilea stă în fața completului de judecată — Judecătoria sectorului 7 — acuzat de sustragere din avutul obștesc. Stă și privește un lacăt.Privim și noi : este un lacăt ca toate lacăteLe. Si totuși, omul din fața completului privește micul obiect ca pe un dușman personal — cu o minie de-abia reținută, cu dorința nemărturisită ca el să nu fi existat niciodată.,,în dorința firească de a asigura paza unora dintre bunurile gestionate, intr-o zi. D. M. i-a cerut lui V. A. să-i împrumute un lacăt. Amabil, acesta î l-a oferit. Numai că, pe urmă, in absența gestionarului, V. A. a „uitat" că D. M. îi este tovarăș de muncă, prieten ; pe de altă parte — și-a amintit subit că lacătul cu pricina măi are incă o cheie...Furtul — plăci p.f.l., linoleum etc. — a fost descoperit după cîteva zile. Epilogul : V. A. — trimis In fața instanței și condamnat la 8 luni închisoare.

..La un moment dat. subsemnatul, care aveam masă reținută în local și-mi sorbeam liniștit șprițul, am ieșit afară pe ușa din spate și am dat să plec cu bicicleta reclamantului. Odată ajuns insă la circa 100 de metri de restaurant, cind să încalec bicicleta, am văzut că aceasta are piedica pusă, motiv pentru care, dindu-mi seama de gravitatea faptei mele, am hotărît să mă îndrept pentru că, in condițiile de mai sus, nu puteam să ajung prea departe fără să fiu prins".(Fragment din susținerile lui Marin Sone în fața instanței — Tribunalul județean Ilfov, colegiul penal, dosar 746/75).„Este adevărat, onorată instanță; suma găsită de organele de miliție asupra mea 284,70 lei — corespunde exact cu suma care, nu știu cum, a dispărut din tejgheaua bufetului în timp ce gestionarul se dusese să dea o mină de ajutor la despotmolitul unei mașini. în mijlocul drumului. Contrar declarațiilor martorilor, contrar celorlalte probe ale dosarului, aceasta este insă o simplă coincidentă, deoarece banii in cauză erau ciștigați de mine cinstit, la un joc de barbut organizat cu o seară înainte în casa amicului meu V. S.“.(Fragment din declarația Iui Stan lordache — dosar 1 316/75, Tribunalul județean Ilfov — condamnat la 1 an și două luni închisoare pentru furt din avutul obștesc).
TItus ANDREI

Victima
propriei 
rătăciri SeTribunalul din Tg. Jiu. pronunță sentința : trei indivizi sint condamnați la cite 4 și 5 ani închisoare pentru infracțiunea de viol. Toți cei prezenți în sală consideră pedeapsa pe deplin meritată. In același timp, aceiași oameni din sală au a- runcat priviri piezișe „părții vătămate", respectiv Rozaliei H. Din ce cauză ? Din cauză că Rozalia H„ femeie de 34 de ani, își părăsise domiciliul său din Cluj-Napoca și pe cei patru copii, pornind intr-o aventură a- moroasă cu un flăcău din Tîrgu- Jiu, pe care ii cunoscuse intîm- plător. Firește, împrejurările în care a căzut victimă, o scot de sub incidența legii. Dar n-o absolvă de oprobriul public.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm dat o înaltă apreciere mesajului de felicitare transmis cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a Revoluției de la 1 septembrie.Adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres și prosperitate pentru poporul prieten al României.

Colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele. Consiliului 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.Tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit simbătă la amiază delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară, condusă de Maria Dușek, secretar al Consiliului Central, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a
întoarcerea din Japonia a delegației P.C.R.Simbătă după-amiază s-a întors în Capitală delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu,, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului Comunist din Japonia, a făcut o vizită în această tară.Din delegație au făcut parte tovarășii Simion Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co

Ministrul apărării naționale a plecat in taieSimbătă dimineața, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Mexic, unde, la invitația generalului Hermenegildo Cuenca Diaz, ministrul apărării naționale al Mexicului, va participa la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a 165-a aniversări a Zilei independenței Statelor Unite Mexicane. Protocol româno-kenyan privind colaborarea

efectuat o vizită de schimb de experiență in țara noastră.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, a participat'tovarășul Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.
mitetului județean Vrancea al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Sandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

La plecate, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți generalul colonel Ion Coman, prim adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, generalul maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, genferalul colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.

/
Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe și cultelor al Republicii Costa Rica, Gonzalo J. Facio, cu prilejul aniversării proclamării independenței țării sale.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transihis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor'externe al Republicii Honduras, Virgi- lio R. Galvez Madrid, cu prilejul Zilei naționale a țării sale.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al Republicii Ecuador, general Carloș Aguirre Asanza, cu ocazia numirii sale in această funcție.
★Sîmbătă seara s-a Înapoiat In Capitală delegația Grupului român al Uniunii Interparlamentare, condusă de Corneliu Mănescu, președintele grupului român, care a participat la lucrările celei de-a 62-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare de la Londra.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-fi- nanciară a M.A.N., Iuliu Fejes, membru al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a M.A.N., de alți deputați.
★Membri ai delegației Partidului Dreptății din Turcia, care efectuează o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, au avut, sîmbătă dimineața, o întrevedere cu Maria Stănescu, adjunct al ministrului educației și invățămîntului, și Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Au fost abordate aspecte privind dezvoltarea în- vățămintului și culturii în cele două țări.
★La invitația Comitetului National pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara o delegație a Mișcării elvețiene pentru pace, formată din Maria Got- tisheim și Annelies Seidenglanz, membre ale mișcării.

încheierea celei de-a IX-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 

de colaborare economică

ZIUA INDEPENDENȚEI

REPUBLICII HONDURAS

Simbătă s-au încheiat lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică.în timpul lucrărilor sesiunii s-a făcut un cuprinzător schimb de păreri privind colaborarea dintre cele două țări. A fost apreciată pozitiv evoluția pe linie mereu ascendentă a relațiilor economice dintre România și Iugoslavia, precum și perspectivele de extindere in continuare a conlucrării în toate domeniile, pentru traducerea în viață a indicațiilor date cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.S-a relevat cu satisfacție că în perioada care a trecut de la precedenta sesiune a comisiei, din iunie 1974 și pină acum, s-au obținut rezultate deosebite în dezvoltarea și diversificarea colaborării economice dintre cele două țări, finalizîndu-se importante acțiuni de cooperare în industriile construcțiilor de1 mașini, chimică, metalurgică, energetică și în alte domenii. S-a apreciat ca foarte utilă realizarea, în această perioadă, a unor vizite de lucru reciproce a unor personalități din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, cu care ocazie s-au stabilit programe de măsuri menite să contribuie la dezvoltarea colaborării și cooperării economice, științifice și tehnice, in diverse domenii de activitate.în baza rezultatelor obținute și a analizei efectuate la sesiune s-au convenit măsuri pentru finalizarea de către organele și organizațiile de resort din cele două țări a acțiunilor de cooperare în producție aflate in curs de tratative în domeniile industriei construcțiilor de mașini, chimice și petrochimice, metalurgice și materiilor prime, precum și cu privire la utilizarea în continuare a potențialului hidroenergetic al Dunării.S-a relevat, totodată, cu satisfacție creșterea an de an a schimburilor comerciale, volumul preliminat al realizărilor pe anul 1975 fiind cu 40 la sută mai mare decît cel din anul 1974. Ca urmare a analizelor care au avut loc in cadrul ‘comisiei și pe linia organelor centrale de planificare din 

cele două țări s-a apreciat că slnt create condiții pentru ca în perioada 1976—1980 volumul livrărilor reciproce de mărfuri să crească în mod substantial.De o deosebită atenție s-a bucurat în cadrul lucrărilor sesiunii examinarea posibilităților de colaborare in terțe țări. A fost constituită o grupă mixtă de lucru pentru colaborarea economică în terțe țări și au fost convenite domeniile și formele de colaborare.în încheierea lucrărilor sesiunii tovarășii Emil Drăgănescu, viceprim- ministru al guvernului, președintele părții române in comisie,' și Milorad Birovliev, membru al Consiliului E- xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele Comitetului Federal pentru Planificare Socială, președintele părții iugoslave în comisie, au semnat Protocolul sesiunii.La lucrările sesiunii, desfășurate Intr-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere reciprocă, au luat parte Virgil Cazacu. ambasadorul României Ia Belgrad, și Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București.
★Sîmbătă. la amiază, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Petar Dodik, a oferit un cocteil în onoarea participantilor la lucrările celei de-a IX-a Sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare e- conomică.Au participat președinții celor două părți in comisie, membri ai delegațiilor, reprezentanți ai conducerii unor ministere, alte persoane oficiale.
★Sîmbătă seara, delegația R.S.F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Milorad Birovliev, a părăsit Capitala.La aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Emil Drăgănescu, de alte persoane oficiale.A fost de față Petar Dodik, amba- «adorul R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului colonel JUAN ALBERTO MELGAR

Șeful statului Honduras~ Cu prilejul aniversării Zilei independentei Republicii Honduras, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în. numele poporului român si al meu personal, cordiale felicitări și cele mai calde urări de progres $i prosperitate poporului hondurian și de feriicire personală.Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea, că, prin eforturi comune, relațiile bune dintre România și Honduras vor progresa continuu, dezvoltîndur-se pe multiple .planuri, In folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării dintre națiuni.
NICOLAE CEAUȘESCU

,' Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul dip Honduras sărbătorește la 15 septembrie ziua sa națională — aniversarea proclamării independenței de stat. Țară cu importante resurse naturale, Hondurasul își propune, în planurile sale de dezvoltare, valorificarea acestor bogății în folosul propășirii economice și sociale, obținînd pe această cale. în ultima vreme, o serie de importante progrese. în fotografie : vedere generală din Tegucigalpa, capitala tării. /în domeniile minier și forestierMinistrul resurselor naturale di.n Kenya, Stanley Oloitipitip, și-a încheiat sîmbătă vizita pe care a făcut-o în tara noastră Ia invitația ministrului minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan.Cei doi miniștri au semnat un Protocol care prevede extinderea cooperării în domeniile minier și forestier. La semnare au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și ai Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.
★Ministrul kenyan al resurselor naturale a vizitat șantierul unei instalații de foraj la mare adîncime ' și Combinatul de prelucrare a lemnului de la Pipera.în.tr-o declarație făcută presei, ministrul kenyan a spus : „Scopul vizitei noastre Iri -România a fost, de a identifica modalitățile adecvate care să contribuie la întărirea și lărgirea cooperării româno-kenyene,

în spiritul protocolului convenit și semnat în martie 1970. Pină în prezent, Kenya a primit asistență tehnică din partea României în diverse domenii, cum ar fi geologia, mi-, neritul si prelperarea lemnului. în cursul acestei vizite ambele părți și-au exprimat hotărîrea de a continua cooperarea, lucru consfințit astăzi prin semnarea unui protocol. Acesta se va traduce in fapt prin cartare geologică, . imprimare de hărți geologice, școlarizarea personalului necesar, furnizarea de utilaje de către România".Oaspetele a subliniat în continuare că întrevederile și convorbirile avute cu cadre din conducerea unor ministere, vizitele întreprinse la diferite obiective industriale i-au oferit prilejul de a cunoaște mai bine România și potențialul ei economic, în încheiere, ministrul kenyan și-a -. exprimat convingerea că relațiile, db?,: colahorare^dintre-,.-România, si,.Kenya■ se vqn dezvolta și mai mult în in- teresul și spre binele ambelor popoare.

♦ SPORT » SPORT a
FOTBAL:

A.S.A.-singură în fruntea clasamentului
„Cupa Scînteii tineretului" la tenis 

și-a desemnat campionii

Se extinde cooperarea româno-japoneză 
în domeniul științificSimbătă a avut loc, în Capitală, semnarea înțelegerii de cooperare științifică și tehnologică între Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și grupul japonez „Mitsui" pentru cooperare tehnică cu România. înțelegerea prevede promovarea și lărgirea cooperării științifice și tehnologice in domenii prioritare cum ar fi : energia, chimia și petrochimia, industria extractivă, construc

ții de mașini, electrotehnică. construcții industriale, agricultură.Delegația japoneză a fost condusă de Katsuzo Nagai, președintele grupului „Mitsui" pentru cooperare tehnică cu România.La semnare au fost de față prof. Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, directori generali ai unor institute centrale de cercetare din țara, noastră. (Agerpres)
vremea

’ ipul probabil pentru zilele de 15,
17 septembrie. In tară : Vremea 

fi în general instabilă, mal ales In 
nătatea de nord-vest a tării șl In zo- 

tiv e de deal și de munte, unde cerul

va prezenta înnorări mai accentuate și 
vor cădea ploi, îndeosebi sub formă de 
averse. In rest, averse izolate. Vîntul 
va prezenta intensificări pînă la tare la 
începutul intervalului. Temperatura va 
scădea ușor. Minimele vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele între 
15 și 25 de grade. In București : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii slabe. Vint moderat, cu in
tensificări în primele zile. Temperatura 
în scădere ușoară.

Ieri s-au desfășurat patru dintre meciurile celei de-a Vl-a etape ■ campionatului diviziei A.La Tirgu-Mureș, partida A.S.A. — S.C. Bacău s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea localnicilor. Acest rezultat, ca și faptul că Universitatea Craiova n-a obtinut ieri decît un scor egal în fata Politehnicii Timișoara au, determinat situarea' echjpei A.S.A'.'1'de fprimul ’16c!: al clașa.mfe’ntului gqn.drăl,;>'cțf, ,9 puncte.Formația din Tg? Mtireș. în ’ alcătuirea anunțată in numărul precedent al ziarului nostru, s-a desprins de adversara sa abia In repriza secundă prin golurile înscrise de Bolo- ni (min, 48) si Fazekas (min. 83). La meci au fost prezenți 12 000 de spectatori, însă pentru partida A.S.A. — Dynamo Dresda (miercuri. 17 septembrie. ora 16) din „Cupa U.E.F.A." se anunță că s-au vîndut de pe acum toate biletele de intrare în stadion (20 000).La Craiova, echipa Universitatea n-a putut învinge pe Politehnica Timișoara, meciul încheindu-se cu scorul de 1—1 (1—0). Punctele au fost marcate de Mehedințu (autogol, min. 45) pentru localnici și de Cotec (min. 78) pentru timișoreni. Față de formația anunțată, din echipa craiovea- nă a lipsit mijlocașul Ciupitu, înlocuit cu Ștefănescu. Pe parcursul jocului. Marcu și Oblemenco, ușor accidentați. au fost schimbați cu juniorul Cămătaru și. respectiv. Bălăci. Și la Craiova s-a epuizat vînzarea tuturor biletelor (33 000) pentru meciul de miercuri (ora 16) dintre U- niversitatea și Steaua Roșie Belgrad, din „Cupa U.E.F.A.".La Constanta, partida dintre echipa locală si Dinamo s-a desfășurat în nota de dominare a gazdelor.

După, cum s-a putut observa și la televizoare. F. C. Constanta a ratat multe ocazii de a înscrie goluri, două dintre acestea irosindu-se chiar in ultimele minute ale partidei. Iată însă că exact in min. 90, Dudu Georgescu trimite o minge peste portarul Ștefănescu, obligîndu-1 pe fundașul Doboș să oprească mingea cu mina spre a evita golul. Lovitura, de 11 metri o execută tot Georgescu ' — slab, pe mijlocul porții, totuși! ‘Ștefănescu. dezechilibrat, nu retine mingea, ci o deviază în plasă. Scor ; 0-1 !Dinamo a jucat în formația anunțată. pe parcursul meciului Nunwei- ler fiind înlocuit cu Zamfir, iar portarul Stefan — care apărase foarte bine, dar se accidentase — cu M. Constantinescu. Echipa bucureșteănă va pleca marți la Madrid pentru jocul din „Cupa campionilor europeni" cu Real. Acest meci va începe la ora 21 și va fi transmis la televiziune.La București, pe stadionul „23 August". Rapid a învins pe F. C. Bihor cu 2—0 (0—0). Golurile au fost marcate de St. Marin (min. 51) și Manea (min. 81). Pe parcursul jocului. în formația bucureșteănă Rîș- niță și Pop au fost înlocuiți cu An- gelescu si. respectiv. A. Dumitru. Meciul de miercuri. Rapid — S. C. Anderlecht. din „Cupa cupelor", va avea loc pe același stadion, de la ora 17.45.Azi se vor iuca partidele : F. C. Argeș — F.C.M. Reșița ; Olimpia — U.T.A. ; „U“ CIu,j-Napoca — Steaua ; Sportul studențesc — Politehnica Iași si Jiul — C.F.R. (meciul va avea Ioc la Deva, terenul din Petroșani fiind suspendat pentru o etapă).
V. M.

Costinești (prin telefon, de la V. Căbulea). — Populara competiție de tenis „Cupa Scînteii tineretului" și-a desemnat ieri, la Costinești, campionii ediției a Il-a 1975.Ei sînt următorii în ordine : categoria 11—14 ani, fete : Mihaela Dumi- triu (Galați) care a învins-o în finală pe Toth Maria (Bihor) cu 2—0 ; băieți: Mag Marius (Bihpr) care l-a . ipvinsin finală pe Miheț Ion (Hunedoara) cu 2—1 ; categoria 15—18 ani, fete : Ciorac Gabriela (Bacău) care a învins-o fn finală pe Diamandis Mar rica (Dolj) cu 2—0 ; băieți : Ciuntea Mihal (Neamț), campionul de anulCampionatele mondiale de lupte greco-iwaneMOSCOVA 13 (Agerpres). — Cu o zi inainte de terminarea campionatelor mondiale de lupte greco-ro- mane de la Minsk, patru protagoniști și-au asigurat locul I și medalie de aur. Aceștia sînt bulgarii Kamen Lozanov (categ. 100 kg) și Alexandr, Tomov (categ. peste 100 kg) și sovieticii Nelson Davidian (categ. 62 kg) și Vitali Konstantinov (categ. 52 kg).’ în limitele categoriei 82 kg, unde medaliatii vor fi desemnați astăzi, luptătorul român Ion Enache l-a învins în turul 6 pe polonezul Adam Ostrowski. Decizia a fost obținută prin tuș dună 5 minute de luptă. La categoria 48 kg, campionul mondial de anul trecut Vladimir Zubkov (U.R.S.S.) a cîștigat prin tuș întil- nirea cu românul Gheorghe Ber- ceanu. La aceeași categorie. Stefan Anghelov (Bulgaria) l-a întrecut la puncte pe Salih Bora (Turcia).

trecut — care l-a învins pe Stănescu Daniel (Dîmbovița) cu 2—0 ; categoria 19—25 de ani, fete : Ignat Doina (Prahova) care a învins-o în finală pe Grămuș Viorica (Olt) cu 2—0 ; băieți : Diamandis Zisis (Dolj) care l-a învins în finală pe Lorincz Richard (Alba) cu 2—0.Cei 240 de finaliști — campioni ai județelor și,ai municipiului București. ’ âu oferit în' 'dele patru zile 'de p"ă4io- - nante întreceri dovada că tenisul se poate juca, și, încă bine, la scară de masă, „Cupa Scînteii tineretului" reafirmîndu-și și cu această ediție rolul important în popularizarea sportului alb, în rîndurile copiilor și tineretului, ca și în propulsarea unor talente autentice pentru tenisul de performantă. Prezenți la întreceri, reprezentanții Federației române de tenis au însărcinat un colectiv de specialiști să urmărească evoluția celor mai talentate elemente și să le îndrume spre secțiile de performantă. Lista întocmită la fața locului cuprinde numele a 40 de sportivi, mai ales din primele două categorii de virstă.Trofeul transmisibil al competiției „Cupa Scînteii tineretului" la tenis a fost cucerit anul acesta de reprezentativa județului Dolj care a acumulat cel mai bun punctaj în urma criteriilor stabilite : numărul de concurent! în fazele superioare ale finalei (sferturi, semifinale și finală) ; numărul de participant: la etapa de masă a competiției ; amenajarea în județ a terenurilor de tenis prin acțiuni de muncă patriotică ale tinerilor.Au fost oferite, de asemenea, numeroase premii conștînd din rachete, mingi de tenis și echipament sportiv, precum și cupe si diplome — din partea ziarului „Scînteia tineretului", inițiatorul acestei competiții. Comitetului Central al U.T.C. și Federației române de tenis.
(Urmare din pag. I)rului general al partidului, a devenit, începind din acest an, una din întreprinderile constructoare de tractoare ale țării...Ritmuri ale acestui timp! încă din 1970 Craiova obținea o producție industrială de 76 de ori mai mare cle-cit în 1938, reali- zînd în numai 4 zile întreaga producție a acelui an comparativ...Dar Craiova prezentului a cunoscut aceleași ritmuri si în dezvoltarea altor domenii, devenind, așa cum prevedea tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 30 de ani în urmă, „o cetate a muncii, a științei și culturii"... 60 000 de elevi și studenți (cu 11 000 mai multi deciț întreaga populație a Craio- vei anțebelice) învață azi in cele 16 licee de specialitate, 11 școli profesionale, 5 licee de cultură generală și în cele 7 facultăți ale Universității craiovene, înfăptuire a acestui deceniu de aur. (în pragul primului an de învătămînt al noii instituții, acad. A. Otetea, distinsul istoric, scria : „înființarea unei universități

la Craiova... vine să încununeze avîntul economic fără precedent al unei mari provincii istorice... Banatul Craiovei. unde au luat ființă formațiile politice care aveau să constituie
Universitatea va stirni și forma noi energii, care vor îmbogăți și înfrumuseța viata istoricei provincii a Olteniei".)Tot în curînd vor fi sărbătorit! cei 125 de ani aî

Bănia-în prag 
de sărbătoare

Țara Românească, tara Craioveștilor, care a inspirat și sprijinit epopeea lui Mihai Viteazul, Oltenia, care a dat cadrele și șeful mișcării de independentă națională și socială din 1821. și care a dat vieții politice, economice si culturale a tării glorii naționale ca Titulescu. Brâncuși, Arghezi. Gogu Constantinescu, Țițeica, Stoilov. Ră- dulescu-Motru și atîtia alții. populația Olteniei... merita de mult această reparație. Regimul socialist i-a acordat-o, convins că

Teatrului National din localitate, dotat. în acest cincinal, cu o scenă nouă, o bijuterie de arhitectură și urbanistică, ce se înscrie unui peisaj citadin el însuși înnoit fundamental. Este de ajuns să amintim că numai în Craiovita Nouă, cel mai tînăr ansamblu urbanistic, locuiesc de două ori mai multi cetățeni decît număra Craiova antebelică.Sînt realizări și ritmuri care girează cu siguranță împlinirea obiectivelor de viitor, puse în fata muni-

cipiului prin prevederile celui de-al XI-lea Congres. Un singur ’reper : Ia sfîr- șitul viitorului cincinal Craiova va realiza o producție industrială cu 65,1 la sută maj mare față de 1975. Aceasta înseamnă apariția a două noi ramuri ■ale activității economice ;înseamnă sporirea zestrei Invățămîntului, înseamnă încă trei noi cartiere, în- sumind 16 000 de apartamente ; înseamnă o dezvoltare care va necesita construcția unei linii de tramvai de 20 de km... „Craiova anului 1980, ne-a spus primarul municipiului, Vasile Bulucea, va fî un oraș cu 10 cartiere moderne, cu o populație tînără, sporită, pe măsura sarcinilor e- conomice sporite ale noului cincinal, pe măsura cifrei de 10,8 miliarde lei, reprezentînd volumul de investiții ale anilor viitori",„Pelendava —1750 ; Craiova — 500". Emblemaunei sărbători „de cetate". „Asaltul prefecturii", dat aici cu 30 de ani în urmă, are. în această lumină, înțelesul tonic al unui necontenit — șl victorios — asalt spre viitor.

ROMÂNIA-FILM prezintă între 16—18 septembrie 1975 Ia Casa Filmului din Capitală

„Zilele filmului din R. P. Polonă“

16 septembrie — spectacol de gală cu filmul „Pămîntul făgăduinței”. Regia : Andrzej 
Wajda; 17 septembrie — „O anchetă”. Reglat Kazimierz Kutz; 18 septembrie — „Ră

tăcire”. Regia: Krzysztof Zanussi.
„Zilele filmului din R. P. Polonă” se vor desfășura și în orașele Bacău (18—20 sep

tembrie), Iași (19—21 septembrie).
I

VASLUI 600Apropiata sărbătorire a 6 secole de atestare documentară a Vasluiului, in orașul reședință de județ, este marcată de ample manifestări cultural-artistice. La casa de cultură a fost organizată expoziția de fotografii „Vaslui — ieri și azi". La biblioteca județeană o bogată colecție de carte, reunită în expoziția sub genericul „Vaslui 600", prezintă lucrări de istorie și geografie, pagini literare, crea

ție populară și cultă contemporană, ziare și reviste vasluiene, cărți aparținînd unor personalități ale științei și culturii noastre, care și-au legat activitatea de Vaslui. în zilele următoare vor mai fi vernisate expozițiile „Vaslui — legendă — actualitate", „Evoluția istorică a orașului Vaslui și perspectivele sale de dezvoltare în lumina Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism" și altele. (Crăciun Lăluci).

ÎN SPRIJINUL 
PROPAGANDIȘTILOR în scopul intensificării muncii politico-educative la sate, pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei agricole de toamnă, secția de propagandă a Comitetului județean de partid Hunedoara a editat o broșură care vine, așa după cum rezultă și din titlul ei, „în ajutorul organizațiilor de partid, propagandiștilor și agitatorilor de la sate". Sînt publicate indicații ale conducerii de partid și mă-

CARNET

CULTURALsuri ale comitetului județean de partid referitoare la actuala campanie agricolă, extrase din legile privitoare la organizarea producției și a muncii in agricultură și la principalele atribuții ale consiliilor populare în domeniul agriculturii. (Sabin Ionescu).

BOGAT PROGRAM 
CULTURALîn programul pe luna septembrie întocmit de Consiliul municipal Arad al Frontului Unității Socialiste sînt incluse o serie de interesante manifestări cultural-educative. Gala de filme documentare intitulată ,.Traian Vuia — precursor al a- viației mondiale", dezbaterea „Socialismul și personalitatea umană", ce a avut loc Ia fabri

ca „Arădeanca", vor fi urmate de simpozionul „Contribuția tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție Și a cincinalului inainte de termen", expunerile „Cincinalul 1976—1980 — cincinalul revoluției tehnico- știintifice", „Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa — Helsinki 1975", vizite ale brigăzii științifice. Manifestările vor avea loc la clubul tineretului, întreprinderea „Tricoul roșu", cooperativa „Vremuri noi", clubul

presei din Arad. (Constantin Simion).
„ÎMPLINIRI"Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă al județului Brăila a publicat placheta „împliniri" — culegere din creațiile membrilor cenaclului literar „Mihu Dragomir". Cu acest prilej, 24 de poeți brăileni omagiază în versuri pline de - sensibilitate și căldură patriotică împlinirile anilor socialismului pe meleagurile brăilene. (Mircea Bunea).

DUMINICA 14 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului. 
• Avanpremiera zilei.

8,40 Cravatele roșii.
8,35 Film serial pentru eopll: 

Daktarl.
10,00 Viata satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii : Omul și 

muzica Iul — Dmitri Șosta- 
kovlcl.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,00 Fotbal * magazin. • Bayern 

MUnchen — Dinamo Kiev (fl- 
t.i. „naițu .supercupei europene), 

0 'Derby Coutity — West Ham 
United, Austria;— R.F.Gl; ,Și 
Elveția — Anglia (meciuri: â- 
mlcaleD O Danemarca — 
Scoția, Norvegia — Suedia^ 
Olanda — Finlanda, Franța — 
Islanda, Irlanda de Nord — 
Suedia șl Polonia — Olanda, 
Selectiuni înregistrate de la 
MUnchen, Londra, Vlena, Ba
sel, Copenhaga, Oslo. Nijme
gen, Nantes, Belfast șl Chor- 
zow. Emisiune de Cristian 
Țopescu.

17.45 Baladă pentru acest pămînt : 
Mirificul triunghi.

18,05 Film serial : „U.F.O.". Regia 
Dave Lane.

18,55 Publicitate.
19,00 Lumea copiilor : Șl noi vom 

fi mîlne școlari.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Un loc numit Densuș... Film 

documentar.
20.20 Festivalul comediei cinema

tografice la TV. „A dispărut 
o navă". Regla : Norman 
Taurog. In rolul principal : 
Jerri Lewis. In distribuție : 
Dina Merryl, Diana Spencer, 
Mickey Shaughnesay, Robert 
Middleton.

21.45 Mozaic muzlcal-coregraflc,
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
10,00—11,30 Matineu simfonic. Con

cert susținut de orchestra 
simfonică din Bamberg. Diri
jor : Heinz Wallberg.

20,00 Desene animate pentru copii.
20,25 Ora melomanului. Seară de 

muzică de cameră româneas
că.

21.10 Portretul certitudinilor șl vi
selor noastre.

21.30 Vlena pe... note. Film mu
zical.

LUNI- 15 SEPTEMBRIE
fn jurul orei 13 — Trans

misie directă de la Craiova : 
adunarea populară consacra
tă aniversării a 1750 de ani 
do la prima mențiune docu
mentară a străvechii așezări 
gcto-dacice Pelendava, a 
W0 de ani de la prima ates
tare documentară a Craiovei 
și deschiderii anului de Invă- 
țămint 1975—1976,
PROGRAMUL 1

16 00 Teleșcoală.
16.20 Documentar : Imagini din 

Costa Rica.
16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Marea Brltanie — oameni șl

locuri.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mal bun continuă. Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Din nou la școală, din nou in 
amfiteatru.

31.20 Roman-foileton : Milioanele 
lui Privalov. O producție a 
studiourilor t cinematografice 
din Sverdlovsk. Ultimul epi
sod.

22,00 Varietăți pe 16 mm.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17,05 Unora le place,..opereta. Ari! 

șl duete din operete.
17,33 Film artistic : „Urmele nu se 

șterg niciodată" — producție 
a studiourilor poloneze. Pre
mieră TV. Regla : Alexander 
Sclbor Rylski. In distribuție : 
Tadeusz Schmidt, Jerry 
Kaczmarek, Krystyna Mike- 
layewska, Zbigniew Cybulski.

19,00 Baladă pentru acest pămint : 
„Mirificul triunghi".

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktarl.
20.25 Teatru serial TV : „Mușati- 

nli" după, trilogia lui Barbu 
Ștefănescu Delavrancea. Epi
sodul 8 : „Viforul". Scenariul 
și regia : Sorăna Coroamă.

21.20 Telex.
21.25 Documentar TV : „Sub zodia 

incandescenței".
21,45 Portativ ’75.
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O.N.U.—for adecvat și necesar pentru abordarea marilor
probleme economice contemporane

Alcătuirea noului guvern portughez, 
intr-o fază finală

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COSTA RICA

„Rolul științei și tehnologiei moderne 
în dezvoltarea națiunilor11

INIȚIATIVA ROMÂNIEI PROPUSĂ PENTRU INCLUDEREA 
ÎN DOCUMENTUL FINAL AL SESIUNII EXTRAORDINARENAȚIUNILE UNITE 13 — Corespondentul nostru transmite : Știința și tehnologia — problemă adusă de România în atenția și preocupările O.N.U., prin înscrierea ei pe agenda sesiunii jubiliare a Adunării Generale, în anul 1970, sub titlul „Rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor" — a format obiectul unor intense dezbateri în plenara Sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., și a unei ample și amănunțite analize in ședințele grupului de lucru numărul doi al Comitetului ad-hoc al Adunării Generale. Recunoscîndu-se importanța cardinală a științei și tehnologiei în promovarea progresului economic și social al națiunilor, inițiativa, românească și-a găsit locul in proiectul documentului final al sesiunii extraordinare. Semnificația acestei inițiative este întărită și de faptul că ea figurează ca punct distinct în documentele de lucru ale „grupului celor 77", precum și ale altor țări, ca și în Declarația de poziție a României și în alte documente aflate în atenția sesiunii extraordinare.Inițiativa din 1970 a țării noastre cu privire la rolul științei și tehnologiei in dezvoltarea națiunilor a fost continuată in rezoluția 3168 prezentată de România și adoptată în unanimi
TOT MAI MULTE STATE SE PRONUNȚĂ 

în favoarea unei noi ordini 
economice internaționaleTUNIS 13 (Agerpres). — Lucrările colocviului „Maghreb — Comunitatea Economică (vest)-europeană, desfășurat săptămîna aceasta la Tunis, sub președinția primului ministru, Hedi Nouira, au luat sfirșit prin adoptarea unei declarații comune, in care participanții se pronunță pentru „un nou tip de relații între C.E.E. si țările maghrebiene, care să contribuie Ia instituirea unei noi ordini economice, mai juste și mai echitabile". Declarația relevă, de asemenea, nePENTRU LICHIDAREA TUTUROR FORMELORDE DISCRIMINARE RASIALANAȚIUNÎLE UNITE 13 (Agerpres). — Un număr de 87 de. state ale lumii au semnat, ratificat sau -aderat la convenția internațională privind lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. in decembrie 1965 — se arată in raportul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, dat

LONDRA

Preocupări pentru redresarea 
economiei britanice„Programul antiin- flaționist al guvernului Wilson a cîștigat, in mod treptat, asentimentul partidelor conservator și liberal, din opoziție, apoi al congresului sindicatelor britanice și acum este pe punctul de a intra în grațiile opiniei publice". Astfel a sintetizat ziarul „GUARDIAN" diferitele reacții pe marginea „noii strategii economice" a cabinetului britanic, după ce broșura cuprinzînd „Ghidul programului guvernamental" a ajuns în toate căminele din Marea Britanie.In această broșură intitulată sugestiv „Atacul împotriva inflației — o politică in vederea supraviețuirii", primul ministru Harold Wilson explica celor 21,5 milioane familii din Anglia, cărora „ghidul" respectiv le-a fost expediat în mod gratuit, obiectivele primordiale pentru primele 12 luni ale programului său : „Pînă în 1976 trebuie să reducem simțitor inflația". Și premierul britanic sublinia : „întreaga națiune, noi toți' trebuie să stabilim cum putem susține mai bine programul guvernamental și cum putem contribui Ia combaterea inflației".Deși timpul de cînd ■ intrat in vigoare programul respectiv este scurt, rezultatele obținute pînă în prezent sînt apreciate ca „dătătoare de speranțe" — după cum scrie săptămînalul „LABOUR WEEKLY". In primul rind se menționează o sensibilă încetinire a ritmului de sporire a prețurilor : dacă în luna iunie, prețurile au crescut cu 1,9 pence, iar în 

iulie cu o pence — majorarea a fost doar de 0,6 pence în august. Ceea ce înseamnă — ca medie — că rata inflației, care a- junsese la peste 26 la sută pe an, a coborît acum la 15.Preocuparea constantă a guvernului de a se ajunge, într-o perioadă de timp relativ scurtă, la redresarea economiei prevede măsuri mult mai ample decît cele referitoare la combaterea inflației. Astfel, sînt vizibile eforturile menite să scoată industria din „depresiune" prin noi investiții, atît în capacități de producție, cit mai ales în modernizarea celor existente. Totodată, in domeniul social, după cum scrie ziarul „DAILY MIRROR", guvernul intenționează „să adopte de urgență o formulă nouă de amortizare a implicațiilor creșterii șomajului"., Se are în vedere, dup'ă cum arată ziarul, „extinderea cursurilor de calificare în industrie, pentru a contracara înmulțirea numărului tinerilor . care nu găsesc un loc de lucru adecvat pregătirii lor". Desigur, o asemenea încercare de a face față șomajului în rîndul ti- herilor nu : este decît un paleativ pentru problema mare și acută pe care o ridică marele număr de muncitori fără lucru.O altă inițiativă guvernamentală care a trezit ecou o constituie campania întreprinsă de guvern sub lozinca „Save it" — adică „economisiți !“. „Prin această campanie, arată ziarul „DAILY TELEGRAPH", se urmărește un dublu scop : pe de o parte, populația este sfătuită să facă economii

tate de Adunarea Generală la cea de-a 28-a sesiune ordinară, care propune convocarea, sub egida Națiunilor Unite, a unei Conferințe mondiale pentru știință și tehnologie, în scopul facilitării adoptării de măsuri pentru realizarea unui larg transfer de tehnologic modernă în condiții avantajoase, pentru asigurarea asistenței tehnice, în concordanță cu obiectivele dezvoltării naționale și stimulării cercetării în țările în curs de dezvoltare.„Grupul celor 77", dînd o înaltă apreciere acestei inițiative, a pre- luat-o și a înscris-o în proiectul Documentului final al sesiunii extraordinare, care prevede convocarea rinei asemenea conferințe în anul 1978 sau 1979. întărirea potențialului tehnic al țărilor în curs de dezvoltare, astfel incit să se permită acestor state să aplice știința și tehnologia în folosul dezvoltării lor. să le permită adoptarea de măsuri eficace în vederea utilizării posibilităților oferite de știință și tehnică pentru a soluționa problemele pe care le ridică dezvoltarea la scară regională și mondială, furnizarea instrumentelor de cooperare în vederea utilizării științei și tehnologiei pentru soluționarea. în funcție de prioritățile naționale. a problemelor economice și 

cesitatea instaurării unei largi cooperări între țările respective, care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a Maghrebului și să țină cont de obiectivele și prioritățile planurilor și programelor de dezvoltare a țărilor maghrebiene. Totodată, in document se arată că la colocviu s-a pus accentul îndeosebi pe participarea țărilor Pieței comune Ia e- fortul de industrializare al statelor din Maghreb.

publicității Ia New York înaintea deschiderii celei de-a XXXI-a sesiuni a Adunării Generale. In raport, secretarul general al O.N.U; adresează un apel guvernelor tuturor statelor să-și aducă contribuția Ia eforturile pentru eliminarea definitivă a discriminărilor rasiale și a practicii a- partheidului, pentru eliberarea popoarelor de asuprirea rasială și colonială.

de icurent electric, gaze, benzină etc. — ceea ce înseamnă pentru fiecare cetățean o micșorare a cheltuielilor personale ; pe de altă parte,' aceasta duce la reducerea pe plan lîațio- nal a consumului de combustibili 'si materii prime, contribuind astfel la echilibrarea balanței de plăti a țării".Raportul întocmit de Comitetul pentru știință și tehnologie, însărcinat cu problemele referitoare la „conservarea energiei și materiilor prime" subliniază că măsurile luate pînă acum in această direcție au dat unele rezultate, dar ele se cer extinse și aplicate mai intens. în acest / scop, raportul preconizează crearea unui „comandament special", format din miniștri și experți în domeniul energiei, răspunzători direct față de primul ministru, care să urmărească traducerea in viață a măsurilor stabilite. Se consideră că in acest fel se va putea economisi anual circa un miliard lire sterline la importul de combustibil si de materii prime.Cercuri ale opiniei publice relevă că o contribuție de seamă poate aduce in acest sens dezvoltarea și diversificarea relațiilor economice ale Marii Britanii cu toate statele, indiferent de o- rinduire, pe baza a- vantajului reciproc și In interesul promovării cauzei colaborării internaționale. Este contextul în. care se situează și vizita pe care premierul britanic urmează să o e- fectueze curind în România.
N. PLOPEANU

Președintele Consiliului 
de Miniștri ui R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, a făcut o vizită în Austria. El a avut convorbiri cu cancelarul federal al Austriei. Bruno Kreisky, jn legătură cu aspecte ale colaborării polono-austriece, mai ales in domeniul economic, și cu diferite aspecte ale situației internaționale.

Pavilionul României 13Tirgul internațional de la Viena a fost vizitat de ministrul federal al industriei, comerțului și meșteșugu-' rilor al Republicii Austria, Josef Sta- ribacher. care a fost întîmpinat de ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, si de șeful agenției economice a tării noastre în capitala Austriei. Marin Ceausescu.. Ministrul austriac a adus elogii. calității produselor românești, relevînd că ele sînt semnificative pentru nivelul înalt de dezvoltare economică a României socialiste și a apreciat posibilitățile crescinde de schimburi comerciale și cooperare economică româno-austriece.
Convorbiri chino-zam- 

bisno. La pekin au avut i°c>sîm* bătă, convorbiri între Li Sien-nien. vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Alexander Grey Zulu, secretar general al Partidului Unit al Independenței Naționale din -Zambia, aflat în vizită în R. P. Chineză — informează agenția China Nouă. _ "' . .. .
„finuga-75". sîmbătă s-a deschis la Koln, în prezența cancelarului federal al R.F.G., Helmut Schmidt. Țîrgul internațional de produse agroalimentare ’ „Amiga 1975". La ediția din acest an — 13—18 sep-

sociale care nu pot fi rezolvate prin acțiuni singulare au fost stabilite ca obiective esențiale ale unei asemenea conferințe.Proiectul Documentului final al sesiunii, la baza căruia stă documentul de lucru al „grupului celor 77‘Ț continuă să formeze obiectul dezbaterilor, consultărilor și negocierilor în grupurile de lucru ale Comitetului ad-hoc al Adunării Generale., Pînă în prezent s-a realizat o unitate de vederi asupra majorității prevederilor sale. Proiectul, care vizează „dezvoltarea și cooperarea economică internațională", are următoarele capitole principale : comerțul internațional, reformarea sistemului monetar internațional și transferul de resurse reale pentru finanțarea dezvoltării statelor in curs de dezvoltare, știința și tehnologia, industrializarea, alimentația și agricultura, restructurarea sectoarelor economice și, sociale ale sistemului Națiunilor Unite și extinderea relațiilor e- conomice și comerciale dintre statele în curs de dezvoltare.
• o ...

0 declarație a C. C. 
al A.K.E.L. asupra 

situației politice din CipruNICOSIA 13 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) ă dat publicității o declarație asupra situației politice din insulă. Arătînd că cea de-a patra etapă a convorbirilor în problema cipriotă. desfășurată la New York, nu a dus la rezultate pozitive. A.K.E.L. se pronunță în sprijinul hoțărîrii guvernului privind transmiterea spre examinare a problemei cipriote viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Declarația relevă, totodată, necesitatea aplicării rezoluțiilor O.N.U. cu privire Ia Cipru.

LISABONA 13' (Agerpres). - Vineri noaptea, brecum și în tot cur-sul zilei de sîmbătă. președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes, și primul ministru desemnat, Jose Pinheiro de Azevedo, au continuat convorbirile cu conducătorii principalelor formațiuni politice din țară, în scopul formării unui nou guvern, Observatorii politici de la Lisabona apreciază că alcătuirea noului guvern provizoriu — al șaselea de la răsturnarea dictaturii si preluarea puterii de către forțele democratice din Portugalia — este o chestiune iminentă, avînd in vedere încrederea de care se bucură ore- mierul desemnat, si declarațiile conducătorilor Partidului Comunist.. Partidului Socialist si Partidului Popular Democratic în sensul că vor sprijini constituirea noului cabinet, menit să contribuie la solutionarea crizei politice. De asemenea, se remarcă faptul că din consultările politice ne această temă s-a degajat o formulă suplă, aceea a constituirii
Comunicat comunBELGRAD 13 (Agerpres). — In comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale în R.S.F. Iugoslavia a președintelui Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi, se arată că părțile se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale pe baza principiilor egalității, respectului suveranității naționale și neamestecului în treburile interne.Evocînd aspecte ale situației internaționale, președintele congolez și președintele „Iosip Broz Tito au relevat cu satisfacție schimbările pozi-

Sesiunea Consiliului general 
al Federației Internaționale 

a Luptătorilor din RezistențăBERLIN 13 — Corespondentul A- gerpres transmite : In capitala R.D. Germane s-au încheiat lucrările sesiunii Consiliului general al Federației Internaționale a Luptătorilor din Rezistentă. Rezoluția generală subliniază actualitatea ideilor pentru care au luptat participanta la război și luptătorii antifasciști din rezistentă și salută hotărîrile adoptate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, de Ia Helsinki.' conside- rîndu-le un mare succes al tuturor popoarelor Europei. Totodată, se arată necesitatea completării destinderii pe plan politic cu cea ne plan militar.Sesiunea Consiliului general al F.I.R. a mai adoptat o serie de rezoluții în sprijinul forțelor progresis-’ te din diferite țări.
Ei B O

agențiile de presă transmit :
tembrie — participă peste 3 000 de firme din 78 de țări ale lumii. Țara noastră este prezentă la această manifestare expozițională prin întreprinderile de comerț exterior „Prod- export", „Fructexport". „Vinexport", precum ■ și prin Societatea mixtă româno—vest-germană „România- Fruchtimport".

Cu prilejul uaor miim- 
guri și adunări organizate in zona urbană Saigon — Gia Dinh, participanții și-au exprimat sprijinul ferm față de recenta declarație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud asupra normalizării activităților din industrie și comerț și a dezvoltării acestor sectoare economice. Participanții au cerut pedepsirea elementelor care prin activități speculative și sabotaje provoacă perturbați! in viata economică sud-vietnameză și au avansat, totodată. propuneri de măsuri menite să asigure sporirea producției si edificarea unei economii puternice.ANKARA 13 (Corespondentul Agerpres). — Ansamblul folcloric „Călușul" al Casei de cultură din comuna Scornicești, județul Olt, a încheiat un strălucit turneu in mai multe orașe din Turcia. La ultimul spectacol, susținut la Istanbul, a fost prezent Fuat Bayramoglu, reprezentantul personal al președintelui Fahri Koriiturk și secretarul general al președinției. In numele șefului statului turc, Fuat Bayramoglu i-a felicitat pe membrii ansamblului și a exprimat dorința intensificării schimburilor artistice dintre Turcia și România,. în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie dintre cele două țări, dintre popoarele româniși turc.

SINDICATELE PERUANE 
SPRIJINĂ POLITICA 

GUVERNULUI DE 
TRANSFORMĂRI PROGRESISTELIMA 13. Corespondentul nostru transmite : Presa din Linia publică informații, relatări și articole relevînd satisfacția cu care numeroase organizații populare salută apropiata reluare a dialogurilor guvernului cu populația — expresie a ^participării maselor la politica schimbărilor revoluționare care au loc în Peru. Confederația Națională Agrară (C.N.A.) și trei centrale sindicale : Centrala Oamenilor 'Muncii a Revoluției Peruane (C.T.R.P), Confederația Generală'a Oamenilor Muncii din Peru (C.G.T.P.), și Confederația Națională a Oamenilor Muncii (C.N.T.) și-au exprimat sprijinul pentru continuarea acestei forme de acțiune a guvernului, făcind, totodată, propuneri privind organizarea ariei tematice a dialogurilor in .vederea abordării cit mai eficiente a problemelor de interes național. In declarația Centralei Oamenilor Muncii a Revoluției Peruane (C.T.R.P.) se subliniază că dialogurile guvernului cu populația reprezintă „o comunicare directă, de importanță fundamentală pentru consolidarea revoluției peruane".

Guvernul francez, în ca- drul ședinței sale extraordinare de vineri seară, convocată după ce A- dunarea Națională a adoptat planul guvernamental de relansare economică. a adoptat o serie de decizii privind aplicarea. în cel mai scurt interval și cu maximă eficientă, a prevederilor olanului.
Controverse comerciale franco-italieneROMA 13 (Agerpres). — Comitetul interministerial italian pentru politica economică externă s-a întrunit vineri pentru a examina situația creată in urma hoțărîrii Franței de a impune o taxă asupra importurilor de vinuri provenind din Italia.La sfirșitul ședinței, Ciriaco de Mita, ministrul comerțului exterior, a declarat că Italia va întreprinde e- ventuale măsuri de retorsiune, ca urmare a hoțărîrii autorităților franceze privind obstructionarea importului de vinuri italiene imediat după reuniunea Comisiei, C.E.E., care trebuie. să șe țină luni la Bruxelles. EI a precizat că măsurile în acest sens vor fi definite și adoptate de către Consiliul de Miniștri care se va întruni miercuri dimineața.La rindul său, ministrul trezoreriei, Emilio Colombo, a condamnat „violarea" de către autoritățile franceze a principiului liberei circulații a mărfurilor în cadrul Pieței comune. Tot

unui guvern de unitate națională, la care miniștrii vor lua parte cu titlu individual, permițîndu-se. astfel, să se depășească unele deosebiri de Vederi ce mai persistă între 1 diferite partide politice cu privire Ia căile de acțiune a executivului în următoarea etapă. în scopul urgentării unui acord între principalele partide care au obținut cele mai multe voturi la alegerile din acest an pentru Adunarea Constituantă, președintele Costa Gomes și premierul desemnat, Jose Pinheiro de Azevedo, au avut consultări cu liderii partidelor comunist, socialist si popular democratic. Totodată, la Palatul Belem au avut loc convorbiri intre conducătorii Partidului Comunist și Partidului Socialist, precum si între P.S.P. și liderii Partidului Popular Democratic. Un purtător de cuvint al Partidului Socialist, reluat de a- gentia France Presse. a declarat că discuțiile progresează, aflîndu-se în stadiul repartizării portofoliilor ministeriale.
iugoslavo-congoleztive car» au loc in lume ca urmare a luptei popoarelor pentru eliberare politică și emancipare economică, pentru abolirea oricărei forme de dominație și au denunțat, totodată, încercările cercurilor imperialiste de a zădărnici, pe diverse căi, acest proces pozitiv. Cele două părți consideră că politica țărilor nealiniate este unul din factorii de mare importanță în lupta pentru schimbarea radicală a relațiilor economice și politice inechitabile dintre state.

Plenara C. C. al P. C. 
din AustriaVIENA 13 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, desfășurată la Viena. președintele partidului. Franz Muhri, a prezentat o analiză a situației interne a țării în preajma alegerilor parlamentare de la 5 octombrie. Vorbitorul a relevat că in prezent Austria traversează o perioadă de recesiune economică fără precedent, cea mai gravă de la marea criză economică din anii ’30. Refe- rindu-se la programul promovat pe plan economic și social de partidul comunist în alegeri. Franz Muhri s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri eficiente în vederea apărării intereselor maselor largi ale celor ce muncesc, pentru stăvilirea inflației și a șomajului, pentru relansarea e- conomică si o nouă politică socială.

@ ^1 @

In cadrul Congresului in
ternațional al „Rpimon- 
diei", care se desfășoară la Grenoble. au fost evidențiate în mod deosebit rezultatele apiculturii românești. în cadrul ședinței de' tehnologie apicolă au fost remarcate instalațiile și utilajele românești exportate în numeroase țări ale lumii. Rezultatele cercetării științifice românești din domeniul apite- rapiei au permis ca secția de resort a congresului să solicite organizarea în România. în 1976. a unui simpozion specializat în acest domeniu. Numeroși oameni de știință au subliniat calitățile albinei „Apis Melifera ’Carpatica", consacrate pe plan mondial.La PJiensan au avut 10c con_ vorbiri între Hă Dam; vicepremier al Consiliului Administrativ și ministru de externe al R.P.D. Coreene, și Aloys Nsekalije. ministrul afacerilor externe si al cooperării al Republicii Ruandeze. trimis special al președintelui acestei țări.

Tribunalul miliîar per
manent din Atena a pontat vjneri sentințele în procesul intentat unui grup de 31 de ofițeri și unor funcționari din cadrul Departamentului special pentru investigații al politiei militare grecești E.A.T.-E.S.A.. acuzați de. torturarea detinutilor politici în timpul perioadei de dictatură — informează agenția ateniană de știri, „A.N.A.". Dintre cei 31 de acuzați. 16 au primit pedepse cu închisoarea între 5 luni și 23 de ani, iar ceilalți 15 au fost achitați.

Naționalizare. Comitetul administrativ revoluționar al orașului Vientiane a naționalizat cinci întreprinderi bancare din . capitala laoțiană aparținînd unui număr de 31 de persoane condamnate recent de Curtea Supremă din Vientiane pentru activități reacționare antinaționale.
Un acord Privind înființarea Asociației națiunilor exportatoare de minereu de fier a fost semnat de Algeria. Australia. Chile. India. Mauritania. Peru si Venezuela.

odată, Colombo a declarat că guvernul italian va cere Comisiei C.E.E. restabilirea 'imediată a acestui principiul .Comisia Pieței comune va .ține luni la Bruxelles o reuniune specială consacrată examinării deciziei Franței de a institui taxe la importurile de vinuri italiene, a anunțat vineri purtătorul de cuvint al acestei comisii.In notificarea sa către comisie, guvernul francez amintește că miniștrii agriculturii ai C.E.E., întruniți in trei sesiuni speciale, nu au ajuns la un acord în privința revizuirii regulamentului de funcționare al Pieței comune a vinului, în pofida angajamentului asumat la 15 aprilie de a ameliora funcționarea acesteia. în consecință, se adaugă în notificarea guvernului francez, situația din Franța a impus necesitatea adoptării de măsuri de salvgardare împotriva importurilor de vin.

Excelenței Sale
Domnului DANIEL ODUBER QUIROS

Președintele Republicii Costa RicaAniversarea proclamării independenței Republicii Costa Rica îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în. numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări, urări de fericire personală și de prosperitate și progres poporului costarican prieten.Am ferma convingere că bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între România și Costa Rica vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în interesul celor două țări și popoare, contribuind la' instaurarea in lume a unei noi ordini economice și politice, la Întărirea păcii și conlucrării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Costa Rica, „țărmul bogat" descoperit ' in urmă cu aproape o jumătate de mileniu, iși justifică pe deplin numele datorită bogatelor sale resurse naturale — păduri cu esențe valoroase, plantații de cafea, banane, trestie de zahăr, la care se adaugă resurse minerale, cum ar fi fier, bauxită, plumb, nichel, metale rare, magneziu, cupru, petrol.Planurile de dezvoltare ale acestei țări latino-americane, care a scuturat jugul dominației coloniale spaniole la 15 septembrie 1821, vizează trecerea de la o economie agrară la o dezvoltare multilaterală, în care se rezervă industriei un loc din ce în ce mai mare. Despovărată de cheltuieli militare ' — încă din 1948 a fost desființată armata, păstrîndu-se doar o gardă națională de 2 000 de oameni —

Costa Rica alocă cea mai mare parte a bugetului dezvoltării industriei, invățămîntu- lui, culturii.Acționînd pe linia întăririi suveranității naționale, autoritățile de la.San Jose au expropriat bunurile companiei „Northern Railways", au preluat drepturile de.proprietate asupra plantațiilor de banane și a instalațiilor aferente aparținînd trustului nord-american „United Fruit", proce- dînd, totodată, la naționalizări în alte sectoare : electricitate, telefoane etc.Intre România și Costa Rica s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care în ultimii ani au cunoscut un .curs continuu ascendent. Un rol hotărîtor în dezvoltarea legăturilor româno-costarica- ne au avut vizita efectuată de președintele

De pretutindeni
• DESCOPERIREA 

UNOR GALAXII COM
PACTE. La observatorul as- trofizic din Biurakan (U.R.S.S.) au fost descoperite sisteme cosmice de tip nou. Este vorba de grupuri de galaxii compacte, in cadrul cărora sistemele stelare și diferite, componente ale acestora sînt situate aproape unele de celelalte, în legătură cu această descoperire. acad. Viktof Abarțu- mian a relevat că- ea va avea o importanță deosebită pentru■ studierea în continuare a problemelor privind formarea diferitelor galaxii. După prelucrarea primelor fotografii, realizate cu noul telescop de 2,6 metri, s-a confirmat faptul că la distanțe foarte mari de Pămînt (de ordinul a miliarde de ani lumină) galaxiile compacte au intr-adevăr tendința de a se întîlni sub forma de grupuri strînse.

• O NOUĂ UNIVER
SITATE LA ALEXANDRIA. Incepînd din toamna acestui an, la Alexandria funcționează o nouă universitate, a anunțat Hafez Ghanem, ministrul egiptean al învățămîntului superior. Noua instituție va avea patru facultăți — științe generale, probleme ale tehnologiei, agricultură și arte plasiice. Pe de altă parte, s-a. anunțat că înce- pind cu viitorul an școlar, la Alexandria va fi creată o facultate de medicină și o clinică pentru cercetări.

• VESTIGII DE PLAN
TE TROPICALE ÎN... AN- 
TARCTIDA. Pe insula Ma- rambio din Antarctida, o expediție formată din cercetători argențineni și nord-americani a descoperit fosile ale unor pinguini care atingeau dimensiuni neobișnuite — pină la 1,8 metri înălțime. în alte locuri au fost găsite resturile pietrificate ale unor frunze extrem de late, caracteristice plantelor ce cresc în zonele cu climă caldă, tropicală, precum și noi specii de moluște. Toate aceste vestigii — opinează cercetătorii — confirmă ipoteza potrivit căreia, în trecutul îndepărtat, Noua Zeelandă făcea corp comun cu Antarctida — respectiv teoria derivei continentelor.

• RAMAYANA IN IMA
GINI. Fresce datînd din secolul al XVII-lea, cu subiecte preluate din poezia epică sanscrită,' au fost descoperite intr-un templu din sudul Indiei. Picturile murale, dintre care o parte silit deteriorate, reproduc scene descrise în celebra epopee Rama- yana, alcătuită probabil în secolele . 4—2 î.e.n. Experții veniți să le studieze au constatat însă că picturile reproduc și scene care nu pot fi găsite în textele cunoscute ale Ramayanei. S-a ajuns în cele din urmă Ia concluzia că maestrul care le-a realizat s-a inspirat dintr-o variantă a epopeii care a circulat numai în limba telugu, vorbită în sudul Indiei.

Nicolae Ceaușescu in Costa Rica, în septembrie 1973, încununată prin semnarea Tratatului de prietenie și cooperare româno- costarican, ca și vizita în România, un an mai tîrziu, a fostului președinte Jose Figueres Ferrer. Recent s-a aflat în țara noastră ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Costa Rica, Gonzalo Facio, cu care prilej au fost schimbate instrumentele de ratificare a Tratatului ro- mâno-costarican. Dialogul la nivel înalt ro- mâno-costarican, celelalte contacte, acordurile și înțelegerile încheiate constituie contribuții de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea în continuare a raporturilor prietenești, de conlucrare dintre țările noastre, în folosul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și progresului internațional.

• 55,5 LA SUTĂ PEN
TRU. Peste jumătate din populația Franței s-a declarat în favoarea instalării de centrale e- lectrice nucleare — arată rezultatele unui sondaj efectuat de institutul specializat „Sofres", la cererea societății naționale „Electricite de France" (E.D.F.). 35,5 Ia sută dintre francezii in- terogați s-au opus, iar restul n-a exprimat nici o opinie. Interesant este faptul că, de regulă, cei mai fervenți susținători ai centralelor funcționînd cu energie nucleară sînt bărbații (61 la sută) și persoanele în vîrstă (intre : 50 și 64 de ani). Sondajul relevă, de asemenea, că cei mai mulți adepți ai construcției centralelor atomice se recrutează tocmai din rîndul persoanelor care locuiesc sau ar urma să locuiască mai aproape de ele.

• ALCOOLUL - CAR
BURANT. Compania națională petrolieră a Braziliei „Petrobras" a anunțat că, începînd de anul viitor, carburanții pentru automobile vor fi livrați în amestec cu alcool obținut din manioc. Pentru început, în acest amestec va fi folosit numai 15 la sută alcool, urmînd ca din anul 1977 să se atingă 25 la sută. Se speră ca prin această măsură să se realizeze o economie zilnică la importul de produse petroliere de circa 1,8 milioane dolari. în prezent, Brazilia cheltuiește anual 3 miliarde de dolari pentru achiziționarea produselor petroliere de pe piața externă.

■

• GRAURII Șl MĂSLI
NELE. Pentru Tunisia, micuții grauri care migrează iarnă spre Africa au devenit o mare calamitate. Se apreciază că aceste păsărele, care se hrănesc cu măsline, devorează anual 300 tone de fructe. Tunisienii au în- ’ ceput o vastă campanie de capturare a graurilor, pe care îi . vînd apoi pe piața internă, dar și în Europa, îndeosebi în Franța și Italia, unde carnea lor este foarte apreciată de anumiți amatori de delicatese,

• O MUMIE LA... SPI
TAL. învăluită in feșe, Harwa a intrat, vineri, pe poarta spitalului „Memorial" din Chicago (S.U.A.), cu 3 475 de ani prea țirziu pentru ea, dar poate încă in stare să dea un mic ajutor științei medicale. O mumie e- gipteană tipică, conservată în bitum, Harwa, a fost împrumutată spitalului de „Field Museum of Natural History" din S.U.A. pentru o serie de examene. „Vom putea să studiem, după rezultatele testelor, evoluția proceselor de îmbolnăvire din perioada in care a fost mumificat corpul (aproximativ 1 500 î.e.n.) pină astăzi", a declarat dr. Frederick Stenn, specialist în paleopatologie (studiul bolilor omului în antichitate).

• „SCHI" PE DUNELE 
DE NISIP' DIN SAHARA. Un grup de turiști marocani și-a însușit tehnica schiatului pe dunele de nisip din Sahara. Prima întrecere a și avut loc, un student, mare amator de schi nautic, adjudeeîndu-și titlul de învingător. „Cea mai mare dificultate, a declarat acesta, constă în faptul că un asemenea sport poate fi practicat numai între orele 6 și 9 dimineața; mai tîrziu nisipul devenind prea fierbinte".
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