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Locomotiva de 4 000
CP a intrat 

in probe tehnologice
■ ’

președintele Partidului Social-Creștin (Valon) din Belgia
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a toate sortimentele
sfirșitul celuiNe apropiem de ___ ___

de-al treilea trimestru din acest an. 
Rezultatele obținute pînă acum ilus
trează munca dîrză, tenace a oa
menilor muncii pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
planului și a angajamentelor pe a- 
cest an. In același timp, aceste suc
cese îndeamnă Ia mai mult și mal 
bine, demonstrează elocvent că stă 
in puterea colectivelor din întreprin
deri să îndeplinească riguros planul 
pe acest an. pentru a asigura dezvol
tarea economiei naționale în ritmul 
stabilit. Subliniem aceasta pentru 
că din producția industrială prevă
zută pe 1975 mai este de realizat un 
volum important și, de aceea, ce
rința esențială este ca fiecare colec
tiv de întreprindere să-și raporteze 
rezultatele, zi de zi, la planul și 
angajamentele stabilite ne acest an, 
Ia sarcinile de suplimentare ale pro
ducției fizice si. mai ales, la posi
bilitățile tehnice și materiale con
crete de care dispun. Faptul că o 
întreprindere sau alta a raportat 
îndeplinirea cincinalului nu înseam
nă. nicidecum, că nînă la sfîrșitul 
calendaristic al cincinalului se poate 
încetini ritmul producției. Atît în a- 
ceste unități, cît și în celelalte se 
cere acum o muncă bine organiza
tă, o puternică mobilizare a colec
tivelor pentru înfăptuirea integra
lă a planului și a angajamentelor 
asumate în acest an. pentru a asi
gura joncțiunea cu cincinalul viitor 
Ia parametrii maximi ai activității 
productive.

Este adevărat că, în perioada care 
a trecut din acest an, colectivele 
din diferite sectoare și ramuri de 
activitate au obținut importante de
pășiri ale planului la producția fi
zică. Este vorba, In principal, de 
depășirile înregistrate la huilă, cocs

metalurgic, laminate mijlocii si 
ușoare, motoare electrice, aparataj 
electric, mijloace de automatizare, 
unele tipuri de strunguri, rulmenți, 
fibre și fire artificiale ș.a. Dar tot 
atît de adevărat este că aceste de
pășiri nu pot în nici un fel să înlo
cuiască, să acopere nerealizările în
registrate, în aceeași perioadă, la 
alte produse : mașini și utilaje teh
nologice pentru industria metalur
gică și pentru industria chimică^ ex
cavatoare, autoutilitare, armături 
industriale, acid sulfuric. îngrășă
minte chimice, cauciuc sintetic, ci
ment ș.a.

Iată de ce, acum, în toate între
prinderile. accentul trebuie pus pe 
realizarea sarcinilor fizice sortimen
tale prevăzute în plan și în contrac
tele economice, precum si în grafi
cele de livrare încheiate cu benefi
ciarii, pe suplimentarea producției 
îndeosebi la mărfurile cu desfacere 
asigurată pe piețele externe sau 
care contribuie la diminuarea im
porturilor. Aceasta este în momen
tul de față o sarcină primordială, 
problema numărul 1 a întregii acti
vități din industrie și. pentru în
făptuirea ei. organizațiile de partid 
trebuie să canalizeze întreaga ca
pacitate creatoare, energiile si ini
țiativa tuturor oamenilor muncii, 
iar' conducerile de întreprinderi să 
asigure toate condițiile tehnice și 
materiale necesare.

Esențial este acum să se adopte 
cele mai operative si eficiente mă
suri menite să ducă Ia redresarea 
producției din unitățile restanțiere. 
Și aceasta nu la întîmplare, ci prin 
acțiuni bine conjugate, pe toate 
planurile. Experiența multor între
prinderi și centrale a demonstrat 
cît este de utilă, mai ales acolo 
unde există restanțe, stabilirea pe 
fiecare întreprindere, fiecare

secție și atelier, a produselor care 
trebuie realizate cu prioritate, pro
duse de care este legată atît înde
plinirea planului fizic în unitatea 
respectivă, cit și recuperarea grab
nică a restanțelor în unitățile co
laboratoare. în acest sens, o prin
cipală problemă asupra căreia tre
buie concentrată atentia este res
pectarea strictă a obligațiilor con
tractuale, onorarea întocmai a sar
cinilor ce revin fiecărei unităti în 
cooperarea interuzinală. Si aceas
ta pentru că orice încălcare a dis
ciplinei contractuale are repercu
siuni directe și imediate asupra ac
tivității din unitățile beneficiare. 
Bunăoară, datorită faptului că une
le unităti colaboratoare nu și-au o- 
norat la timp obligațiile contractuale 
asumate, au apărut restante la au
toturisme de teren, autoutilitare, va
goane de marfă, excavatoare, poduri 
rulante. Astfel, fată de contractele 
încheiate. întreprinderea de autotu
risme din Pitești are importante 
restante la cutii de viteză sl ienți 
pentru autoutilitare și autoturisme 
de teren. întreprinderea de osii și 
boghiuri Balș — la boghiuri pentru 
vagoane, iar „Progresul" din Brăila 
— la reductoare pentru poduri ru
lante.

Tocmai pornind de Ia asemenea 
situații concrete. în fiecare între
prindere și centrală trebuie să se 
acționeze hotărît. concentrînd aten
ția colectivului cu prioritate asupra 
produselor sau subansamblelor de 
care depinde recuperarea neîntârzia
tă a restantelor, îndeosebi Ia pro
dusele de primă importanță pentru 
economie.

Faptul că In ultima vreme, ca 
urmare a intervenției energice a

Locomotiva diesel-electrică de 
4 000 CP, unul dintre cele mai 
complexe și moderne produse 
realizate pînă acum la întreprin
derea „Electroputere" din Cra
iova, a intrat în probele tehno
logice uzinale, etapă ce precede 
trecerea la fabricația de serie. 
Concepută de un colectiv din 
cadrul institutului de proiectări 
și cercetări ai Centralei indus
triale de mașini și aparataje e- 
lectrice Craiova, locomotiva res
pectivă este destinată remorcă- 
rii trenurilor de marfă de tonaj 
greu și a celor de persoane la 
viteze mari. Astfel, motorul lo
comotivei, boghiurile și alte sub- 
ansamble importante au fost 
realizate Ia întreprinderea de 
mașini din Reșița. în timp ce 
generatorul electric și motoarele 
de tracțiune, numeroase alte 
subansamble poartă marca în
treprinderii craiovene. Locomo
tiva de 4 000 CP are greutatea 
specifică pe unitatea de capaci
tate mai mică si consumul de 
carburanți ne CP și . kilometrul 
parcurs mai redus față de indi
cii înregistrați la locomotiva 
diesel-electrică de 2 100 CP.

(Agerpres)

HUNEDOARA

pentru tractoare
Intensificînd' ritmul întrecerii 

socialiste în cinstea „Zilei me
talurgistului". formațiile de lucru 
care servesc cuptoarele elec
trice de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au elaborat pes
te prevederile de plan, de la în
ceputul acestei luni, o cantitate 
de oțel special echivalentă cu 
materia primă necesară pentru 
fabricarea a 105 tractoare. Folo
sind cu 
țiile de 
scurtînd 
șarjelor, 
tului hunedorean au produs pes
te sarcinile aferente perioadei 
care a trecut din acest an peste 
40 000 tone oțel martin și elec- 

(Agerpres)

randament sporit spa- 
topire a metalului și 
durata de elaborare a 
siderurgiștii combina-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a primit, vineri 
după-amiază, pe Charles Ferdinand 
Nothomb, președintele Partidului So
cial-Creștin (Valon) din Belgia, 
care face o vizită în țara noastră, la 

.............. ’ " ’ alinvitația Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste.

La primire a participat tovarășul 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

A luat parte, de asemenea, Jacques 
Belgiei laGraeffe, ambasadorul 

București.
Oaspetele a exprimat 

lui Nicolae Ceaușescu 
Unități; Socialiste

președinte- 
și Frontului 

calde mulțumiri 
pentru invitația de a vizita România, 
arătind că se simte onorat de între
vederea acordată.

La rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat satisfac
ția pentru realizarea vizitei președin
telui Partidului Social-Creștin și 
convingerea că ea va reprezenta un
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aport Ia dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și partidele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Charles Ferdinand Nothomb au avut 
apoi o convorbire, în timpul căreia 
a fost evidențiat interesul comun 
pentru extinderea iot mai rodnică a 
conlucrării dintre Frontul Unității 
Socialiste și Partidul Social-Creștin, 
pentru amplificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre cele două țări, cu 
convingerea că diferența de orîndui- 
re socială nu poate constitui un ob
stacol în promovarea acestor rapor
turi pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, in interesul 
și spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei cooperării 
ternaționale.

Evidențiin.du-se 
ierii cu succes a 
securitate și cooperare în Europa, 
s-a subliniat că toate statele sem
natare ale Actului final, toate or
ganizațiile politice și masele largi 
populare europene trebuie să-și in
tensifice eforturile în direcția tra
ducerii în viată a documentelor a-

51

și înțelegerii in-

importanta înche- 
Conferintei pentru

doptate, a edificării unei securități 
reale pe continentul nostru.

în acest context, cît și al exami
nării altor aspecte principale ale 
actualității internaționale, s-a rele
vat că soluționarea problemelor com
plexe ce confruntă omenirea impu
ne o colaborare tot mai strînsă în
tre forțele politice care se pronunță 
pentru noi raporturi între state, 
pentru pace și colaborare între na
țiuni.

în acest spirit, a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, salutăm 
vizita dumneavoastră în calitate de 
președinte ai Partidului Social-Creș- 
tin și dorim ca ea să contribuie la 
conlucrarea largă a tuturor forțelor 
progresiste, democratice din Europa 
și să se înscrie în cadrul colaborării 
dintre toate popoarele pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, respec
tului independentei și suveranității 
naționale, a dreptului fiecărei na
țiuni de a-și rezolva de sine stătă
tor problemele sale. în conformitate 
cu interesele proprii.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, cordială.

0 SARCINĂ ACTUALĂ DE MARE RĂSPUNDERE
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iwm Azi, răspunsul Ministerului
(Continuare în pag. a ITI-a) SClNTEII"

Combinele înainteazâ în lanurile de porumb ale I.A.S. Poarta Albâ, județul Constanța, iar recolta este încârcată direct în camioane Foto : N. Buică

Agriculturii și Industriei Alimentare

Convorbire cu tovarășul Angelo MICULESCU, 
viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare

— La plenara din 21—22 iulie 
a.c., secretarul general al parti
dului a trasat ca sarcină priori
tară pentru perfecționarea pre
gătirii viitoarelor cadre de mun
citori și specialiști cu înaltă ca
lificare in cincinalul 1976—1980 
elaborarea unui program concret 
de perspectivă și investirea lui 
cu atributele unei maxime efi
ciente social-economice. Ce par
ticularități înfățișează procesul 
pregătirii forței de muncă în 
sectorul Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare ?

— După cum este cunoscut, pregă
tirea forței de muncă, atît pentru a- 
gricultură, cît și pentru industria a- 
limentară, se face pe baza unor pla-

Meditînd asupra for
melor 
care 
tră a 
flectă 
tații românești,

complexe prin 
creația noas- 

reflectat și re- 
realitățile socie- 

temă 
dezbătută cu numeroa
se prilejuri, mă opresc 
în rîndurile ce urmea
ză asupra modului în 
care reușim să surprin
dem și să transfigu
răm artistic temele de 
muncă și viață, stră
daniile oamenilor din 
cele mai diverse do
menii ale producți
ei materiale și spi
rituale. Relația din
tre muzică și viață 
comportă un sens larg, 
cuprinzător, care poate 
fi exemplificat prin re
zonanța etică și esteti
că a contemporaneită
ții socialiste în arta e- 
pocii noastre. Este o 
teză, credem, 
acceptată că 
modernă a 
tării muzicii 
în frunte cu 
J'ora, Drăgoi și ceilalți 
compozitori de seamă 
a cunoscut marile sale 
împliniri în raport di
rect cu însușirea unor 
înalte idealuri uma
nist patriotice. Dova
da strălucită a acestei 
profesiuni de credință 
o constituie opere 
nemuritoare izvorîte

unanim 
etapa 

dezvol- 
noastre 
Enescu,

din acea mistuitoare 
înfrățire, din acea pa
tetică confruntare a 
artistului cu . glia, cu 
istoria, cu epoca. Ast
fel de întruchipări cu 
valoare nepieritoare 
de program estetic și 
patriotic sînt „Poema 
Română" și „Rapsodi-

însemnări de 
Ion DUMITRESCU, 

președintele Uniunii 
compozitorilor

„Suita să- 
suita „Prive- 

moldovenești", 
„La Piață", 
realist-critică

ile române", 
tească", 
liști 
baletul
opera
„O noapte furtunoasă", 
drama psihologică 
„Năpasta", pagini în 
care problemele adînci 
ale vieții și luptei po
porului nostru și-au 
aflat o expresie mu
zicală plină de adevăr 
și de noblețe.

Pe această vatră de 
valori moștenite, pe a- 
cest temei de expe
riență și aspirații ar
tistice, muzica noastră 
contemporană a adus 
cu dăruire omagiu po
porului care a pornit

pe drumul nou al isto
riei sale. Permanentă, 
generoasă și profund 
fidelă, legătura muzi
cii noastre cu viața 
contemporană trebuie 
să fie mereu nouă, cum 
este însăși viața po
porului — o carte 
deschisă în care zilnic 
se scriu pagini mărețe, 
se oglindesc elanuri 
nesfîrșite, visuri și 
realizări cutezătoare, 
se conturează perspec
tive înălțătoare.

In această legătură 
își află sursa reviri
mentul continuu, re
vigorarea orizontului 
tematic, ca și a soluți
ilor de afirmare a unei 
originalități net dis
tincte în gîndire și stil 
și in domeniul muzicii 
corale și în muzica u- 
șoară. Mult mai im
portante decît diferite
le tehnici și stiluri 
moderne de realizare 
sînt și în acest caz 
vibrația autorilor — 
compozitori și poeți — 
în fața actualității so
cialiste, pătrunderea 
sensului major pe care 
îl implică teme cum 
sînt patria, partidul, 
viața și năzuințele oa
menilor muncii care
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Privită de departe, de 
pe culmile Harghitei. Vlă
hița de azi, continuatoa
re a tradițiilor seculare de 
exploatare și prelucrare a 
minereului de fier din 
valea Homorodului Mic, 
apare printre colinele do- 
moale din jur ca o flotă 
ancorată într-o mare de 
verdeață.

Caierele de abur și fum 
înălțate spre cer din co
șurile „uzinei de fier" 
harghitene sînt semnele 
muncii cotidiene neîntre
rupte prin care minereul 
de fier, scos din inima 
acelorași munți, trece 
printr-un proces de înno
bilare, de metamorfozare 
în produse necesare eco
nomiei naționale. Din fur
nalele Vlăhiței ies șuvoaie 
de fontă specială. Din 
fonta aceasta, turnătoria 
de precizie a uzinei fa
brică piese de schimb 
pentru metalurgie și con
strucțiile de mașini, ci
lindri pentru laminoare, 
utilaje de turnare pentru 
oțelării, piese auto, car
case pentru motoare elec
trice, piese de înaltă ca
litate și rafinament care 
au luat locul produselor 
de altădată.

Cititorii mai vîrstnici 
își aduc, desigur, aminte 
că emblema Vlăhiței era 
imprimată pe sobele de 
tuci, pe tingiri, cazmale, 
pluguri... Dar, în ultimul 
deceniu, uzina, de la în
temeierea căreia se îm
plinesc 150 de ani. a fost 
reconstruită, redimensio- 
nată, fiind, practic, alta 
decît cea din urmă cu de
cenii. Mai cu seamă din

1970 și pînă acum. Vlăhița 
a trăit mereu cite o săr
bătoare, prilejuită de 
bucuria unor noi și noi 
premiere, căci mereu a 
intrat în funcțiune cîte o 
nouă capacitate. O insta
lație de aglomerare a con

nivelul tehnicii superioa
re. Apoi o baterie de prc- 
încălzitoare de tip caw- 
per. în ianuarie anul a- 
cesta a început să produ
că turnătoria de cilindri, 
iar trei luni mai tîrziu au 
început lucrările la cel

VLĂHIȚA
9

Un deceniu de
(autentică dezvoltare,

dintr-un secol
și jumătate de istorie

centratului flotat de side- 
rltă. Ea deschidea calea 
către un randament mult 
sporit al furnalelor, si ele 
noi. O instalație nouă de 
alimentare cu apă. Ceea 
ce însemna o nouă des
chidere către dezvoltări 
ulterioare, către o mai 
rațională utilizare a agre
gatelor siderurgice. O 
nouă centrală termică ți 
o alta de aer comprimat. 
Apoi două noi hale de 
prelucrare Înzestrate cu 
mașini unelte moderne, la

mai important obiectiv de 
investiții din istoria uzi
nelor Vlăhița : turnătoria 
de piese pentru industria 
electrotehnică. A fost un 
marș neîntrerupt și vic
torios al modernizării, al 
dezvoltării pe alte baze și 
la alte dimensiuni a ceea 
ce fusese cîndva „uzina 
de fier". împreună cu in
ginerul economist Ale
xandru Rus, directorul 
întreprinderii, facem cî- 
teva comparații grăitoare:

® Volumul fondurilor fixe 
înregistrează, în 1975, o 
creștere de 2171 la sută 
față de cele din 1958.
• Volumul producției de 

fontă specială a crescut 
de 16 ori față de 1948. în
treaga producție a anului 
1938 este realizată acum 
în mai puțin de o lună.

® Producția de piese 
turnate a crescut, fată de 
1950. cu 3 520 la sută. 
Producția de carcase cu 
2 715 la sută.

® Cu 2 469 la sută a 
crescut, în ultimii nouă 
ani. producția pentru ex
port.

Firește că toate acestea 
s-au produs sub ochii lo
cuitorilor din Vlăhița (o 
localitate a cărei existen
tă este integral legată de 
activitatea uzinei) și nu 
numai sub privirile, dar 
cu directa lor participare 
și spre directul lor bene
ficiu. Iată cum ne vor
bește despre ei Domokos 
Fcrencz, secretarul comi
tetului de partid al în
treprinderii :

— Români și maghiari 
au avut aici, de-a lungul 
unui secol și jumătate de 
la constituirea acestei ve
tre muncitorești, un des
tin comun. Căci pentru 
toti uzina aceasta a în
semnat același lucru : asi
gurarea existentei a în-

BARTUNEK Istvân 
corespondentul „Scinteii'

(Continuare 
în pag. a V-a)

nuri și programe stabilite în funcție 
de cerințele dezvoltării acestor ra
muri, de creșterea și modernizarea 
continuă a bazei tehnico-materiale. 
Avem în vedere, de asemenea, faptul 
că ponderea forței de muncă ocupa
te in agricultură va scădea în per
manență, urmînd să ajungă în 1980 
la 27—28 la sută din populația țării. 
Acest proces implică, în mod obliga
toriu, mecanizarea și automatizarea 
principalelor lucrări și procese de 
producție care să conducă la crește
rea corespunzătoare a productivității 
muncii — condiție care poate fi rea
lizată numai de cadre multilateral 
pregătite, capabile să stăpînească și 
să mînuiască tehnica modernă. în 
acest scop, procesul pregătirii forței 
de muncă a fost orientat tocmai pe 
linia formării de cadre cu pregătire 
multilaterală și calificare complexă 
prin înființarea recentă a liceelor 
agroindustriale Astfel incit noile 
planuri și programe de învățămînt, 
elaborate de colective largi de spe
cialiști din producție, cercetare, în- 
yățămint, prevăd acum pregătirea ne
mijlocită a elevilor în condiții de 
producție, ponderea instruirii practi
ce fiind mult mai mare față de ve
chile planuri și legată strîns de apli
carea concretă a cunoștințelor agri
cole teoretice.

— învățămîntului agricol i 
s-au repartizat importante su
prafețe de teren pentru nevoile 
instruirii practice ; cum apreci- 
ați că este folosită această bază 
materială și ce rezultate cu va
loare economică și educativă 
s-au cristalizat pînă în prezent ?

— înzestrarea școlilor și institute
lor agronomice cu loturi școlare și, 
respectiv, stațiuni .........
mentale se inscrie pe linia 
țiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1973, ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind îmbunătățirea 
conținutului și a modului de realiza
re a integrării învățămîntului cu pro
ducția agricolă. Prin aceasta au fost 
create condiții ca. pe Iîngă îmbunătă
țirea. raportului dintre pregătirea 
practică și cea teoretică. în favoarea 
celei dintîi. să se asigure o mai te
meinică instruire practică a elevilor 
și studenților, astfel îneît la înca
drarea lor în producție absolvenții să 
poată îndeplini. în mod corespunză-

didactico-cxperi-
indica-

ÎN ZIARUL

tor, sarcinile ce le revin. în același 
scop, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, împreună cu Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
au perfecționat graficul procesului 
de învățămînt prin adaptarea 1 aces
tuia la calendarul lucrărilor agrico
le : numărul de ore. pe discipline, 
s-a stabilit în funcție de importanța 
acestora în pregătirea viitorului spe
cialist : au fost comasate sau intro
duse noi discipline, in vederea per
fecționării planului de învățămînt și 
desăvîrșirea procesului de instruire.

Un singur an de aplicare a acestui 
sistem de pregătire nu ne poate ofe
ri rezultate spectaculoase. Cu I toate 
acestea, apreciem că s-a pornit pe 
un drum bun. Astfel, se poate ară
ta că institutele agronomice, 
luînd la timp suprafețele

pre- 
luînd la timp suprafețele atribuite, 
vor obține rezultate bune, la multe 
culturi producțiile fiind superioare 
celor realizate în anii anteriori pe
aceleași terenuri. Pregătindu-se in
condiții de producție, tinerii au acum 
posibilitatea să cunoască și să rezol
ve, sub îndrumarea cadrelor didac
tice, diferitele probleme tehnice și 
organizatorice pe care Ie ridică pro
ducția. Pe de altă parte, în timpul 
școlarizării, ei au posibilitatea să 
treacă prin toate verigile proceselor 
de producție, așa cum de fapt vor 
lucra după absolvire. în acest sens, 
în cadrul unităților de producție, pe 
lingă care funcționează liceele agro
industriale. s-au organizat loturi șco
lare în care elevii lucrează și se 
instruiesc în condiții de producție. 
Aceste loturi vor funcționa pe prin
cipiul fermelor de stat, cu plan de 
producție, aprovizionare-livrare. care . 
face parte integrantă din planul aces
tor unități de producție. Conducerea 
loturilor școlare va fi asigurată! de 
directorii liceelor agricole care răs
pund de activitatea de instruire și 
producție, cu sprijinul nemijlocit al 
cadrelor didactice.

în vederea perfecționării acestui 
sistem organizatoric, începînd cu a- 
nul școlar 1975/1976 unui număr de 
67 licee agroindustriale, cu speciali
zările agronom-mecanizator. horti- 
cultor-mecanizator și zootehnist-me- 
canizator, li se vor atribui o supra
față totală de 9 900 ha. din care 
8 700 ha teren arabil și 1 000 ha plan
tații horticole, precum și un efectiv 
de animale de 5 800 U.V.M. Ca urma
re a acestui fapt, se poate afirma că, 
în noul an școlar, la majorita
tea liceelor cu profil agricol este po
sibilă rezolvarea problemei integră
rii învățămîntului cu producția. Pen
tru specializările „mecanic de între
ținere și reparare a tractoarelor șl 
mașinilor agricole", „mecanic pen
tru utilaje de îmbunătățiri funciare" 
și „operator în industria alimentară", 
integrarea învățămîntului cu produc
ția se va face prin efectuarea in
struirii practice în atelierele școală șl
(Continuare în pag. a Il-a)
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• • »Și toți să muncească bine
așa cum au vorbit în ședințe

3

activitatea de în'Intenslficîndu-și
făptuire a măsurilor stabilite de re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv pentru executarea tuturor 
lucrărilor agricole de sezon, pentru 
strîngerea rapidă și fără pierderi a 
recoltei, pregătirea producției din 
anul viitor, organele și organizațiile 
de partid din comunele județului 
Buzău acordă, concomitent, o deose
bită importanță aplicării Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R, din iulie a.c. 
cu privire la îmbunătățirea structurii 
organizațiilor de partid de la sate. 
Ca și în întreaga țară, în mod eșa
lonat, și aici s-au desfășurat ședințe 
ale comitetelor comunale de partid cu 
activul și adunări generale ale orga
nizațiilor de bază consacrate în
sușirii ideilor și sarcinilor sublinia
te în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara comună din 
iulie a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

In cadrul acestor dezbateri, aten
ția generală a fost concentrată asupra 
îndatoririlor ce revin organelor și 
organizațiilor de partid din mediul 
rural pentru a determina îmbunătă
țirea radicală a întregii activități 
productive, pentru a consolida o ati
tudine cu adevărat responsabilă față 
de munca în agricultură. Pe baza 
concluziilor care s-au stabilit în 
urma acestor dezbateri — concluzii 
materializate în măsuri politice, or
ganizatorice și tehnico-economice — 
au fost create premisele concentrării 
eforturilor comuniștilor pentru reali
zarea. în cele mai bune condiții, a 
sarcinilor pe care le pune în prezent 
conducerea partidului în fata orga
nizațiilor de partid de la sate.

Ca o notă generală a acestor șe
dințe pot fi subliniate spiritul lor 
combativ, discuțiile concrete, nemij
locit legate de muncă, de atitudinea 
si preocuparea oamenilor fată de 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole, încheiate în cele mai multe ca
zuri nu numai cu măsuri si respon
sabilități precise care vizează în
treaga organizație, ci și cu angaja
mente personale ale celor care au 
participat la dezbateri. „Rostul esen
țial al dezbaterilor — arăta unul din 
vorbitorii de la aceste ședințe — este 
ca toți oamenii să lucreze bine la 
postul lor, pe cîmp. în fermele zoo
tehnice, în legumicultură. așa cum au 
vorbit în ședință". Dar să notăm. în 
cele ce urmează, cîteva secvențe sem
nificative în acest sens.

...De curînd, comuniștii din coope
rativa agricolă Lunca, comuna C. A.

Rosetti, au plecat din 
generală la o oră tîrzie, 
că și-au stabilit un judicios program 
de activitate. Iar, în dimineața zilei 
următoare, la 
menii apti de 
cîmp : 250 de 
porumbului și 
Munca a fost 
loturi și echipe.
urmat, fără a se pierde nici o clipă, 
ca intr-un adevărat flux tehnologic 
riguros pus la punct, au fost „ata
cate" și tarlalele cu sfeclă de zahăr.

...Seara, după terminarea lucrului, 
adunare generală extraordinară a 
organizației de bază din ferma 3 
a C.A.P. Căldărăști. comuna Pogoa-

adunarea lor 
convinși fiind

ivitul zorilor, toti oa- 
muncă se aflau la 

oameni la recoltarea 
alți 150 la grădină, 
organizată pe tarlale, 

In zilele care au

acțiunile de conlucrare — avanta
joase în ambele sensuri — cu coo
perativele agricole de producție. Sîn
tem aici ca, pe baza planului de 
măsuri adoptat la ședința comitetu
lui comunal cu activul, să studiem 
modalitățile de folosire mai judici
oasă a forței de muncă și mijloace
lor mecanice, ale acordării de asis
tență de specialitate pentru introdu
cerea la C.A.P. a, unor noi tehno
logii de înaltă productivitate. Ne 
gîndim în acest sens la extinderea 
și la alte lucrări a unei experiențe 
din primăvară cum a fost tratarea 
bolilor și dăunătorilor din vii, pe care 
noi o facem folosindu-ne de elicop
ter. Cum să te mărginești la viile

în județul Buzău, după recentele adunări
de partid de la sate

nele. Comuniștii s-au întîlnit pentru 
a-1 discuta pe îngrijitorul Alexan
dru Maxim. Ca tribut al mentalității 
individualiste a acestuia au trebuit 
să fie sacrificate mai multe vaci cu 
lapte. Din cei 19 comuniști prezenți 
la adunare, 13 au combătut cu tă
rie faptul că acesta, preocupat nu
mai de animalele pe care le îngrijea, 
le-a hrănit cu mai multă sfeclă fu
rajeră decît ar fi trebuit, încercînd 
să înșele, în folos propriu, colecti
vul în care muncește. Sancțiunea — 
,,vot de blam" — pe care au primit-o 
atît îngrijitorul, cît și șeful de fermă; 
măsurile pentru recuperarea pagubei 
aduse avutului obștesc vor exercita 
fără îndoială o puternică înrîurire 
educativă menită să contribuie la in
staurarea ordinii și disciplinei exem
plare în activitatea sectorului zoo
tehnic, în munca fiecărui îngrijitor 
de animale.

...La ferma I.A.S. din Vernești 
l-am întîlnit pe Ilie Vîlcu, director, 
și Elisei Colhon, secretarul organiza
ției de partid din I.A.S. Săhăteni. Se 
aflau la Vernești, unde din trei or
ganizații care activau în trei ferme 
cu același specific a fost constituită 
o singură organizație subordonată 
comitetului comunal de partid.

— în condițiile actuale — ni s-a 
spus — se creează posibilități din 
cele mai favorabile să intensificăm

din fermele I.A.S. și să „sari" peste 
cele ale C.A.P. ? Lucrarea s-a exe
cutat si pentru vecinii noștri.

Așadar, un demaraj bun, promi
țător ; din ședințe, de la adoptarea 
de planuri concrete de acțiune, pri
mul pas este făcut pentru aplicarea 
lor riguroasă. Dar, acest spirit de 
muncă nu este peste tot dominant. 
Și la Rușețu au avut loc ședința co
mitetului comunal de partid cu acti
vul, adunări generale ale organizații
lor de bază din ferme și brigăzi. Și 
aici începuse campania de recoltare 
a porumbului, florii-soarelui. Pe 
cîmp se lucra însă anevoie. In 
schimb, în centrul civic al comunei 
— animație. înghesuială mare în 
restaurant și la grădina de vară. în 
vecinătate, frizerul nu are clienți 
și... proptește gardul. în fata primă
riei venifid dinspre pădure s-a 
oprit pentru... o haltă de ajustare 
tractorul consiliului popular comu
nal. Din pădure pînă la Buzău, cale 
de 60 km, tractorul și tractoristul 
consiliului popular comunal își chel
tuiesc o zi plină pentru a-1 servi cu 
lemne de foc pe Virgil Oprea, an
gajat al consiliului popular ju
dețean.

Și toate aceste imagini dintr-o zi 
ce ar fi trebuit să fie de „vîrf" pe 
cimp se vedeau bine de la geamul 
primarului Nicolae Seicaș, adică al

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI
asociat al primăriei

omului care primul în comună tre
buie să asigure mobilizarea generală 
a_ cetățenilor la lucrările din cimp. 
să aplice legea. Dar n-o făcea. In 
acest timp, la orele amiezii, pe tar
laua numită Valea Mare din ferma 
2 a C.A.P. Rușețu cițiva pensionari 
și îngrijitori din zootehnie, după ce 
recoltaseră o porțiune din lanul de 
porumb, se îndreptau spre case. Ni
meni nu venise să le ia locul. In 
urmă. în praful șoselei, rămîneau, că- 
zuți din căruțe, știuleți.

Ne-am explicat, în parte, toate a- 
cestc ' neajunsuri petrecute în raza 
consiliului iritercooperatist Rușețu 
și prin aceea că. in campania de toam
nă, piuă in zilele cind noi am con
semnat cele de mai sus. tovarășul 
Gheorghe Tudor, vicepreședinte al 
consiliului popular județean, care 
răspundea de activitatea acestui con
siliu. de modul in care aici se aplică 
in viață indicațiile date de condu
cerea partidului, măsurile concrete 
stabilite de biroul comitetului jude
țean de partid pentru desfășurarea 
lucrărilor agricole, n-a ajuns pe teren 
decit o singură dată, pentru citeva 
ore. Atît cit i-a trebuit pentru a 
ticipa la o ședință.

Este o explicație parțială și, 
sigur, departe de a fi cea mai 
portantă, pentru că de modul ___
sint organizate și conduse treburile 
comunei răspund în primul rînd co
muniștii, organizațiile de partid din 
comună. Chiar dacă in unele cazuri 
controlul și ajutorul efectiv al cadre
lor de la județ nu sînt pe măsura ce
rințelor — ceea ce, desigur, nu e 
bine — comitetul de partid din co
mună, primăria, comuniștii de acolo 
nu trebuie să aștepte să vină alții să 

,le rezolve problemele de organizare, 
să le asigure controlul în cîmp, in 
ferme zootehnice sau în alte locuri 
unde se desfășoară producția. Sco
pul măsurilor amintite la începutul 
acestor însemnări este de a concen
tra și mai puternic forțele organiza
țiilor de partid, de a întări spiritul de 
răspundere al tuturor pentru întrea
ga activitate ce se desfășoară în co
mună. Unii însă se pare că nu înțe
leg scopul esențial al acestor măsuri, 
și anume că ele vizează creșterea 

. gradului de răspundere al fiecăriil 
membru de partid, al fiecărui lo
cuitor, încetățenirea unui spirit de 
muncă mai concret, nemijlocit legat 
de desfășurarea în cele mai 
condiții a întregii activități din agri
cultură. în acest spirit trebuie să-și 
conceapă munca comitetele comunale 
de partid pentru a elimina activitatea 
desfășurată „în general", pentru a în
cetățeni în toate unitățile din comună, 
în toate formațiile de muncă — și, în 
primul rînd, în propria activitate 
un stil de muncă concret, eficient.

cum

FAPTUL

Păgubașa 
norocoasă

ce
la

bune

ÎN SEPTEMBRIE, PE LITORAL

VREME FRUMOASĂ, 
VACANTĂ PLĂCUTĂ

Scriam nu de mult că un 
tăfean, întoreîndu-se de 
mare, uitase pe o bancă de pe 
marginea șoselei București — 
Constanța o geantă cu bani și 
acte și că o găsise datorită unor 
oameni cinstiți. Cam la fel i s-a 
întimplat .și Ecaterinei Hanganu 
din București, care mergea spre 
stațiunea Amara. A tras mașina 
pe dreapta, 'la o parcare, a scos 
un geamantan, l-a deschis, a luat 
ceva din el, s-a suit la volan și a 
pornit mal departe. Pe banca de 
la parcare, rămăsese geamanta
nul deschis, cu obiecte de îm
brăcăminte, plus o mie de lei. 
Au trecut, într-un sens și în 
altul, zeci și. zeci de mașini, cu 
zeci și sute de oameni. Trei din
tre ei — Ion Onoleasa din , 
Pitești, C. Onoleasa din Curtea; 
de Argeș și I. Mihan din Tg. 
Cărbunești — au oprit. Geaman
tanul 'a fost dus la primul post 
de miliție din Manasia — Ialo
mița. De acolo și l-a ridicat, 
mai apoi, păgubașa, căreia plu- 
tonierul-major Ion Bercaru i-a 
urat un sejur plăcut la Amara.

m gospodărirea fondului locativ
Constantin MORARU 
Mihai BAZU

de tovarășul 
Trandafir, di- 

general al Cen- 
O.N.T. „Lito-

Fie că sîntem proprietari, fie că 
sintem chiriași, avem datoria să ne 
întreținem locuințele cu grijă și me
ticulozitate de buni gospodari. Este 
o datorie cetățenească și deopotrivă 
legală (mai multe acte normative 
precizează în detaliu ce. cînd și cum 
trebuie să facem pentru a conserva 
toate calitățile constructive și func
ționale ale locuințelor noastre). Este 
o datorie la a cărei respectare sînt 
chemate să vegheze, atît întreprin
derile specializate care gestionează 
fondul locativ, cit și asociațiile lo
catarilor. Iar răspunderea generală 
pentru bunul mers al activității a- 
cestora revine — la nivelul fiecă
rei unități administrativ-teritoriale 
(comună, oraș, municipiu) — orga
nelor locale ale administrației de 
stat. în legătură cu aceasta, tova
rășul Viorel TIRON — primul vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Iași — 
ne-a spus :

— După cum se știe, scopul aso
ciațiilor locatarilor este precizat sin
tetic în H.C.M. 1 678/1969. care e- 
videntiază faptul că ele, asociațiile, 
se ocupă de buna gospodărire a in
stalațiilor comune ale clădirilor, de 
încasarea la timp a cotelor din con
tribuția la plata cheltuielilor comu
ne, de promovarea unei atitudini jus
te fată de avutul obștesc și respec
tarea normelor de conviețuire socia
lă. Realizarea acestor prevederi le
gale presupune, desigur, o activitate 
deloc simplă, cel puțin sub aspect 
financiar-contabil și juridic. Motiv 
pentru care. în ce ne privește, ne-am 
străduit să găsim acele metode prin 
care să sprijinim direct activitatea a- 
sociațiilor locatarilor. Bunăoară, noi 
participăm la toate adunările genera
le ale asociațiilor, prilej cu care sîn
tem interpelați de cetățeni. De ase
menea, pentru rezolvarea operativă a 
problemelor curente, săptămînal — 
mai exact în fiecare marți dimineața 
— personal mă întîlnesc cu toți pre
ședinții sau împuterniciții asociații
lor, care au probleme de rezolvat. 
Desigur, dacă se ivește o problemă 
importantă miercuri sau joi. nimeni 
nu așteaptă pînă săptămîna urmă
toare. Conducerile asociațiilor loca
tarilor găsesc oricînd ușa deschisă la 
primărie. Iar cînd asociațiile ne so
licită, ne deplasăm la fata _ locului. 
Periodic, conducerile asociațiilor sînt 
instruite, explicîndu-li-se pe larg ac
tele normative, centrale sau locale, 
nou apărute, care vizează activitatea 
lor. De asemenea, o parte din mem
brii organelor de conducere ale a- 
sociațiilor locatarilor sînt invitați la 
sesiunile consiliului popular în care 
se discută probleme ce-i Interesează 
direct. Și participă, tot ca invitați, 
la lucrările comisiei permanente de 
deputati. care se ocupă de proble
mele gospodăririi fondului locativ. 
Acest sistem de colaborare s-a do
vedit pînă acum fructuos. Pe de o 
parte, pentru că ne-a dat posibili
tatea să fim informați direct asupra 
problemelor cu care sint confrunta
te asociațiile locatarilor si. in con
secință. să intervenim operativ, iar

pe de altă parte, pentru că'ne-a fa
cilitat anumite concluzii, care ulte
rior au fost incluse în acte norma
tive elaborate și adoptate pe plan 
local. De ce a fost necesară această 
reglementare din partea noastră ? 
După cum se știe, asociațiile loca
tarilor s-au constituit din anul 1969, 
pe baza H.C.M. 1 678, care le regle
mentează statutul. Atunci, acest act 
normativ corespundea situației exis
tente. Cu timpul, aplicarea lui ne-a 
dus la constatarea că unele din pre
vederi sînt susceptibile de modifi-

PREOCUPĂRI Șl EXIGENTE
LA CONSILIILE POPULARE

cărl, de actualizare. In primul rînd. 
plafonul maximum pentru alcătuirea 
asociațiilor — 250 locatari — este prea 
mic. Cel puțin peptru Iași, unde s-au 
construit, in ultimii ani. numeroase 
blocuri, cu cîte 320 de locatari prin
cipali. Totodată, asociațiile cu număr 
mic de apartamente nu-și pot an
gaja instalator. Or. angajarea unui 
asemenea specialist este mai mult 
decît necesară. Iar numărul mic de 
locatari principali conduce inevitabil 
la scumpirea costului întreținerii. în 
al doilea rînd. în reglementarea din 
1969 nu sint prevăzute posibilitățile 
legale de a acționa împotriva con
ducerii asociației. sau angajaților a- 
cestora. atunci cînd nu respectă nor
mele disciplinei financiar-contabile. 
In al treilea rînd. este necesară pre
cizarea unui raport procentual între 
totalul cheltuielilor de întreținere si 
cheltuielile de personal, și a unui ra
port direct între numărul de apar
tamente și plafonul pentru plata per
sonalului asociației.

Aceste observații — care în ma
rea lor majoritate aparțin cetățeni
lor — le-am comunicat în două rîn- 
duri organelor centrale, care și le-au 
însușit. Dar noul statut al asociații
lor locatarilor n-a apărut. în aceas
tă situație, era firesc să acționăm pe 
plan local, elaborînd reglementările 
necesare. Mai ales că legea de 
organizare și funcționare a con
siliilor populare ne dă competența și 
în această direcție. Așa a apărut De
cizia nr. 293/1973 a comitetului exe
cutiv al consiliului nostru popu
lar — menită să asigure mobilizarea 
locatarilor la acțiunile de întreține
re și gospodărire a fondului locativ 
si a spatiilor verzi, a locurilor de 
joacă pentru copii, pentru respecta
rea regulilor de conviețuire în 
blocuri ș.a.m.d. Așa s-a adoptat Ho- 
tărîrea nr. 10/1974 a consiliului popu
lar municipal, determinată si de a- 
doptarea Legii 5/1973 privind admi
nistrarea fondului locativ și regle
mentarea raporturilor dintre chiriași 
si proprietari și a H.C.M. 860/1973, 
care stabilește măsurile de executa
re a Legii nr. 5. Iată citeva din 
prevederile mai importante ale hotă- 
ririi primăriei noastre : gruparea și

constituirea asociațiilor locatarilor 
din imobilele proprietate de stat în 
funcție < 
servește i 
pective ; 
catarilor 
personală 
dării în folosință și recepționării si
multane a locuințelor ; fixarea li
mitelor optime pentru constituirea a- 
sociatiilor de locatari la cel puțin 
6 și cel mult 500 de apartamente ; 
verificarea lunară, pe bază de gra
fic. a stării de gospodărire, folosir 
re și întreținere a părților de clă
dire și instalațiilor de folosință co
mună ; vizitarea trimestrială a fie
cărui apartament pentru stabilirea 
măsurilor de remediere a defecțiu
nilor pe care trebuie să le ia loca
tarul sau. dacă nu. să le execute a- 
sociatia în contul locatarului ; 
verificarea semestrială de către 
G.I.G.C.L. a modului cum sînt în
treținute si folosite suprafețele lo
cative proprietate de stat.

După mai bine de un an de la 
adoptarea Hotărîrii nr. 10, a Consi
liului popular municipal Iași, sîntem 
din nou în măsură să tragem unele 
concluzii. Concluzii care vor face o- 
biectul dezbaterilor fie într-o viitoa
re ședință lărgită a comitetului e- 
xecutiv (la care vor fi invitați și 
președinții ' asociațiilor de locatari), 
fie în viitoarea sesiune a consiliu
lui popular. La ora actuală, specia
liștii noștri, împreună cu comisia 
permanentă de deputați, pregătesc 
proiectul reglementării care în esen
ță va urmări statuarea unei colabo
rări mai strînse. mai eficiente între 
G.I.G.C.L. și asociațiile locatarilor. 
Concret ; Asociațiile să sprijine mai 
mult 'întreprinderea de specialitate, 
iar aceasta, la rîndul ei. să fie mai 
receptivă la solicitările asociațiilor.

de punctul termic care 
imobilul sau imobilele res- 
constituirea asociațiilor lo- 
din imobilele proprietate 

i pe criteriul construirii;

Fetițele și băieții din grupa 
mare de la grădinița întreprin
derii de
București, 
coase la
Iască, să 
mulțumindu-se,

confecții și tricotaje 
jucîndu-se, învață să 
mașină, să constru- 
îngrijească... păpușa, 

deocamdată, 
să-i imite pe cei mari

Foto : M. Cioc

Deși a trecut mij
locul lunii septembrie, 
litoralul găzduiește 
încă un mare număr 
de oaspeți din tară și 
de peste hotare. Vre
mea se menține fru
moasă. iar apa mării 
— mult mai caldă decit 
in alti ani la vremea 
aceasta. Dună .cum am 
fost informați. într-o 
recentă conferință de 
presă. 
Vasile 
rector 
tralei
ral", cele 12 stațiuni 
de la țărmul mării au 
găzduit. în acest an, 
în medie, cite 130 000 
de turiști pe serie. Nu
mărul celor care și-au 
petrecut vacanta pe 
litoral, pînă acum, se 
ridică la circa un mi
lion — cu peste 17 la 
sută mai multi decit 
în aceeași perioadă a 
anului trecut. Ei au 
beneficiat de condiții 
dintre cele mai bune 
de cazare și masă. De 
asemenea. în acest an 
au sporit și s-au di
versificat serviciile o- 
ferite. între care co
merțul de întîmpinare 
pe plajă, puncte de 
închiriat obiecte, ope
rații de menaj etc. 
Numeroase colective 
si ansambluri artisti
ce din toată tara au 
prezentat pe scene și 
estrade în aer liber 
peste, 1 200 de specta-

cole. Au fost organi
zate excursii pe itine
rare dintre cele mai 
atractive — nordul 
Moldovei și al Olte
niei. Maramureș. Va
lea Prahovei și Delta 
Dunării — la care au 
participat peste 200 000 
de turiști.

Miile de oaspeți al 
litoralului în aceste 
frumoase zile de sep
tembrie beneficiază de 
aceleași condiții bune 
de cazare, de masă și 
de agrement ca și în 
timpul verii, dar la 
preturi substanțial re
duse. Toate cele a- 
proape 200 de hoteluri 
rămîn în continuare 
deschise. împreună cu 
unitățile de servire — 
restaurante. baruri, 
complexe comerciale, 
baze de sport si agre
ment. Acestora li se 
vor adăuga unități 
specifice toamnei — 
mustăriile. în zilele 
fără soare, băile cu 
apă de mare pot ii 
continuate în cele 41 
de piscine, dintre care 
6 sînt acoperite. Ama
torii de sport au la 
dispoziție 57 de tere
nuri de 
baschet, 
lărie la 
Neptun.

Si în
. porțile litoralului 

rămîne deschise, 
zele de tratament 
near

tenis, volei și 
centre de că- 
Mangalia și

sezonul rece 
vor
Ba- 
bal-

De la
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că marți, 
30 septembrie a.e.. ora 16,30, 
în sala clubului finante-bănci 
din București, str. Doamnei 
nr. 2, vor avea loc tragerile la 
sorti pentru trimestrul III 1975 
ale : — libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri, la care 
se vor acorda 7 458 cîștiguri în 
obiecte în valoare totală de 
9 061 000 de lei ; — libretelor de 
economii cu cîștiguri, la care se 
vor acorda, la fiecare 1 000 de 
librete, cîte 15 cîștiguri în bani,

C. E. C.
între 250 la sută și 25 la sută, 
calculate fată de soldul mediu 
trimestrial al libretelor ieșite 
cîștigătoare.

De asemenea, va avea loc tra
gerea la sorți pentru luna sep
tembrie a.c. a obligațiunilor 
C.E.C., la care se vor acorda 
5 917 cîștiguri (cuprinse între 
50 000 și 800 lei). în valoare 
totală de 5 749 000 de lei.

Cei interesați sînt invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

Nord. Mangalia și 
Neptun, care dispun 
de peste 7 000 de locuri 
în hoteluri încălzite, 
primesc oaspeți ro
mâni și străini în tot 
timpul anului. Com- 

- plexele sanatoriale, 
înzestrate și ele cu 
piscine încălzite, asi
gură — pe lîngă tra
tament — și condiții 
bune de odihnă acti
vă. de agrement. In 
două din aceste baze 
— la Eforie-Nord și 
Neptun — tratamen
tele de geriatrie eu 
„Gerovital" și ..Asia- 
vital". precum și cel 
mai recent produs ro
mânesc, care și-a cîști- 
gat o faimă interna
țională — extractul de 
nămol „Pell-Amar" — 
se bucură de admi
nistrare sub 
supraveghere 
torilor lor — 
Ana Aslan și 
Ionescu-Călinesti.

în încheierea aces
tor rîriduri, o noutate 
de ultimă oră : orga
nizatorii turismului 
de pe litoral ne-au 
informat că anul aces
ta vor pregăti reveli
onul la mare pentru 
8 000 de solicitanți. 
Iată, deci, 8 000 de in
vitații tentante.

Pe raza satului Dodești, co
muna Viișoara, județul Vaslui, 
cercetătorii de la muzeul jude
țean, in colaborare cu cei de Ia 
Institutul de istorie și arheolo
gie din Iași, au scos la iveală 
noi mărturii de o mare valoare 
istorică și documentară pentru 
cultura precucuteni, precum și 
din secolele V—XI. Este vor
ba de locuințe în care s-au 
găsit numeroase fragmente 
ramice, unelte din piatră, 
și metal, cuptoare pentru 
gospodăresc. Un fragment de 
cuință neolitică și un cuptor 
perioada prefeudală vor fi
constituite și expuse în Muzeul 
județean Vaslui.

ce- 
os 
uz 
lo- 
din 
re-

directa 
a crea- 
prof. dr. 
prof. dr.

Georțțe 
MIHĂESCU 
corespondentul
„Scînteii"Eforie-

Florin CIOBANESCU

(Urmare din pag. I)
prin instruirea practică în. unitățile 
de profil (S.M.A., I.A.S., șantiere de 
îmbunătățiri funciare și întreprinderi 
de industrie alimentară).

— Apreciați că in 
pregătirii viitorilor 
activitatea educativă . 
șoară întotdeauna cu eficiență 
deplină ? Concret, în ce direcții 
și cu ce mijloace ar trebui să 
se acționeze pentru ca însușirea 
unei .meserii să se efectueze pe 
fondul unor puternice convin
geri comuniste de muncă si de 
viață ?

— Activitatea educativă constituie 
o latură importantă a procesului de 
învățămînt. Sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, cadrele didactice 
și organizațiile U.T.C. desfășoară o 
susținută activitate pentru formarea 
și consolidarea unei concepții înain
tate față de muncă. Tinărul absol
vent de liceu sau de facultate tre
buie să iubească în aceeași măsură 
munca fizică și munca intelectuală, 
în acest sens, ne străduim să dezră
dăcinăm complet vechea concepție 
care mai. dăinuie încă în multe fa
milii din care provin elevii, conform 
căreia absolventul unei școli trebuie 
să devină funcționar. De altfel, fap
tul că instruirea și educarea elevilor 
și studenților se vor realiza în cadrul 
loturilor școlare și stațiunilor didac- 
tico-experimentale unde, pe lingă 
pregătirea teoretică, se efectuează și 
o instruire ini condiții de producție, 
contribuie implicit la schimbarea 
mentalității despre muncă a viitori
lor absolvenți, îi face să înțeleagă 
rolul și răspunderea fiecărui cetățean 
în realizarea sarcinilor dezvoltării

economice și sociale a tarii. în în
făptuirea politicii partidului nostru de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului.

sistemul 
muncitori, 
se desfa

— Ce preconizați pentru ca 
sistemul de colaborare dintre 
M.E.I. si ministerele ecpnomice 
să înregistreze o eficientă spori
tă ? Cum s-ar putea institui un 
climat ele colaborare, favorabil 
descifrării și soluționării încă

metode mai eficiente de pregătire a 
elevilor și studenților, pentru ca a- 
ceștja să deprindă, intr-a perioa
dă mai scurtă decit în prezent, 
un volum cit mai mare de cunoș
tințe. De asemenea, o și mai strinsă 
colaborare în elaborarea programelor 
școlare, editarea manualelor, perfec
tionarea pregătirii cadrelor didactice, 
în numirea și promovarea acestora, 
precum și în controlul și îndrumarea 
școlilor, va conduce la ridicarea pa

sultații.
dactice
s-au deplasat 
tate, ajutind concret 
elevilor. în ultimii ani, 
studenților proveniți 

vnn fii nr lirpplnr

de azi a problemelor viitoare, 
specifice pregătirii 
muncă ?

forței de
ci treaptă superioară 
proces de pregătire 
muncă.

a întregului 
a forței de

din 
din 
Co-

Ursoaica, 
la cules 
de prune

Incărcați de rod, prunii 
grădina lui Lukăcs Domokos 
comuna Ghelința, județul
vasna, așteptau culegătorii. Dar, 
odată pîrguite, prunele erau îm
puținate, noapte de noapte, de 
un musafir nepoftit. La început, 
gazda a zimbit : „Nu-i bai. E 
de unde. Că doar n-o să le cu
leagă pe toate". Văzind însă că 
se îngroașă gluma, L. D. s-a a- 
șezat la pîndă. $i „hoțul" era 
o ursoaică. Adulmecînd primej
dia, cind s-o rupă la fugă, și-a 
prins o labă, ca intr-o capcană, 
din care n-a mai putut ieși. 
Abia după trei zile au reușit oa
menii să-i slobozească laba 
piciorului și s-o redea pădurii. 
Dar n-a măi venit la prune.

Mașina
„vorbitoare"

Un cetăfean din Deva s-a pre
zentat 
că un 
lovit 
afla la parcare.

— In ultimii ani s-a 
bună colaborare între 
Educației și învățămîntului și 
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. Aș remarca buna colabo
rare care a existat în special în 
elaborarea programelor de perfec
ționare a învățămîntului superior 
și liceal din acest an. Totuși, apre
ciem că există incă posibilități de 
amplificare a acestei colaborări. Mă 
gindesc în primul 
de modernizare 
Dacă ministerelor 
vine în principal sarcina asigurării 
bazei materiale (și. în acest dome
niu, se depun eforturi susținute), Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
poate contribui în mai mare măsură 
la introducerea și generalizarea unor

realizat o 
Ministerul 

Mi-
timp în urmă, 
Ceausescu a

rînd la procesul 
a învățămîntului. 
economice le re-

— Cu mai mult 
tovarășul Nicolae 
indicat să se perfecționeze sis
temul pregătirii tinerilor prove
niți din liceele agricole si din 
unitățile agricole productive, 
astfel incit selecționarea viitori
lor studenți ai institutelor agro
nomice să se efectueze cu pre
cădere din rindurile acestor ti
neri. Cum apreciați că a fost 
transpusă în viață această mă
sură ?

— Pentru candidați! la concursu
rile de admitere în facultățile de 
profil, în fiecare liceu s-au organizat 
o pregătire suplimentară a absol
venților la disciplinele de concurs, 
lecții de sinteză, programe de con-

plus, unele cadre 
învățămîntul superior 

în liceele de speciali- 
la pregătirea 

procentul 
,i din rîndurile 

Absolvenților liceelor agricole și de 
industrie alimentară a crescut : dacă 
in anul 1972 aceștia reprezentau 23,4 
la sută din rîndurile celor admiși, în 
anul 1974 acest procent a crescut la 
32,8 la sută. în anul 1975 rezultatele 
parțiale indică creșterea acestui pro
cent. Trebuie să mai adaug că în or
ganizarea învățămîntului superior 
fără frecvență pentru absolvenții li
ceelor agricole din seriile mai vechi, 
care lucrează în producție, sint cu
prinși in acest an peste 290 de cadre.

Cu toate acestea, rezultatele obți
nute pînă în prezent nu ne mulțu
mesc. Vor fi depuse în continuare 
eforturi pentru ca, în anii următori, 
procentul studenților proveniți din 
liceele de specialitate agricolă să a- 
jungă la circa 90 la sută. Este.ne
cesar ca în această acțiune con
ducerile liceelor și cadrele didac
tice să se ocupe cu mai multă 
atenție de pregătirea pentru con
cursurile de admitere a elevilor care 
vor opta pentru învățămîntul supe
rior agronomic. în această privință, 
o contribuție mai mare pot aduce și 
institutele agronomice. îndeplinirea 
tuturor obiectivelor incluse îh pro
gramul de pregătire a forței de mun
că pentru viitorul cincinal presupune, 
drept condiție fundamentală, unirea 
tuturor eforturilor celor învestiți cu 
răspunderi în acest domeniu, Și hoi 
sîntem hotărîți să realizăm si să per
manentizăm o asemenea fructuoasă 
colaborare.

Convorbire consemnată de 
Mihai IORDANESCU

la miliție și s-a plins 
„autor necunoscut" i-a 

mașina, în timp ce se 
r___ Cercetată „la

milimetru", mașina (l-HD-8342) 
a început să... vorbească. Adică 
nu ea, mașina cu pricina, fusese 
lovită de cineva, ci invers. Stă- 
pinul ei îl „lovise" binișor 
un motociclist din județul Ti
miș. Cum era cu musca pe că
ciulă și cu urma loviturii 
mașină, I. M. i-a cumpărat... tă
cerea motociclistului cu 1 000 de 
lei. Ceea ce n-a mai reușit cu 
propria mașină, care l-a dat de 
gol. Inclusiv la buzunar.

Nu si-a văzut
9

de druma
Spre seară, Nicolae Mihăilă și 

D. Ștefan, lucrători la I.J.C.M. 
Brașov, șantierul Predeal, mer
geau spre dormitor. Trecind pe 
lîngă o macara și văzindu-i ca
blul atirnind, N. M. i-a spus ce
luilalt : „Hai să luăm cablul. II 
vindem și impărțim banii pe 
din două". „Mai bine ne vedem 
de drum și de treburile noastre 
— a răspuns Ștefan, care, in
tr-adevăr, și-a văzut de drum. 
N. M. a rămas în urmă, s-a ui
tat în dreapta și-n stingă, a pus 
mina pe un topor și a început să 
taie cablul cu pricina. Tocmai 
cînd încerca să-1 desprindă, a 
fost surprins de administratorul 
șantierului, care a anunțat mi
liția. Judecat după procedura de 
urgență, a fost condamnat la un 
an închisoare. Mai bine își ve
dea de drum. „Iar eu — spunea 
Ștefan — am crezut că-i glumă 
ce mi-a spus. Altfel, îi ziceam 
vreo două și nu-1 lăsam să facă 
asemenea neghiobie".

Viteza!

pe

pe

f

Sectorul Leordeni al între
prinderii forestiere de exploata
re și transport Baia Mare. La 
amiază, Vasile Nistor cobora de 
la pădure cu un autotroliu în
cărcat cu bușteni. Drum fores
tier, cu trafic redus la ora aceea. 
A fost si motivul pentru 
V. N. 
rator.
ve, la o curbă, nemaiputind 
stăpîni volanul, a intrat în ta- 
luz, iar buștenii au năvălit spre 
cabină, au deteriorat-o și l-au 
surprins pe șofer, accidentindu-l. 
A doua zi a decedat în spitalul 
din Vișeu de Sus.

care 
a apăsat vîrtos pe accele- 
Din cauza vitezei excesi- 

la o curbă,

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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România, legăturile mișcării muncito
rești din România cu mișcarea mun
citoreștii internațională ; crearea 
P.C.R., lupta sa revoluționară împo
triva regimului burghezo-moșieresc. 
a fascismului, pentru interesele celor 
ce muncesc, pentru cauza democrației 
și păcii; înfăptuirea insurecției na
ționale armate antifasciste și antiim- 
perialiste, activitatea P.C.R. pentru 
victoria socialismului în România ; 
activitatea internațională a partidului 
și statului nostru.

4. Universitățile de marxism-leninism
învătămînt si cul-

Programa orientativă a universită
ților de marxism-leninism, structu
rată pe o durată de patru ani. se 
distinge prin largul evantai al pro- ■ 
blematicii abordate în cele cinci sec
ții ale acesteia. Participantii la a- 
ceastă formă de învățămint politico- 
ideologic vor parcurge. în cei patru 
ani. o tematică concretizată astfel :

1) Secția — „Principii și metode 
ale muncii de partid" : principiile de 
organizare a P.C.R. ; structura orga
nizatorică a partidului, conducerea de 
către partid a 
organizațiilor de 
masă și obștești ; 
partidul si orga
nele de stat : con
ducerea de către 
partid a activită
ții ideologice, de 
tural-educative.

2) Secția — „Politica economică in
ternă și internațională a P.C.R. și 
conducerea activității economice" : 
fundamentele teoretice ale politicii 
economice a P.C.R. : politica econo
mică internă a P.C.R. ; politica eco
nomică internațională a P.C.R. ; con
ducerea activității economico-sociale.

3) Secția — „Materialismul dialec
tic și istoric și aplicarea sa creatoare 
de către Partidul Comunist Român" : 
momente ale evoluției' gindirii mate
rialiste ; existentă și structură, sistem 
și structuri sociale : determinism și 
dezvoltare, dialectica cunoașterii ; 
cultură — civilizație — umanism.

4) Secția — „Probleme ale socialis
mului^ științific și aplicarea sa crea
toare în Programul Partidului Comu
nist Român" : concepția P.C.R. cu 
privire la conținutul și direcția dez
voltării epocii noastre ; Programul 
P.C.R. despre mișcarea de eliberare 
națională și țările în curs de dezvol
tare ; concepția P.C.R. cu privire la 
societatea socialistă și căile trecerii 
de la socialism la comunism.

5) Secția — „Istoria P.C.R., a miș
cării muncitorești din România și a 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale" : intrarea pe arena so
cială a proletariatului, organizarea 
mișcării muncitorești și socialiste în

In funcție de nevoi, organele de 
partid vor aproba organizarea în ca
drul universității de marxism-leni
nism și a altor secții.

Universitățile de marxism-leninism 
vor funcționa, ca și pină în prezent, 
pe lingă cabinetele de partid ju
dețene, municipale și orășenești, iar 
acolo unde sint condiții, se vor în
ființa filiale și în întreprinderi, in
stituții și la sate.

Studenții acestor universități se re
crutează din rindurile secretarilor și 
membrilor birourilor organizațiilor 
de bază și ai comitetelor de partid, 
cadrelor de partid și de stat, ale al
tor oameni ai muncii care n-au ur
mat școli de partid și au o bună pre
gătire polîtico-ideologică.

Programa bogată și complexă a 
universităților de marxism-leninism, 
axată pe discipline sociale de bază, 
ca și nivelul de pregătire al studen
ților ridică înalte cerințe față de ca
litatea procesului de învățămint. In- 
lăturînd cu fermitate tendințele care 
s-au manifestat în anii trecuți, de 
diminuare a exigențelor îndeosebi la 
nivelul filialelor, comitetele județene, 
municipale și orășenești de partid au 
datoria să ia toate măsurile pentru 
a asigura în universități o ținută a 
învățămintului corespunzătoare a- 
cestei forme superioare de studiu.

Prelegerile vor fi ținute de lectori

ai comitetelor județene, municipale, 
orășenești — secretari și membri ai 
birourilor acestor comitete, alți acti
viști, cadre din economie și din apa
ratul de stat, cadre didactice de la 
catedrele de științe sociale — in
struirea acestora, ca și informarea 
lor asupra noilor hotărîri de partid 
și sarcinilor concrete locale urmind 
să fie făcută în mod sistematic de 
organele de partid respective.

La eficienta studiului, la forța sa 
de înrîurire va contribui fără îndo

ială grija organe
lor de partid lo
cale, a conduce
rilor universități
lor de marxism- 
leninism pentru 
adaptarea cores

punzătoare a programelor, în funcție 
de condițiile concrete ale județelor 
si orașelor respective. Ia sarcinile 
specifice aflate în fața organelor lo- , 
cale de partid și de stat.

Criteriul esențial de apreciere a v’ 
modului în care universitățile de 
marxism-leninism se vor dovedi la 
înălțimea exigențelor actuale constă 
în contribuția lor efectivă la îndepli
nirea sarcinii majore pe care condu
cerea partidului o pune în fata sis
temului general de educație politi'co- 
ideologică — și anume de a stimula 
gîndirea politică de sine stălăloare și 
spiritul de discernămint ale cursan- 
ților. capacitatea lor de a judeca ci 
înșiși de pe pozițiile ideologice și ale 
politicii partidului, realitățile din 
tara noastră și din lume, astfel îneît. 
pe baza însușirii aprofundate a con
ținutului de idei al Programului 
P.C.R., să înarmeze oamenii pentru 
acțiune, să-i mobilizeze Ia înfăptuirea 
politicii partidului.

Tn felul acesta universitățile de 
marxism-leninism se vor afirma ca 
adevărate focare de propagare a ma
terialismului dialectic și istoric, a 
ideologiei și politicii partidului, înde- 
plinindu-și rolul ce le revine în fron
tul ideologic. în vastul proces de e- 
ducare comunistă a întregului popor, 
de dezvoltare a conștiinței socialiste, 
militant-revoluționare a maselor.

11,00 Ora copiilor o M — TV pe 
recepție (VI) « Flacăra vie 
a științei : Constantin I. Is- 
tratl ® Desene animate pen
tru copil o Visătn Înălțimile 
— film realizat la Casa pio
nierilor din Brașov a seria
lul emisiunii : Petrlcă și teh
nica.

12,00 Film artistic : „Inspectorul 
de poliție".

13,20 Portativ ’75 — revista actua
lității muzicii ușoare.

13,50 Mai aveți o întrebare 1 Cre
ierul — posibilități neexplo
rate.

14,30 Cintece și jocuri populare.
15,00 Vîrstele peliculei • Vedetele 

despre arta lor 0 Clasici ine
dit! ® Clneghicitoare © Sec
vență la cerere e Serialul e- 
mlslunti.

16,00 Caleidoscop cultural-artistic, 
de informare și ac- 
llterară, 
plastică, 
șl a activității ar- 
amatori.

Emisiune 
tualitate 
muzicală, 
tografică 
tlstice de 

16.20 Club T. 
17,15 Al faptei 

siune de versuri.
17,30 Baschet masculin : România 

— Bulgaria (campionatul bal
canic). Transmisiune directă 
de la sala Floreasca.
Săptămlna Crucii Roșit In
vitat : general-colonel 
Burcă, președintele 
liului Național al Crucii 
șil.
loot de seri. 
Telejurnal. 
Teleenclclopedia O Arta 
tainele ei — Van Gogh 
© Elicopter • Castele o 
line (II).
Film serial : Columbo. Episo
dul „Manuscris exploziv". 
24 de ore.
Intilnlrea de la ora... 10. Ver
nisaj. Sub pretextul unul ver
nisaj — Dem. Rădulescu ne 
invită la o expoziție muzical- 
umorlstică. îl vom întilnl aici 
printre „expozanți" pe An
gela Slmilea, Mitică Popes
cu, Ștefan Sloboda. Gh. Zam
fir, Ioana Casetti. Rodicg 
Mandaehe, Mihal Fotlno, 
Emil Popescu, Mihai Perșa, 
Marius Marinescu, Mariana 
Ștefănescu, Matei Alexan
dru. Cornel Constantiniu, 
Alexandru Lulescu, Nae Lă- 
zărescu, Doina Moroșanu, 
Cornel Patrich!. C. Pleieanu, 
Horla Căclulescu.

teatrala, 
cinema-

foc nestins — 6mi-

19,00

19.20
19,30
20,00

20,40

21.50
22,00

Cunoscut în primul rind 
ca poet, Ion Brad calcă 
pentru a doua oară hotarul 
romanului („Ultimul drum", 
apărut în Editura Emines- 
cu) cu o siguranță de sine, 
care, pe de o parte, in
firmă presupusa incapaci
tate nativă de obiectivarea 
temperamentului liric, pe 
de alta, ne întărește con
vingerea câ scriitorii năs- 
cuți pe plaiurile transilvane 
au într-o înaltă măsură 
vocația prozei, a construc
ției epice. Și Ion Brad vine 
în continuarea unei tradi
ții îndeajuns de adinei, 
spre a-i mai numi repre
zentanții. Adoptind o teh
nică modernă, aceea a re
memorării faptelor anteri
oare de către personajul 
central, autorul desfășoară 
filmul familiei Borcea din 
cimpia Blajului. folosind 
procedeul cinematografic al 
derulărilor în retrospectivă, 
ceea ce face ca o istorie 
destul de complicată să fie 
relatată în două drumuri 
cu mașina. Memoria ingi
nerului Petre Borcea de
vine astfel o imensă o- 
glindă retrovizoare. în a- 
pele căreia se întilnesc 
acțiuni și destine, împle
tite cu însuși destinul a- 
cestui om care-și amintește 
și căruia îi este rezervat 
cind rolul de arbitru in 
conflictele familiale, cînd 
aceia de ocrotitor al bă- 
trinilor, al vetrei părin
tești, cînd de martor și de 
părtaș la o istorie nu o 
dată dramatică. Petre Bor
cea, inginer-șef la Centrala 
metalelor neferoase, om 
al timpurilor noi. format 
în anii de după 23 August 
1944. conștiință matură de 
comunist și de patriot, re
prezintă elementul per
manent și mobil, prin in
termediul căruia 
aduse în carte o multitu
dine de aspecte — și ac-

țiunea poate trece ușor din- 
tr-un cartier bucureștean 
și dintr-o uzină, în satul 
părinților și bunicilor, din 
biroul unui prim-secretar 
de oraș, înțeleptul și ome
nosul Onișor, la o învol
burată întrunire de fami
lie. Petre Borcea e de fapt 
un Piccaro, în spațiu, pe 
drumurile de azi ale ță
rii, dar și în timp, în isto-

tinul sub o altă zodie, cind 
citatele „suspecte" din teza 
sa de istorie devin adevă
rate comandamente ale 
istoriei noastre 
rane. Multe din 
cărții lui Ion Brad compun 
capitolele unui 
dezbatere. în care, alături 
de problema unificării 
C.A.P.-urilor sau a plecării 
tinerilor spre orașe, ca un

comandamente 
contempo- 

paginile
roman

vian, fire cam sucită, par
curge o dramă bine intui
tă și pusă în pagină de 
autor ; apar și mici conflic
te colaterale (ca acela pro
dus de plecarea lui Arti- 
monuț sau de căsătoria 
neașteptată a lui Veanu), 
dar familia Borcea există 
ca o entitate și ca o uni
tate. Ea poartă cu sine 
cinstea și dragostea de

CRONICA LITERARĂ

(Urmare din pag. I)

pot fi

zămislesc o Românie 
nouă. In aceste do
menii, palmaresul 
strădaniilor și împlini
rilor compozitorilor 
noștri în ultimii doi— 
trei ani este impresio
nant. La contactul 
fierbinte cu domenii 
concrete ale realității 
socialiste, muzica co
rală s-a îmbogățit cu 
lucrări închinate : me- 
taiurgiștilor („Țării 
șarje de oțel" de C, 
Arvinte, „Oțelari mîn- 
dria patriei" de Clau
diu Negulescu, „îndră
gim furnalele semețe" 
de I. Nicolescu), con
structorilor de mașini 
(„Făuritori de nave 
românești" de Teodor 
Bratu, „Uzinelor 23 
August" de Mircea 
Neagu...), ceferiștilor 
(„Cîntec nou pentru 
Grivița" de Radu Pa- 
ladi. „Grivița roșie" de 
G. Bazavan, „Bravul 
ceferist" de L. Profe- 
ta...), minerilor, mun
citorilor forestieri 
(„Mindrie de țapinar" 
le Z. Popescu, „Casa 
ie miner" de E. Leres-

ION BRAD

„Ultimul drum"
ria ultimelor 
decenii. El a 
îndurerat al 
al Dictatului 
confruntîndu-se 
virstă 
tatea, cu mistificarea, cu 
ura. Intrat în valul vieții, 
Petre Borcea va cunoaște 
o perioadă cînd abuzul de 
putere, o viziune îngus
tă, interesată, interzicea 
o discuție obiectivă și 
cinstită despre revoluția 
de l_a 1848 in cele trei țări 
române și mai cu seamă 
în Transilvania, Pentru 
lucrarea de bacalaureat 
este anchetat și declarat 
șovin de către anchetatori 
cu vechi state de șovinism, 
ca legionarul Pordea și ca 
Szabo. Dar anii aceia în 
care adolescentul, contra
riat, își caută sfatul și ocro
tirea la bunicul Artimon, se 
duc, nu fără a lăsa un gust 
amar, Petre aflîndu-și des-

trei — patru 
fost martor 
războiului și 
de la Viena, 

de la o 
fragedă cu nedrep- 
cu mistificarea,

laitmotiv, revine proble
ma unității naționale și 
implicit a continuității po
porului român, de două 
mii de ani, pe aceste me
leaguri.

tn fond, imaginea bătri- 
nului Artimon Borcea din 
satul Zăpădia și a nume
roasei sale familii simbo
lizează un trecui îndepăr
tat, cu rădăcinile'adine în
fipte în istorie, o celulă de 
o vitalitate excepțională. Au 
loc 
rinți 
sens, 
la o 
ani, care vrea să se recă
sătorească; intră in conflict 
pe de o parte, cu tatăl său 
Artimon. pe de alta, mal 
mult virtual, cu copiii, în 
frunte cu cel mai mare, 
Petre Borcea. Se poartă 
tratative, in care intră în 
joc și soarta bătrînilor și 
aceea a moștenirii ; Octa-

neînțelegeri între pă
și copii, în dublu 

— Octavian, văduv 
vîrstă de peste 50 de

muncă (bătrînul Artimon, 
gospodar de frunte, înăl
țase poduri și săpase mul
te din fîntinile satului), 
simțul dreptății și al 
demnității umane. Fami
lia aceasta simbolică vine 
dintr-un timp al legen
delor. al datinilor și tra
dițiilor la care asistăm 
cu prilejul înmormintării. 
Priveghiul, bocetele, iertă
ciunile, solemnitatea între
gului ritual, începind cu 
presimțirea sfîrșitului a- 
propiat de către bătrîn și 
cu dorința lui de a-i mai 
vedea odată pe nepoți și 
strănepoți, atestă nu numai 
o ținută etică și un lirism 
de mare profunzime, dar 
și o vechime de cultură 
populară ale cărei începu
turi îndepărtate ating pro
babil epoca băștinașilor 
daci. Familia Borceștilor 
din romanul lui Ion Brad 
se confundă cu obîrșia, cu

Mlhai 
Consl- 

Ro-

și 
dl). 
Fa

vatra, cu patria, este acel 
„magnet al 
tești" care-1 i 
care, oricînd 
E de fapt o 
ființei și 
noastre.

Cartea se 
teres, avînd 
ritm epic, autorul știind să 
vadă mai ales fizionomia 
satului, să intuiască stări
le psihologice contradicto
rii, momentele de încorda
re dramatică, să-și asculte 
personajele cum se destăi- 
nuie 
toare 
tatea 
f iei), 
cabil 
trini,
Măriei), cum se sfădesc în 
limba lor de acasă, modu
lată ardelenește. în trece
rea de la un mediu la al
tul pe care o efectuează 
necontenit Petre Borcea 
simțim totuși tendința de 
a se aglomera prea multe 
fapte, care, insuficient pre
lucrate, mai lasă pe ici, pe 
colo cite o situație falsă, 
cîte un simplu enunț, ce 
rămin în afara paginilor 
de valoare ale cărții. Petre 
ni se pare prea oficial cînd 
ia parte la consiliul de fa
milie din Zăpădia, poate 
prea difuz în anumite epi
soade. unde prezența lui 
se justifică doar ca liant 
al romanului. în schimb, 
are un suflet de poet, me
reu sensibil în fața spec
tacolului cosmic, atoatecu- 
prinzător, de la un mol
com peisaj de toamnă la 
felul de a trăi și a muri 
al bunicului, acest falnic 
gorun, care lasă în urma 
lui o întreagă și viguroasă 
pădure. Cartea lui Ion 
Brad este, prin toate im
plicațiile ei, Un elogiu adus 
țării, poporului nostru.

casei părin- 
atrage pe ori- 
și de oriunde, 
permanentă a 
spiritualității

citește cu in- 
mișcare și

(adesea în fermecă- 
scrisori prin ingenui- 
compoziției și a gra- 
cum glumesc (remar- 
umorul celor doi bă- 
al lui Artimon și al

Al. SĂNDULESCU

Pentru viitorii, dascăli ai copiilor — elevii școlii peda gogice din Zalău — s-au ridicat confortabile cămine
Foto : S. Cristian

IMAGINI DIN VIAȚA
SI LUPTA TINERETULUI
3

Recent au început să ru
leze pe ecranele Capitalei 
filmele 
tice de montaj de 
metraj : 
ani de glorie' 
epopee". 
Congresului 
U.T.C. și 
Conferințe 
Realizate
C.C. al U.T.C. de Nicoiae 
Dragoș și Gh. Baciu-A- 
vramescu, ele aduc un 
cald omagiu luptei tine
retului nostru de-a lungu! 
timpului pentru libertate 
socială și națională, efortu
lui constructiv pe care ge
nerația tînără din patria 
noastră îl face pentru edi
ficarea societății socialista 
multilateral dezvoltate.

Imaginile de arhivă 
propun să reconstituie evo
luția schimbărilor fun
damentale din condiția ma
terială șl spirituală’ a tine
retului, mareînd momente
le importante ale formării 
și consolidării conștiinței 
sale revoluționare. O evo
luție, așa cum reușește fil
mul să o aratg — spectacu- 
loasă^. Acesta este și meri
tul indiscutabil al autorilor, 
care au reușit să structure
ze imensul material de 
viață pe ideea clară a de
venirii. urmărind cu con
secvență acest „personaj 
colectiv", tineretul din țara 
noastră — după cum măr
turisește chiar prima frază 
a comentariului — „în 
contextul istoriei și în con-

■ fruntare cu istoria,. în evo
luția firească spre cristali
zarea unor țeluri generoa
se cu largi deschideri în
viitor".

„Ani de luptă, ani de 
glorie" înfățișează aspecte 
ale luptei clasei muncitoa
re — forța socială care a 
preluat aspirațiile dintot- 
deauna ale poporului nos
tru, reglizindu-le. Evocarea 
figurilor de seamă și a eve
nimentelor cruciale ale is
toriei noastre își găsesc o 
integrare organică intr-o 
peliculă închinată- luptei 
tineretului din România

documentar-artis- 
lung 

„Ani de luptă, 
i“ și „File de 

ambele dedicate 
al 

celei 
a 

sub

X-lea al 
de a X-a 
U.A.S.C.R.
auspiciile

lși

pentru independentă națio
nală și socială ; pentru 
tineretul a fost prezent 
in mijlocul pandurilor 
Tudor . yiadimirescu, 
alături de idealurile 
Avram Iancu și Bălcescu, 
și participant la Revoluția 
de la 1848 și la răscoala din 
1907. și pe cimpul de luptă 
la Mărășești și Oituz, și pe 
cimpia de la Alba Iulia în 
1918, anul desăvirșirii uni
tății statului nostru na
țional.

că
și 

lui
și 

lui

tul decisiv de la 23 August 
1944, jertfele luptei pe fron
tul antifascist.

Filmele amintite 
complementare. „File 
epopee" preluind 
amintirilor11, rememorindu- 
ne „faptele romantice" ale 
primilor ani de după elibe
rare, pină la eroicele bătă
lii cu stihia apelor revărsa
te, încearcă să reconstituie 
epopeea măreață a con
strucției socialismului. O- 
biectivul aparatului de fil-

„ANI DE LUPTĂ, ANI DE GLORIE"

sint 
de 

„firul

și „FILE DE EPOPEE"
doua filme izbutite, de larg și actual interes

Mișcarea revoluționară a 
avut în tineret un sprijin 
de nădejde în toate împre
jurările grele. Sint evocate 
astfel momente de impor
tanță majoră ; Conferința 
cercurilor tineretului socia
list din 1919, greva genera
lă din 1920, cea mai amplă 
și mai combativă acțiune 
de clasă cunoscută pină 
atunci în țara noastră, 
crearea Partidului Comu
nist Român, moment ce a 
marcat o etapă nouă, supe
rioară pe plan politic, ideo
logic și organizatoric; în 
mișcarea revoluționară a 
clasei noastre muncitoare, 
menționîndu-se faptul că 
din prima clipă a existen
ței sale partidul a 
o atenție deosebită 
mei tineretului.

Au urmat marile 
de clasă, de la Lupeni 1929 
și Grivița 1933, opoziția 
fermă din timpul ilegalită
ții. ajutorul internaționalist 
dat de cei 600 voluntari 
Republicii spaniole, atacu
rile decisive 
de război 
timpul luptei ilegale.

LA TIRGU-MUREȘ

acordat 
proble-

lupte

date mașinii 
hitleriste in

ac-

mat se plimbă peste o tară 
in ruină : moștenirea războ
iului. „Așa arăta tara a- 
tunci în 1944“ rostește cu 
glasul vibrind de emoție 
crainicul ; și iată ce s-a în- 
tîmplat în cei treizeci de 
ani care au urmat, vrea să 
arate aparatul de filmat, 
martor al evenimentelor. 
Iată ce „minuni", ce „mira
col" poate realiza un popor 
liber, care are răgazul 
să-și folosească mintea și 
brațele pentru edificarea 
propriei fericiri. Iată de ce 
„minuni" a fost în stare ti
neretul nostru, iată entu
ziasmul și dăruirea lui 
convertite în elan creator. 
Lupta politică pentru cu
cerirea puterii de către 
clasa muncitoare, eforturile 
necurmate pentru consoli
darea ei se împletesc cu 

* munca de edificare a so
cialismului. Sub îndruma
rea partidului. Uniunea Ti
neretului Comunist a mo
bilizat imensa forță tînără 
din țară canalizîndu-i ela
nul spre opera de recon
strucție.

Pe ecran se

fapte cer cu insistență 
un cuv,.'.'..: „primul". Pri
mele șantiere de muncă ale . 
tineretului, primul tractor 
românesc, primele strun
guri etc. etc. Se construieș
te o țară nouă! Se constru
iește o țară nouă, invățind. 
Munca devine din ce in ce 
mai mul.) efort intelectual 
și filmul ilustrează aceas
tă trăsătuîă atît de specifi
că anilor socialismului, 
aducind în prim plan stră
dania i 
împlini 
ștințele. 
țînd !

Textul 
bru — dar nu lipsit de căl
dură. ironic pină la mali
ție cînd realitatea filmată 
o cere, s-a pus în slujba 
imaginii, cu dorința evi
dentă de a fi, mai ales pen
tru tinărul spectator de azi. 
un ghid avizat. Muzica ce
lor două filme, care ser
vește bine textul și imagi
nea, este semnată de Sma- 
randa Oțeanu.

Dacă pentru multi din 
cei care vizionează aceste 
pelicule o parte din mo
mentele evocate sinț-amin- 
tiri ale unor lealități trăite 
intens cu ani în urmă, pen
tru spectatorul linăr 
constituie simple i'apte de 
istoric. Filmul singur 
posibilitatea de a-i oferi o 
imagine „concretă" a lor, 
emoționantă și mobiliza
toare. „Ani de luptă, ani 
de glorie" și „File de epo
pee" reușesc convingător 
acest lucru. Ele se adre
sează conștiinței tineretu
lui de azi, înflăcărînd'l '"în 
nobila misiune ce ii revine 
— aceea de constructor al 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a co
munismului — prin exem
plul viu al celor care, 
adeseori cu jertfa Vieții, au 
pu.s temelia socialismului. 
Astfel, cele două filme des
pre ieri și azi reușesc să 
întindă o cutezătoare punte 
zilei de mîine.

tineretului de 
necontenit 

. Construim
a-șl 

cuno- 
învă-

comentariului, so-

ele
are

derulează Tudor POPESCU

cinema
Expoziția de tapiserie Anna Tamăs

cu...). Aș cita și cînte- 
cele dedicate satului 
socialist, zeci de cinte
ce despre brigăzile de 
muncă, despre ogoare
le aurite ale țării... 
Sau cintece precum: 
„Imnul muncii" de 
C. Romașcanu, „Ce
tățile chimiei" de 
Claudiu Negulescu, 
„Sondorii" de Vasi- 
le Donose, „Cînte- 
cul tinerilor briga
dieri" de Gh. Dumi
trescu... Nu uităm cîn- 
tecele închinate stu
denților și uteciștilor 
(o bogată recoltă a fost 
culeasă de 
dată cu 
concursului 
Congresului 
ostașilor, cintecele de
dicate Congresului al 
XI-lea și celei 

. 30-a aniversări 
liberării patriei, 
intra 
riul 
rale : 
nist
Baza van,
România" de
Neagu", „In augustul 
eliberator" de loan 
Chirescu, „Pentru al

curînd, o- 
încheierea 

dedicat 
U.T.C.).

de-a 
a e- 

Vor 
în reperto- 

formațiilor co- 
.,Sfatul cornu

al țării" de G.
„Cîntăm 

Mircea

tatrul Național București (sa- 
are) : Soldatul Svejk — 19.30, 

mică) ; Imblinzlrea scorpiei 
30.
itrul „Lucia Sturdza Bu- 
4“ (sala din bd. Schitu Mâ
nu) : Joc do pisici — 19,30. 
din str. Alex. Sahla) : A 
oapte — 19,30.

țării viitor" de D. D. 
Botez...

Duci nd mai departe, 
cu responsabilitate, 
'nobilele tradiții de in
spirație realist patrio
tică, și compozitorii de

tivității creatoare a 
oamenilor muncii, în 
formele complexe ale 
muzicii simfonice și 
pentru teatrul muzical. 
S-au prezentat cu 
succes în ultima vre-

CREAȚIA
MUZICALĂ

muzică ușoară au 
transferat cu succes 
tematica acestui gen, 
din zona sentimental- 
distractivă, în zona 
unor înalte mobiluri de 
estetică militant-edu- 
cativă, de etică nouă, 
socialistă, cultivind 
virtuțile muncii, învă
țăturii, pregătirii pen
tru apărarea patriei, 
îmbogățirii orizontului 
vieții spirituale.

Probleme deosebit 
de importante suscită 
prezența unui cimp 
mai diversificat de as
pecte ale vieții și ac-

me pe scenele teatre1 
lor baletele 
de Mircea 
„Chemarea" 
tiu Olah, 
„Bălcescu" de C. Trăi- 
lescu, „Trepte ale is
toriei" de Mihai Mol
dovan, „Dreptul la 
dragoste" de T. Bratu... 
Vor vedea în curînd 
lumina rampei : „In
terogatoriul din zori" 
de Doru Popovici, 
„Poesis" și „Viad Țe- 
peș" de Gheorghe Du
mitrescu... S-au scris 
numeroase cantate, 
oratorii, suite, poeme

„Văpaia11 
Chiriac, 

de Tibe- 
operele

radiofonice, pagini în
chinate patriei, priete
niei dintre popoare, 
împlinirilor de azi ale 
țării.

Apreciind efortul 
susținut de creație, 
trebuie să spun totuși, 
în lumina unei obliga
torii exigențe, că sîn- 
tem departe de a fi 
oferit vieții de concert 
și spectacol lucrările 
așteptate, inspirate din 
tematica actualității 
socialiste, la înălțimea 
forțelor noastre crea
toare, la înălțimea ge
neroaselor resurse p<f 
care le conține această 
tematică. Evident, ge
nurile muzicale cu text 
pun inițial problema 
realizărilor literare a- 
decvate, direcție
care trebuie să stă
ruim mai mult, 
asemenea, trebuie să 
cunoască o și mai 
mare extindere străda
niile compozitorilor 
noștri pentru transfi
gurarea prin mijloace
le specifice muzicii 
simfonice, vocal simfo
nice, de cameră a tră
săturilor vieții de azi, 

caracteristicilor o-

in
De

mului contemporan în 
tot ce au acestea mai 
sesizant, mai capti
vant, a subiectelor pa
sionante. tulburătoa
re ale vremii pe care 
o trăim.

Bogata experiență a 
muzicienilor, viața ex
trem de tumultuoasă, 
generoasă în sugestii, 
pe care o trăim, ne 
cheamă să dăm o mă
sură mult mai cuprin
zătoare a apropierii 
noastre de tema vieții 
și muncii poporului, 
astfel îneît creația, de 
la cîntec pină la sim
fonie, oratoriu și ope
ră să aducă o nouă și 
mai fierbinte cintare 
realităților de astăzi, 
să însemne tot mai 
mult o reflectare cu 
ochii și sufletul muzi
cienilor, a mersului 
României spre viitor. 
Pledînd pentru anga
jamentul nostru cel 
mai prompt și cel mai 
adine, in această di
recție, lansăm o che
mare vie la dezbateri 
asupra acestor impor
tante teme, o chemare 
la acțiuni concrete de 
creație.

Noile galerii de ar
tă din Tîrgu-Mureș 
găzduiesc in aceste 
zile expoziția de 
serie a artistei 
Tamâs.

Bilanț a cinci 
de rodnică activitate, 
ani în care talentul 
Annei Tamâs s-a afir
mat pe deplin, recenta 
expoziție favorizează 
rememorarea unei rod
nice traiectorii par-, 
curse.

Frapantă și sesiza
bilă imediat în profi
lul expoziției ne apa
re latura socială a ma
nifestării, această în
vestitură fiind confe
rită în primul rind de 
funcționalitatea lucră
rilor. Destinate unor 
mari suprafețe ale e- 
dificiilor publice, tapi
seriile reușesc să uma
nizeze spațiul, dincolo 
de aportul de caldă 
ornamentare proprie 
materiei textile. Deși 
sursele de inspirație și 
tematica abordată sînt 
dintre cele mai varia
te, există în tapiseriile 
expuse o legătură su
biacentă între tradiție 
Si gîndirea originală 
modernă. Persistența 
unei civilizații țără
nești se face simțită, 
uneori fără voia au
toarei. constituind sur
sa unui decorativism 
propriu. Gîndirea An
nei Tamâs gravitează, 
astfel, în jurul unei

tapi- 
Anna

ani

viziuni centrale care 
tinde să circumscrie o 
lume de mituri si o- 
biceiuri țărănești. o 
lume cunoscută și in
vestigată de mult, 
care-i prilejuiește des
fășurarea unei cali
grafii subtile, descope
rirea unor delicate 
calități de culoare. Si-

CARNET

luetele elegante 
celor cinci femei 
alcătuiesc „Hora", 
conturate în tonurile 
naturale ale linii, a- 
mintind. poate, imagi
nile zgîriate pe vechi 
vase de lut, se remar
că prin tensiunea de 
a exprima o identitate 
colectivă. „Ielele — 
fetele pămintului" 
sau „Dans de primă
vară timpurie" se in
dividualizează de ase
menea nu numai prin 
dialogul crofriatic ra- 

. finat. ci și prin reac
tualizarea unor ele
mente ale folclorului 
cu largi semnificații 
umane. Migala tapise
riilor realizate la răz
boiul orizontal, 'fine
țea lucrărilor obținute

o Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tu
nase" (sala Savoy) ; Cer cuvintu) 

,. diverse — 19,30.la...

» Teatrul „Ion Vastlescu" 
Teatrul de vară Herăstrău): Școa
la blrfclilor — 19.30.

ft Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 18.30.

® A.T.M. (la Sala Palatului) : 
Toată lumea cîntă — concert de 
muzică ușoară — 17; 29.

« Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 16; 19.30.

firelor 
au o- 

inedite 
expre-

din țesătura 
subțiri de lînă 
ferit artistei 
posibilități de 
sie.

O tapiserie de mari 
dimensiuni intitulată 
,,Mihai Viteazul" 
terpretează 
domnitorului : 
rea se remarcă 
tr-o 
dirii care a 
să facă apel la 
mentcle esențiale, de
finitorii pentru contu
rarea pvofilului moral 

• al eroului, prin clari
tatea organizării și 
subtila modulare, me
lodică. am spune. a 
tonurilor de

Artista a 
realizeze de 
multe ori o 

'poetică a naturii prin 
vocabularul simbolic 
și metaforic al forme
lor aluzive, al simpli
ficării contururilor. 
Gama caldă, respectul 
pentru tonurile natu
rale ale linii îmbinate 
în armonii discrete ca
pătă. în ansamblul în
tregii expoziții, un far
mec tonifiant.

Tapiseriile Annei Ta
mâs sînt. fără îndoială, 
obiecte de artă în 
care compoziția, colo
ritul. calitatea execu
ției sînt gîndite pen
tru a constitui o uni
tate artistică. ■

rein- 
figura 
lucra- 
prin- 

sobrietate a gin- 
care a știut 

de

lînă.
știut să 
cele mai 

evocare

Marina PREUTU

© Calvarul unei femei : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13; 16: 18,15;
20,30, la grădină — 19,15, FAVO-' 
RIT — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, STADIONUL DINAMO —
19.30, STADIONUL STEAUA — 19. 
© Drumuri albe : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
© A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30;
17,15: 20,15.

Elixirul tinereții : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18.15; 20,30, ’
grădină — 19. EXCELSIOR - 
11,15; 13,30; 16; f 
LA — 9,15; 11,30
20.30.
© Delict din dragoste : CASA 
FILMULUI — 10; 12: 14; 16; 18; 20. 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, la grădină —
19.30.
• Fluviul fără întoarcere :
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30;
18,15; 20,30, MELODIA — “
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18: 20. la grădi
nă — 19.
Of Emigrantul : CENTRAL — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, TO- 
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 19.
0 Lupul mărilor — Răzbunarea : 
LUMINA — 9; 12,30; 16: 19.
O Lanțuri : LIRA — 15,30; 18. la 
grădină — 20, VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
& Cu miinile curate : BUCEGI — 
16; 18.
• Omul din Laramie : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. 
© Cartea junglei : DOINA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
® Ați chemat doctorul ?: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
O Toamna bobocilor : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20.
& Actorul și sălbaticii : MIORIȚA
— 9' 15.
• Soția lui Jean : MIORIȚA — 
12,30; 18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;

' 13,30; 15,45! 18,15: 20,30.
• Evadarea : COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Ziua cea mai lungă ; VOLGA
— 9; 12,30; 16; 19,30, GRĂDINA TI
TAN — 19.
• Nu filmftm să ne-amuzăm : FE
RENTARI — 15.30: 18; 20.15.
b Scufundare la mare adincimo : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30: 16,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
t, Alo, taxi!: MOȘILOR — 15,30î 
18, PACEA — 15,30; 18; 20.
O Nit te voi iubi : RAHOVA — 
16; 18.
O Strălucirea soarelui : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
er Omul din Londra : POPULAR
— 15,30; 18: 20.15.
O Piaf : UNIREA 
grădină — 19,45.
O Comedie fantastică : CRÎNGAȘI
— 17.
• Defileul legendelor uitate : VI- 
TAN — 15,30; 18.
© Scufundarea Japoniei : GRĂ
DINA VITAN — 19.30.
s Piedonc — comisarul fără ar
mă : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
g, Cavalerii teutoni : ARTA — 15;
18.30.
« Recompensă pentru șerif: COS
MOS — 14,30: 16.30; 18.30: 20,30.
e> Despre o anume fericire : MUN
CA — 16; 18; 20.
© Felix și Otilia : PROGRESUL
— 16; 19.
o Cel mai frumoși ani : GRADI
NA ARTA

- <P 
la 

______ _ 9; 
18,15; 20.30, SCA
II 13,45; 16: 18,15;

9;

FE- 
16; 

11,15;

16; 18. la

r ROMÂNIA-FILM
prezintă

ROMANȚĂ DESPRE

Îndrăgostiți
O producție a studiourilor so
vietice. Cu: E, Koreneva, Ev- 
gheni Kindinov, Innokentl Smok- 
tunovskl. Regia: Andrei Mlhal- 
kov-Koncealovski. Film distins 
cu Marele premiu „Globul de 

cristal" la Karlovy-Vary 1974
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Excelenței Sale Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

Vă mulțumim pentru amabilul mesaj pe care Excelenta Voastră ni l-a 
trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino.

Adresînd. la rîndul nostru, cele mai călduroase urări de pace, prospe
ritate si progres poporului, si națiunii române prietene, fată de care recon
firmăm sentimentele de sinceră prietenie, consolidată si mai mult de re
centa vizită oficială, este un plăcut prilej pentru noi să exprimăm Excelen
tei Voastre cele mai vii ’urări de fericire personală.

ALBERTO CECCHETTI 
MICHELE RIGHI

Căpitani Regenți ai Republicii 
San Marino

0 delegație de activiști ai P. C.R. 
a plecat in R. P. Chineză

Vineri seara a plecat la Pekin o 
delegație de activiști de partid, con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, care, la invi
tația C.C. al P.C. Chinez, va efectua 
o vizită pentru schimb de experien
ță în Republica Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară

șul Iosif Uglar. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și de Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc ăl Ac
tivității Economice si Sociale, de 
activiști de partid.

Au fost de fată Li Tin-ciuan., am
basadorul R.P. Chineze la București, 
6i membri ai ambasadei.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 18/1975
i Re vista publică articolele : Per

fectionarea continuă a denio’cratiei 
economice socialiste de Ion Catri- 
nescu : Productivitatea muncii din 
punctul de vedere al activității de 
conducere de Cornel Hidoș : Rodni
cia muncii sociale în perspectiva 
noului cincinal de Cornel Iuga ; 
Fondul funciar în contextul evolu
ției economiei naționale de Nico- 
lae Popescu : Dreptul și proprie
tatea socialistă de Ernest Lupan ; 
Destinderea militară și dezarmarea
— componentă esențială a secu
rității europene de Silviu Marian.

La rubrica Consultații este in
serat articolul Socialismul științific
— parte componentă a teoriei mar- 
xist-leniniste de Viorica Ramba- 
Varga si Maria Năstase-Georgescu. 
La rubrica Pagini de istorie este 
publicat articolul 50 de ani de la

crearea Blocului Muncitoresc-Țără- 
nesc de Florea Dragne. Articolele 
învătămîntul superior integrat si 
afirmarea revoluției tehnico-stiinti- 
fice în România și Modelul etic al 
profesorului și succesul didactic 
semnate de Radu C. Bogdan și. res
pectiv, Mircea Ifrim sînt înserate la 
rubrica Știintă-învătămînt. La ru
brica Creația literar-artistică este 
publicat articolul Judecata de va
loare în critica de teatru de Vla
dimir Brânduș. La rubrica Viata 
internațională sînt grupate artico
lele : Noua ordine economică in
ternațională și dreptul popoarelor 
de a fi stăpîne pe bogățiile națio
nale de Victor Cosac si Maurita
nia : orientări economice si social- 
politice de Aurel Zamfirescu.

Revista mai conține obișnuitele 
rubrici : Curente si idei. Cărți și 
semnificații si Revista revistelor.

Vineri dimineață, tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R., s-au întilnit cu 
delegația Partidului Comunist din 
Grecia (interior), condusă de tovară
șul H. Drakopoulos. secretar al C.C. 
al P.C. din Grecia (interior). Din de
legație fac parte : Dimitrios Partsali- 
dis, membru al C.C. al P.C. din Gre
cia (interior), și Lefteris Voutsas, 
membru al C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), director al ziarului „Avghi".

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Vineri, ministrul afacerilor ex

terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a avut o in- 
tilnire cu ministrul comerțului și in
dustriei din Malayezia, Dato Hamzah 
bin Abu Samah, cu ocazia vizitei 
acestuia în țara noastră.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale raporturilor dintre 
România și Malayezia. subliniin- 
du-se dorința ambefor țări de a le 
dezvolta în continuare în toate do
meniile. în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

în cursul șederii în România, mi
nistrul malayezian a purtat, de ase
menea, discuții cu conducerea Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții.

Oaspetele a Vizitat, totodată, uzi
nele „23 August" din capitală, unde 
a apreciat nivelul tehnologic și ca
litatea echipamentului realizat, ma- 
nifestînd un interes deosebit pentru 
liniile tehnologice destinate fabrici
lor de ciment, utilajele energe
tice ș.a.

Ministrul comerțului și industriei 
din Malayezia, Dato Hamzah bin 
Abu Samah, a părăsit vineri la a- 
miază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului, de alte persoane ofi
ciale. A fost de față Raja Aznam bin 
Raja Haji Ahmad, ambasadorul Ma- 
layeziei la București.

★
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

din Mexic generalul de armată Ion 
Ioniță. ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația generalului de di
vizie Hermenegildo Cuenca Diaz, mi
nistrul mexican al apărării naționale, 
a participat la festivitățile organiza

te cu prilejul celei de-a 165-a ani
versări a independenței Statelor U- 
nite Mexicane.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți generalul colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, generalul colo
nel Sterian Țîrcă și generalul colo
nel Vasile Ionel, adjuncți ai ministru
lui. generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului la București.

■A*
Vineri s-a înapoiat în Capitală 

grupul de activiști de partid și de 
stat, condus de tovarășul Laurean 
Tulai, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R., care a făcut o 
vizită de prietenie în R.P. Chineză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
grupul a fost salutat de Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față ambasadorul 
R.P. Chineze la București, Li Tin- 
ciuan, și membri ai ambasadei.

* -
La invitația Ministerului Transpor

turilor și Telecomunicațiilor, vineri 
la amiază a sosit in Capitală Moha
med Ibrahim Sobhi. director general 
al Uniunii Poștale Universale — 
U.P.U.

în cursul aceleiași zile, Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, a avut o întrevedere 
cu directorul general al U.P.U., la 
care au participat Gheorghe Airinei, 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, alte persoa
ne oficiale. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme actuale privind 
activitatea Uniunii Poștale Universa
le, precum și contribuția României 
in cadrul acestui organism interna
țional.

Delegația economică italiană con
dusă de Francesco Cattanei, subsecre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei, care a participat 
la lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mano-italiene de colaborare econo
mică, industrială și tehnică, desfășu
rate la București intre 16 și 18 sep
tembrie. a părăsit, vineri dimineața. 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii San Marino. Gian Luigi 
Berti. prin care acesta mulțumește 
pentru mesajul de felicitare ce i-a 
fost adresat cu ocazia Zilei naționale 
a tării sale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Hon
duras. Virgilio R. Galvez Madrid, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia Zilei naționale a tării sale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Ecuador, 
general Carlos Aguirre Asanza. pen
tru felicitările adresate cu ocazia nu
mirii în această funcție.

galați, A foSt (jată în exploatare nona gară de mărfuri
Vineri 19 septembrie a.c. a 

fost dată în exploatare noua 
gară de mărfuri a Galațiului. 
Stația este amplasată in zona 
industrială de est a orașului. în 
apropierea portului si a altor 
obiective economice importante. 
Gara dispune de o magazie de 
ccletărie de mare capacitate, 
de două linii publice de incăr- 
care-descărcare cu drumuri de 
acces și platforme de lucru, de 
cheiuri acoperite pentru depo

zitarea, sortarea și manipularea 
conteinerelor, de alte importan
te dotări. Operațiunile sînt în 
totalitate mecanizate. „Noua 
stație1 de mărfuri — ne declara 
ing. Constantin Ciobănel, di
rectorul regionalei de căi ferate 
Galați — asigură creșterea ca
pacității de trafic cu 70 la sută 
în comparație cu vechea ma
gazie de coletărie si cu 40 la 
sută la liniile publice". (Dan 
Flăeșu).

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă în toate re
giunile țării. Cerul a fost mai mult 
senin. în cursul dimineții, în zona de 
munte și în Transilvania, pe alocuri, 
s-a produs ceață. Temperatura aerului# 
la ora 14, oscila între 29 de grade la 
București și 21 de grade la Sulina. In

București : Vremea a fost frumoasă și 
călduroasă, cu cerul senin.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 septembrie. în țară : Vreme 
călduroasă. Cerul va fi mai mult se
nin, cu înnorări temporare în vestul 
țării, unde, izolat, vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vîntul va prezenta in
tensificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 28 
de grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. în București : Vreme 
călduroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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Materii prime valoroase din deșeuri

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Direcția circulație din Inspectoratul general 

al miliției

Un NU hotărit 

alcoolului la volan

Deși anul acesta se constată o anu
mită scădere a numărului celor care 
se urcă la volan sub influenta alcoo
lului, totuși statistica arată că 9 la sută 
dintre accidentele soldate cu vătă
mări de persoane produse din vina 
conducătorilor auto au fost comise 
de șoferi aflați sub influenta alcoo
lului. Trebuie subliniată, totodată, 
gravitatea deosebită a accidentelor 

' circulație provocate din cauza al- 
’ului. Astfel. ‘în timp ce la to- 

accidentelor soldate cu vătămări 
1. ’ ersoane raportul este de o per- 
s â decedată la 2.42 accidente. în 

.1 accidentelor săvîrșite sub in- 
nuenta alcoolului raportul este de 
o persoană decedată la 1,6 accidente.

In cele mai multe cazuri, persoa
nele depistate în timp ce conduc sub 
influența alcoolului susțin că au băut 
în zțiua precedentă (in realitate, cu 
cîteva ore înainte, mai ales seara) 
sau că au consumat doar o sticlă cu 
bere. Ei nu înțeleg gravitatea faptei 
lor. și anume că prezența oricît de 
redusă a alcoolului în organism exer
cită o influență negativă asupra sim
țurilor și reflexelor, diminuind capa
citatea și siguranța în conducerea 
auto.

Un rol important în stîrpirea aces
tui flagel al securității rutiere revi
ne, în primul rînd, conducătorilor 
auto, care trebuie să aibă tăria de 
a rezista oricărei ispite de a consuma 
băuturi alcoolice atunci cînd știu că 
urmează să se suie la volan sau cind 
se află Ia drum. Nu mai puțin im
portant este și rolul celor din preaj
ma șoferilor: familia, prietenii, fac
torii de conducere din garaje și au
tobaze. Fiecare în parte poate — și 
trebuie — să acționeze pentru ca, 
sub nici un motiv, să nu i se în
credințeze volanul celui care nu este 
stăpin pe el însuși.

După trei ore...
Din datele centralizate la Direcția 

circulație din I.G.M. rezultă că 
aproape 45 Ia sută din accidentele 
grave de circulație au loc iu inter
valul cuprins între două și trei ore 
de la începerea conducerii autovehi
culului. Iată cîteva dintre cauzele 
acestei situații: relaxare relativ brus
că după concentrarea din prima oră 
de conducere (în prima oră de con
ducere au loc mai puțin de 1 la sută 
din accidente); falsa impresie că re
flexele funcționează perfect și că 
adaptarea la condițiile circulației este

realizată integral; graba de a ajunge 
la destinație, mai ales în cazul par
curgerii unor distanțe mai scurte; vi
teză excesivă; depășiri neregulamen
tare; ignorarea priorităților; nesesi- 
zarea oportună a apariției oboselii. 
Ce este de făcut? Trebuie ca atenția 
și concentrarea să se mențină în tot 
timpul conducerii, să se „tragă pe 
dreapta" pentru o scurtă relaxare la 
cea mai neînsemnată senzație de obo
seală (în cazul persoanelor care nu 
conduc permanent, precum și al în
cepătorilor, o oprire pentru cîteva 
minute după prima oră de pilotare 
se recomandă de la sine). E bine ca 
orice șofer să se „grăbească încet" 
și să respecte cu strictețe toate re
gulile de circulație.

Transporturi ilegale
In decurs de patru zile, agenți de 

circulație și inspectori I.T.A. din 
București și din județul Ilfoy au 
efectuat controale pentru a urmări 
modul cum se respectă de către șo
ferii de pe autovehicule proprietate 
socialistă (și, implicit, de către con
ducătorii acestora) prevederile Legii 
nr. 140/1973, cu privire la folosirea 
mai judicioasă a combustibili
lor și energiei. S-a constatat, cu 
acest prilej, că 549 șoferi efectuau 
transporturi de persoane sau de măr
furi fără forme legale; parcau auto
vehiculele la domiciliu, nu respectau 
itinerarul stabilit sau circulau cu au
tovehiculele sub capacitatea de în
cărcare. Cîteva exemple: AI. Dinu, 
cu autobasculanta nr. 34-B-4925, pro
prietatea Trustului de construcții- 
montaj București, transporta clan
destin persoane pe ruta Titu-Bre- 
zoaiele; șoferul Ilie Badea își par
case autovehiculul 33-B-6907, al în
treprinderii de utilaj transport Bucu
rești, tocmai în satul Gorneni, la 
60 km de Capitală; C. Mihalache, șo
fer la I.U.T. București, făcea plim
bări de agrement pe șoseaua Cernica, 
la ora 9 dimineața, cu autospeciala 
nr. 34-B-3703.

în afară de implicațiile economice 
ale acestor abateri (risipă de carbu
ranți și lubrifianți. uzura autovehi
culelor etc.), ele constituie, în același 
timp, surse potențiale de accidente, 
așa cum nu o dată s-au petrecut lu
crurile. Recent, in timp ce transpor
ta patru tineri, luați ocazional ca pa
sageri, șoferul I. Cornea a părăsit 
partea carosabilă, din cauza vitezei 
excesive, a intrat intr-o curbă, .pe 
timp de ploaie, și s-a izbit succesiv 
de doi copaci cu autovehiculul 21- 
CJ-4050, proprietatea întreprinderii 
de construcții căi ferate Cluj-Napoca. 
Trei dintre tineri (două fete și îmbă
iat) între 15 și 19 ani și-au pierdut 
viata.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 19 SEPTEMBRIE 1975

Extragerea I : 8 55 42 82 62 14 23 
72 33.

Extragerea a Il-a: 35 77 6 45 22 
71 84 52 69.

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI:
911 774 lei. din care 226 243 lei. re
port.

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 17 SEPTEMBRIE 1975

Categoria 1 : (13 rezultate) 3,65 va
riante a 11151 lei.

Categoria 2: (12 rezultate) 69,10 
variante a 707 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) 669,65 
variante a 109 lei.

ATLETISM

Noi succese ale sportivilor români 
ia campionatele mondiale universitare
• Gheorghe Megeîea — medalia de aur la aruncarea 
suliței ® Toma Peirescu — medalia de bronz în proba 

ilelGO m plat
Sportivii români continuă seria 

succeselor la Campionatele mondiale 
universitare de atletism, care se des
fășoară în aceste zile pe stadionul 
olimpic din Roma. Vineri, în fața a 
12 000 de spectatori, Gheorghe Me- 
gelea a cucerit medalia de aur în 
proba de aruncare a suliței, cu per
formanta de 81.30 m. fiind urmat în 
clasament de Schmidt (S.U.A.) — 
81.20 m. Morgol (U.R.S.S.) — 78.44 m, 
Lange (R.F.G.) — 77,88 m. Lapalainen 
(Finlanda) — 77.22 m. Bielczik (Po
lonia) — 74,80 m.

în proba de 100 m plat, cîștigată 
de italianul Pietro Mennea, cu timpul 
de 10”28/100, Toma Petrescu a obținut

medalia de bronz, clasîndu-se pe lo
cul trei cu timpul de 10”66/100. Clau- 
diu Sușelescu a ocupat locul 6. în 
10”67/100.

Iată cîștigătorii celorlalte finale 
disputate ieri : 400 m plat bărbați : 
Pietrzyk (Polonia) — 46”26/100 ; 100 
m plat femei : Maslakova (U.R.S.S.) 
— 11”31/100 ; 400 m plat femei :
Haggman (Finlanda) — 51”80/100 ; 
săritura în lungime bărbați : Cibulskl 
(Polonia) — 8,27 m ; decatlon : Jo
seph Zilbauer (Austria) — 7 857 punc
te. în primele două zile de întreceri, 
atletii români au cîștigat 2 medalii 
de aur. 3 de argint si 2 de bronz.

BALCANIADA 

DE BASCHET
în sala sporturilor Floreasca din 

Capitală au început ieri întrecerile 
celei de-a 17-a ediții a Campiona
tului .balcanic de baschet masculin, 
în meciul inaugural, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
83—78 (38—32) reprezentativa Gre
ciei. Principalii realizatori ai echi
pei române au fost Cernat (32) și 
Oczelak (15). în cel de-al doilea joc, 
echipa Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 101—76 (52—36) formația Bulga
riei.

TENIS

întreprinderea de va
lorificare a peliculelor 
de film din Fursten- 
walde a recuperat anul 
trecut nu mai puțin 
de 36 000 kg de argint 
pur. materie primă 
prețioasă pentru in
dustria electronică și 
a materialelor foto
grafice.

Profilul uzinei din 
Furstenwalde pe Spree 
este stabilit în legea 
privind metalele no
bile. Este o unitate in
dustrială de dimen
siuni modeste : are 
doar 70 de angajați, 
în schimb. numărul 
partenerilor cu care 
colaborează ajunge la 
6000. Fiecare între
prindere din industria 
prelucrătoare de plăci 
fotografice, hîrtie fo
tografică sau filme 
trebuie să trimită la. 
Furstenwalde deșeu- 
rile ce conțin metale 
prețioase. De aseme
nea, o serie de insti
tuții. îndeosebi clinici, 
spitale, care dispun 
de laboratoare sînt o- 
bligate să trimită aici 
materialele fotografi
ce întrebuințate. Chiar 
și peliculele filmelor 
care ies din rețeaua de 
distribuție a cinema
tografelor își încheie 
circuitul de viată la 
Furstenwalde.

Materiilor secunda
re li se acordă în sis
temul economiei na
ționale a R.D. Germa
ne o mare importan
tă. Intensificarea co
lectării lor este nu
mai o latură a pro
blemei. Cealaltă, e- 
sentială, constă în va
lorificarea cit mai de
plină a marilor can
tități de deșeuri și 
reziduuri. în număr 
de aproximativ 350, 
alături de materialele 
secundare tradiționa
le, ca fierul vechi, hîr- 
tia și textilele între
buințate, sticla spartă, 
uleiul ars.

Valorificare înseam
nă transformarea ma
teriilor secundare in 
materii prime : fierul

vechi — în oțel, hîrtia 
întrebuințată 
material pentru 
balaje, hîrtie de 
și de birou. In 
centrele de 
au pus la 
economiei 
aproximativ 
tone de hîrtie 
ceea ce a însemnat e-

în 
am- 
ziar 
1974 

colectare 
dispoziția 
naționale 

500 000 
veche,

conomisirea unei can
tități identice de celu
loză. care trebuia im
portată. Din cele 
100 000 tone de textile 
vechi colectate, in
dustria ușoară prelu
crează 66 la sută. 
Restul ia calea spre 
unitățile industriei 
chimice, unde textilele 
vechi din material
plastic sînt transfor
mate în materie ini
țială.

în prezent, în R.D. 
Germană. 85 la sută 
din energia electrică 
produsă se bazează 
pe cărbunele brun. 
Centralele electrice a- 
flate în construcție, 
cele cs se vor construi 
în anii viitori vor fo
losi, în principal, tot 
cărbunele brun autoh- 
ton. în urma arderii 
lui rămîn mari canti
tăți de cenușă. Numai 
la centrala Vetschau 
trebuie înlăturate zil
nic 1400 tone de ce
nușă. în întreaga țară, 
in urma arderii căr
bunelui brun, cenușa 
rezultată anual se ri
dică la 13 milioane to
ne. Depozitarea sau 
spălarea ei determină 
costuri care. uneori, 
sint mai ridicate decît 
obținerea unei canti
tăți similare de com
bustibil. Totodată, de
punerea cenușii ocupă 
importante suprafețe 
de teren arabil și sil
vic. Dar dezavantajele 
pot fi transformate în 
avantaje. Cercetările 
întreprinse au arătat 
că cenușa provenită 
de la centralele elec
trice deține proprietăți 
fizice și chimice pen
tru înlocuirea unor 
materii prime valo
roase. O dovadă con

vingătoare în acest 
sens o constituie fo
losirea cenușii la pro
ducerea de betoane 
pentru rambleuri în 
exploatările miniere, 
economisindu-se im
portante cantități de 
ciment. Cenușa pro
venită de la termo
centrale dobîndește o 
însemnătate tot mai 
mare pentru industria 
materialelor de con
strucții. Cercetătorii 
de la Universitatea 
Humboldt din Berlin 
au elaborat un proce
deu de folosire a ce
nușii pentru refertili- 
zarea terenurilor de
gradate de exploată
rile miniere la zi. în 
prezent se întreprind 
cercetări pentru obți
nerea de concentrate 
de fier din cenușa re
zultată prin arderea 
cărbunelui brun. Se 
apreciază că pentru 
extragerea unei tone 
de concentrate de fier 
din această materie 
secundară vor trebui 
investite 65 de mărci, 
în timp ce pentru im
portul unei cantități 
similare se cheltuiesc 
90 de mărci valută. 
Cercetătorii au calcu
lat că există posibili
tăți de a se obține, a- 
nual, din cenușa căr
bunelui brun 650 de 
mii de tone de con
centrate de fier.

în R.D.G. se recu
perează în prezent din 
deșeuri și reziduuri 
industriale 5 milioane 
tone de materii prime 
diferite, cantitate care 
nu include refolosirea 
fierului, hîrtiei. sti
clei. Dar. după cum 
apreciază specialiștii, 
rezervele sînt de peste 
zece ori mai mari. De 
aceea. valorificarea 
materiilor secundare 
este înscrisă printre 
preocupările princi
pale ale specialiștilor 
din întreprinderile și 
institutele de cercetări 
din R.D. Germană.

C. VARVARA

TELEGRAME EXTERNE

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TIR : Campionatele mondiale 

de talere
La Miinchen, în cadrul campiona

telor mondiale de tir — proba de ta
lere aruncate din șanț — au fost de
cernate titlurile in întrecerea pe 
echipe. La feminin a cîștigat selecțio
nata U.R.S.S.. cu 267 puncte (din 300 
posibile), urmată de R.F. Germania — 
257 puncte, S.U.A. — 254 puncte și 
Italia — 247 puncte. în disputa for
mațiilor masculine a terminat învin
gătoare S.U.A. — 388 puncte (din 400 
posibile), urmată de Canada — 386 
puncte. Spania — 380 puncte. Italia — 
378 puncte și Japonia — 374 puncte.

FOTBAL : In „Cupa V.E.F.A.”
La Bratislava s-a disputat primul 

meci dintre echipa locală Inter și for
mația spaniolă Real Saragoza. con- 
tind pentru turul I al „Cupei U.E.F.A." 
la fotbal. Gazdele au obținut o vic
torie netă cu scorul de 5—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Levicki. Lu- 
prich, Petras, Jurkemik și Sajanek.

în aceeași competiție, echipa irlan
deză Athlone a întrecut pe teren pro
priu, cu scorul de 3—1 (1—1), for
mația norvegiană Valerengen Oslo.

BASCHET : Forst Cantu 
a cîștigat

„Cupa intercontinentală'’
Prima ediție a „Cupei interconti

nentale" la baschet masculin, compe
tiție rezervată echipelor de club, s-a 
încheiat la „Palatul Sporturilor" din 
Varese cu victoria formației italiene 
Forst Cantu, care a totalizat 10 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Amazonas Francas (Brazi
lia) — 10 puncte. Real Madrid — 8 
puncte, Universitatea Pennsylvania 
(S.U.A.) — 4 puncte. Girgi Varese — 
2 puncte și Tresor Bangui (Republica 
Centrafricană) — zero puncte.
HALTERE : întrecerile pentru 

titlurile lumii
Campionatele mondiale de haltere 

au continuat la Moscova cu întrece
rile de la categoria ușoară. Medalia 
de aur a fost cucerită de sportivul 
sovietic Piotr Korol, care a realizat 
performanta de 312,500 kg. Pe locurile 
următoare s-au situat polonezul 
Zbigniew Kaczmarek — 312.500 kg și 
bulgarul Mladen Kucev — 302.500 kg. 
Clasat pe locul opt, halterofilul ro
mân Alexandru Kiss a stabilit un 
nou record republican, la totalul celor 
două stiluri, cu rezultatul de 285 kg. 
Aurel Miuț a ocupat locul 14. cu 
275 kg.

Campionatele 
republicane

Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul Campionatelor republica
ne de tenis, ce se desfășoară la 
arena Progresul din Capitală, se va 
disputa duminică între Viorel Sotiriu 
și Toma Ovici, în semifinale, Sotiriu 
l-a învins cu 7—5, 6—2, 6—1 pe cam
pionul de anul trecut, Dumitru Hă- 
rădău, in timp ce Ovici l-a eliminat 
cu 6—3, 6—2. 6—2 pe Viorel Marcu.

Astăzi după-amiază se dispută fi
nala de simplu femei, in care se vor 
întîlni cele două fruntașe ale tenisu
lui nostru. Virginia Ruzici și Maria
na Slmionescu.

Finala turneului de la Hamilton 
(Insulele Bermude) se va disputa în
tre jucătorii americani Jimmy Con
nors și Vitas Gerulaitis. în semifi
nale, Gerulaitis l-a întrecut cu 1—6, 
6—2, 6—0 pe Ilie Năstase, iar 
Connors a dispus cu 6—1. 7—6 de 
compatriotul său John Whitlinger.

★
In turneul de Ia Los Angeles, ame

ricanul Arthur Ashe l-a eliminat cu 
6—1, 6—4 pe australianul Kim War
wick. iar mexicanul Raul Ramirez 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe Ross Case 
(Australia).

★

La Baastad, după prima zl a me
ciului de tenis Suedia—Chile, pentru 
semifinalele interzonale ale „Cupei 
Davis", scorul este egal : 1—1. Borg 
l-a învins cu 3—6. 6—4, 7—5, 6—3 pe' 
Cornejo, iar Fill ol a cîștigat cu 
6—3, 6—2, 6—3 în fața lui Andersson.

(Urmare din pag. I)

semnat muncă. Așa 
muncesc și acum, uniți 
în idealul comun. în ace
lași efort pentru înfăp
tuirea noliticii partidului. 
Semnul cel mai evident 
al acestui efort este fap
tul că uzina noastră și-a 
îndeplinit cu mult înainte 
de termen planul cincinal 
Ia producția de fontă 
specială, la piese auto, la 
utilaje de turnare pentru 
otelării și la producția 
pentru export. Pină la 
sfîrșitul anului, colectivul 
nostru va realiza supli
mentar 13 500 de tone de 
fontă specială, piese auto 
în valoare de 40 de mi
lioane de lei. opt tone de 
utilaj de turnare și 3.5 
milioane lei valută prin 
produse destinate expor
tului.

Meseriile tradiționale — 
cum ar fi cele de furna- 
list. turnător, strungar — 
se transmit, aici, cel mai 
adesea, din tată în fiu. u- 
nșori chiar și la a cincea 
generație. Există familii 
întregi care lucrează în u-

zină. cu bunici, părinți, 
frați, cumnați. soții...

Tot astfel se transmit 
și însușirile morale mun
citorești tradiționale. Tot 
astfel titlurile de fruntaș 
se perpetuează cu îndîr- 
iire, cu o formidabilă

cii Socialiste. Muncitori 
harnici și disciplinați care 
își iubesc meseria, care 
iși perfecționează continuu 
cunoștințele profesionale 
și îndemînarea. care iu
besc uzina și țin la pres
tigiul ei așa cum țin la

VLĂHITA
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consecvență. Furnaliștii lui 
Albert Mihăly, turnătorii 
conduși de Nicolae Crai
nic, muncitorii din atelie
rul mecanic îndrumat de 
Orbăn Andrâs păstrează 
de multi ani, ca pe cel 
mai de preț trofeu, ca pe 
un înalt titlu de noblețe, 
titlul și însemnele de 
fruntași.

— Forța noastră, facto
rul principal prin care ob
ținem toate succesele sint. 
fără îndoială, oamenii, 
colectivul nostru unit, ne 
spunea șeful de echipă 
Csiki Jănos. Erou al Mun

bunul lor renume, ei 
constituie motorul, ei asi
gură mersul înainte al 
uzinei. Si avem foarte 
multi asemenea oameni. 
Pentru că. de fapt, sintem 
aici o singură și foarte 
unită familie muncitoreas
că de români si maghiari, 
cu toții comuniști.

Dezvoltarea întreprin
derii de fier din Vlăhița 
va continua și în cinci
nalul următor. Pe un 
grafic, linia dezvoltării 
viitoare urmează o curbă 
ascendentă. Producția glo
bală va crește de 2,4 ori.

Producția de fontă, cu 
130 la sută. Aceea de 
piese de schimb de 4,4 
ori. Și așa mai departe. 
Se modernizează și se 
extind secțiile existente. 
Se vor construi noi capa
cități de producție.

Dincolo de cifre și con
strucții. tot ce s-a împli
nit aici, ca și perspecti
vele ce se deschid uzinei 
și localității din adîncul 
munților Harghitei se în
scrie în istoria României 
cu o emoționantă semni
ficație politică și socială. 
Este exprimarea cea mai 
elocventă a grijii parti
dului nostru pentru dez
voltarea acelor zone geo
grafice ale tării ținute de 
către trecutele orînduiri 
în stagnare economică și 
socială.

Aburul industrial — de 
mare și modernă indus
trie — ce se ridică dea
supra pădurii. în dimi
nețile de -toamnă, la Vlă- 
hița nu este altceva de- 
cît respirația viguroasă a 
noilor realități, a unei e- 
poci de continuă si nea
semuită înflorire.

Congresul „Apimondiei"
PARIS 19 (Agerpres). — La Gre

noble s-au încheiat lucrările celui 
de-al XXV-lea Congres (jubiliar) al 
Apimondiei. la care au participat 
peste 5 000 de delegați, reprezentind 
55 de țări membre ale asociației.

Participanții la congres au ales în 
funcția de președinte al ..Apimondi
ei" pe prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România).

Adunarea generală a „Apimondiei", 
la propunerea comitetului de orga
nizare, a hotărît să trimită o tele
gramă de mulțumire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pentru 
sprijinul permanent acordat de sta
tul român dezvoltării „Apimondiei" ca 
organizație specializată a apiculturii 
mondiale.

si-a încheiat lucrările »
Paralel, a fost organizată expoziția 

„Apimondia-1975". Juriul internatio
nal pentru decernarea premiilor ce
lor mai bune exponate, pentru fil
mele pe teme din domeniul apicul
turii și pentru alte activități a de
cernat României un număr de 15 
medalii și diplome, din care 8 meda
lii de aur. S-au decernat medalii de 
aur albinei românești carpatine, mie- 
rei monoflore de salcîm și floarea- 
soarelui, cit si colecțiilor de polen 
monoflor.

S-a apreciat că Institutul interna
tional de tehnologie și economia api
colă din București a prezentat cel 
mai frumos stand dedicat albinei și 
mediului înconjurător, subiectul prin
cipal al congresului.

Convocarea Congresului P. C. Francez
— O cuvîntare a tovarășului Georges Marchais —

PARIS 19. — Corespondentul nos
tru transmite : La Paris s-au încheiat 
lucrările Plenarei C.C. al P. C. Fran
cez. Plenara a hotărit convocarea, in
tre 4 și 8 februarie 1976, a celui de-al 
XXII-lea Congres al partidului. Pe 
ordinea de zi a congresului vor fi
gura raportul prezentat de secretarul 
general al partidului, intitulat ..Ce 
doresc comuniștii pentru Franța", 
precum. și alegerea organelor condu
cătoare ale’ partidului.

Participanta au adoptat raportul 
prezentat plenarei privind „situația 
politica și sarcinile partidului". A fost 
adoptată, totodată, o rezoluție in care 
se subliniază necesitatea extinderii 
activității comuniștilor in întreprin
deri.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul Georges Marchais. secretar 
•general al P.C.F.. care a făcut o 
amplă analiză a situației politice, e- 
conomice și sociale din Franța și s-a 
referit pe larg la problemele unității 
forțelor de stingă, la rolul și sarcinile 
partidului comunist în etapa actuală. 
După ce a remarcat faptul că Uniu
nea partidelor de stingă progresează, 
vorbitorul a spus : „Mai mult ca ori- 
cind ne vom dedica luptei pentru 
uniune, cu convingere, cu perseve
rență. cu pasiune".

Arătînd apoi că P.C.F. nu se va 
depărta niciodată de la linia sa uni
tară, Georges Marchais a amintit sarci-

MĂSURILE PRECONIZATE
pentru apărarea nivelului

TOKIO 19 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Partidul Comu
nist din Japonia a dat publicității 
un document intitulat : „Politica do 
urgentă pentru învingerea crizei e- 
conomice — pentru solutionarea de
presiunii și inflației și pentru salv
gardarea nivelului de trai al podu- 
latiei". Măsurile urgente propuse de 
P.C.J. vizează, in special, salvgarda
rea nivelului de trai al populației, 
afectat de preturile mari și de in
flație, precum și aplicarea unei po
litici antidepresioniste. Politica de 
urgentă economică — se apreciază în 
documentul P.C.J. — necesită o 
schimbare în politica economică o- 
rientată spre extinderea pieței in
terne. Noua politică economică re
clamă investiții adecvate unui ritm 
echilibrat de dezvoltare ,a econo
miei. adoptarea de măsuri pentru o 
structură financiară și monetară ast-

nile stabilite în acest sens la Plenara 
C.C. al P.C.F. din luna aprilie a.c. : 
consolidarea și lărgirea uniunii tu
turor forțelor democratice și unitare 
în jurul programului comun de gu- 
vernămînt, sub cuvîntul de ordine de 
uniune a poporului francez, reali
zarea unui mai bun echilibru de for
te pentru partidul comunist în sinul 
stîngii. In concluzie, vorbitorul a a- 
rătat că P.C.F. trebuie să-și orien
teze eforturile în sensul de a deter
mina noi progrese ale activității co
mune a partidelor de stingă și de a 
realiza o vastă unitate populară a 
tuturor forțelor interesate de trans
formări democratice reale. El a sub
liniat importanta pe care P.C.F. o 
acordă în acest sens prezentei cato
licilor în ampla uniune a poporului 
francez. în sfirșit, Georges Marchais 
a relevat necesitatea pentru P.C.F. 
de a desfășura, cu îndrăzneală și pri
cepere. o largă activitate de susținere 
a revendicărilor maselor populare.

★
în anul 1975, în rîndurile Partidu

lui Comunist Francez au intrat apro
ximativ 71 000 de noi membri. în 
aceeași perioadă au fost create 7 430 
de celule noi în cadrul întreprinde
rilor industriale, Un număr de apro
ximativ 85 000 de tineri au intrat în 
rîndurile mișcării comuniste de tine
ret din Franța.

DE P.C. DIN JAPONIA 
de trai al populației

fel îneît să devină posibilă utilizarea 
deplină a bugetului si mijloacelor fi
nanciare pentru apărarea nivelului 
de trai și reorganizarea economiei 
japoneze.

Partidul Socialist din Japonia a 
dat publicității, la rîndul sâu, un 
program de măsuri urgente pentru 
depășirea recesiunii, propunînd rea
lizarea cu prioritate a unor proiec
te de lucrări publice, vizînd îmbu
nătățirea condițiilor de viată ala 
populației, impulsionarea construc
ției de locuințe și de edificii social- 
culturale. sprijinirea întreprinderilor 
mici, crearea de noi locuri de mun
că. De asemenea. P.S.J. cere —wi- 
zuirea sistemului de impozite, in
stituirea de taxe pe profiturile rea
lizate prin practici speculative, pre
cum si adoptarea de măsuri vizînd 
îmbunătățirea sistemului de asigu
rări sociale.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U. învestirea noului guvern Convorbiri româno-iugoslave

Agendă de lucru bogată,
car® solicită efortul constructiv

al tuturor statelor
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Principalul moment al dezbateri
lor de vineri, cea de-a patra zi a lu
crărilor sesiunii a XXX-a a Adunării 
Generale a O.N.U., l-a constituit a- 
doptarea. în plenul Adunării, la re
comandarea Comitetului general, a 
ordinii de zi a actualei sesiuni. în 
configurația ei definitivă, agenda 
sesiunii include 125 de puncte — ci
fră record în analele sesiunilor Adu
nării Generale.

Analiza ordinii de zi a actualei 
sesiuni pune în evidentă ponderea 
deosebită pe care o ocupă probleme
le referitoare la menținerea păcii și 
securității în lume. înfăptuirea dezar
mării. la crearea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
chestiunile social-umanitare de inte
res pentru statele membre ale orga
nizației. Semnificativ apare în acest 
sens faptul că pe agenda sesiunii fi
gurează 18 puncte din sfera proble
maticii dezarmării, care cuprind un 
evantai larg de aspecte, mergînd de 
Ia dezarmarea generală Ia măsurile 
parțiale, cum sînt interzicerea arme
lor chimice și a folosirii modificări
lor mediului înconjurător în scopuri 
militare sau crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale glo
bului.

Sfera largă de probleme din do
meniul economic este dominată de 
imperativul adoptării unor măsuri e- 
ficiente in cadrul O.N.U. în vederea 
concentrării eforturilor tuturor insti
tuțiilor sale pentru transpunerea în 
viată a măsurilor preconizate de se
siunile a VI-a și a Vil-a extraordi
nare ale Adunării Generale, ale că
ror lucrări și hotărîri au relevat pu

Proiect de rezoluție privind admiterea R. D. Vietnam și 
Republicii Vietnamului de Sud

Comitetul general (Biroul) Adunării 
Generale a recomandat Adunării să 
înceapă imediat dezbaterea asupra 
problemei admiterii în O.N.U. a R.D. 
Vietnam și Republicii Vietnamului de 
Sud, inclusă, după cum s-a anunțat, 
pe agenda celei de-a XXX-a sesiuni. 
Recomandarea a fost adoptată în u- 
nanimitate pe baza unei propuneri 
prezentate de Cuba, Senegal și alte 
state. Președintele Adunării Genera
le, Gaston Thorn (Luxemburg), a a- 
rătat că dezbaterile pe această temă 
ar putea începe la sfirșitul acestei 
șăptămîni. în dezbaterile din cadrul

România socialistă susține hrm lupta 
popoarelor afro-asiatice pentru progres și pace

MOSCOVA 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în continuarea 
lucrărilor celei de-a XlI-a sesiuni a 
Consiliului Organizației de solidari
tate a popoarelor afro-asiatice au 
luat cuvîntul reprezentanți din India, 
Somalia, Republica Malgașă, Uniu
nea Sovietică, Laos, Angola. Ei s-au 
referit la posibilitățile ce se deschid 
In fața luptei popoarelor afro-asia
tice pentru a pune capăt colonialis
mului și rasismului, precum și la o 
serie de probleme legate de dezvol
tarea economică și socială indepen
dentă. Au fost abordate, totodată, 
aspecte concrete ale luptei antiim- 
perialiste.

în numele delegației Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, Ioan Grigorescu a înfăți

În favoarea consolidării securității 
și cooperării în Europa

BERNA 19 (Agerpres). — Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa se înscrie ca un moment 
important în crearea pe continentul 
european a unui climat de destin
dere — a declarat Pierre Graber, 
președintele Confederației Elvetice in 
Adunarea Federală a tării (parla
ment). Deși nu putem spune că în 
cadrul conferinței la nivel înalt au 
fost rezolvate toate problemele, ea a

Un moment de cea mai mare în
semnătate in dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări, o 
contribuție substanțială la transpu
nerea în viață a principiilor docu
mentelor Conferinței pentru securita
te si cooperare în Europa de la Hel
sinki — iată, succint, semnificația 
remarcabilă a rezultatelor vizitei în
treprinse în România, la invitația 
președintelui Nicolae Ceausescu și a 
primului ministru al guvernului. Ma
nea Mănescu. de primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. Harold Wilson.

Această vizită a încununat evolu
ția favorabilă din ultimii ani a re
lațiilor romăno-britanice, puternic 
stimulate de un șir de contacte suc
cesive și convorbiri rodnice la nivel 
înalt. Pe această linie se înscriu vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Londra, cu patru luni în urmă, și 
convorbirile avute atunci cu primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson ; întrevederea pe care cei 
doi oameni de stat au avut-o la Hel
sinki, la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa. Se cuvine, 
de asemenea, menționată și in- 
tîlnirea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Harold Wilson cu o- 
cazia vizitei făcute de acesta în ur
mă cu cițiva ani, în calitate de lider 
al partidului laburist. Toate acestea 
au contribuit considerabil la progre
sul relațiilor, româno-britanice, la 
stabilirea unor legături personale de 
stimă și considerație reciprocă, con- 
firmind o dată mai mult valoarea 
contactelor directe intre factorii de 
cea mai înaltă răspundere politică, 
pentru promovarea înțelegerii reci
proce. .

Sub asemenea auspicii, actuala vi
zită — prima pe care un prim-mi- 
nistru britanic a făcut-o in Romania 
—. s-a desfășurat într-o ambianță de 
cordialitate și conlucrare. Primirea 
călduroasă rezervată oaspeților bri
tanici a reflectat sentimentele de 
prietenie și stimă pe care și le nu
tresc reciproc popoarele român și en
glez, năzuința comună de a adinei 
relațiile reciproc avantajoase. In 
acest dialog își găsește, totodată, o 
nouă expresie adevărul confirmat de 
experiența istorică, anume că deose
birile de orînduire social-politică, 
mărime, potențial sau grad de dez
voltare. ca și apartenența la alianțe 
diferite nu trebuie să impieteze a- 
supra dezvoltării unor raporturi fruc
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ternic preocuparea majorității covîr- 
sitoare a statelor membre, care sînt 
țări în curs de dezvoltare, pentru 
elaborarea și aplicarea unei noi or
dini economice, care să sprijine efi
cient si activ eforturile de dezvoltare 
ale acestor state.

Pe ordinea de zi a sesiunii figurea
ză. de asemenea, un mare număr de 
probleme social-umanitare. juridice, 
precum și unele puncte cu privire la 
eliminarea ultimelor vestigii ale sis
temului colonial, întreprinderea unor 
acțiuni hotărîte pentru abolirea poli
ticii colonialiste și neocolonialiste. a 
apartheidului și a discriminărilor de 
orice fel.

Pe agenda sesiunii sînt prezente ci- ' 
teva puncte aflate în dezbaterea 
O.N.U. la inițiativa României, care se 
disting prin abordarea unor domenii 
majore, de mare actualitate și interes 
pentru toate statele. între acestea fi
gurează punctul „Creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea păcii și secu
rității internaționale, în dezvoltarea 
cooperării între toate națiunile și pro
movarea normelor dreptului interna
țional", „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume", precum 
și un punct intitulat „Tineretul, edu
cația și responsabilitățile sale in lu
mea contemporană".

Cu adoptarea ordinii de zi se În
cheie principalele momente ale orga
nizării lucrărilor sesiunii a XXX-a a 
Adunării Generale, urmînd să se trea
că la dezbaterile de fond. Adunarea 
Generală a hotărît ca activitatea ac
tualei sesiuni să se încheie la 16 de
cembrie.

Adunării vor lua cuvîntul. Intre alții, 
observatorii permanenți la O.N.U. ai 
R.D.V. și R.V.S.

După cum informează agenția 
Associated Press, la sediul O.N.U. din 
New York a fost elaborat un proiect 
de rezoluție. Ia care s-au raliat pînă 
în prezent, în calitate de coautoare, 
un număr de 54 de state, care cere 
admiterea R.D.V. și R.V.S. în Organi
zația Națiunilor Unite. Proiectul de 
rezoluție cere Consiliului de Secu
ritate să examineze această problemă 
„imediat și în mod favorabil".

șat pe larg activitatea acestui orga
nism, care își inspiră acțiunile din 
politica externă de pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii, pro
movată consecvent de Partidul Co
munist Român și de statul român. 
Această activitate, a subliniat el, are 
ca scop susținerea permanentă și pe 
multiple planuri a tuturor mișcări
lor progresiste din cele două conti
nente, sprijinirea tuturor acțiunilor 
de natură să contribuie la eradicarea 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, la cucerirea independenței și su
veranității de către toate popoarele, 
Ia consolidarea păcii, progresului și 
colaborării rodnice între state.

Vineri seara lucrările sesiunii au 
luat sfirșit.

confirmat necesitatea renunțării la 
politica „războiului rece". Principiile 
înscrise în documentul final, care 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
statele participante, au o mare im
portantă pentru Europa. Actul final 
al conferinței reclamă noi pași în 
direcția continuării procesului multi
lateral început de conferință, a spus 
în încheiere președintele Confedera
ției Elvetice.

tuoase dacă există voința politică 
corespunzătoare.

In acest spirit, dialogul româno- 
britanic, prilejuit de actuala vizită, 
pornind de la dezvoltarea ascenden
tă a relațiilor reciproce, a deschis 
ample perspective pentru ridicarea 
lor la un nivel superior.

Are o deosebită semnificație fap
tul că actualele convorbiri româno- 
britanice, avînd loc la puțin timp 
după încheierea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
reflectă voința celor două țări de a 
traduce în viată angajamentele asu
mate. de a depune eforturi pentru a 
continua si dezvolta spiritul care a

Koi și ample perspective peotra 
colaborarea româno-britanică

animat elaborarea documentelor a- 
acestei conferințe, pentru adîncirea 
procesului de destindere, în vederea 
edificării securității europene. în acest 
sens, președintele Nicolae Ceaușescu 
sublinia: „în discuțiile pe care le-am 
purtat, am ajuns la înțelegeri comu
ne cu privire Ia extinderea colabo
rării economice, tehnico-știintifice și 
culturale, la favorizarea schimburilor 
dintre țările noastre în toate dome
niile — acestea înscriindu-se în spi
ritul relațiilor tradiționale dintre 
România și Marea Britanie. cit și al 
documentelor semnate la Helsinki și 
care, fără îndoială, vor exercita o 
influentă favorabilă nu numai asu
pra dezvoltării relațiilor dintre po
poarele noastre, dar si în Europa și 
în lume".

Din acest punct de vedere, se poa
te aprecia ca un rezultat deosebit de 
important al vizitei semnarea de că
tre președihtele României și premie
rul Marii Britanii a Declarației co
mune româno-britanice, care consa
cră principiile majoțe menite să că
lăuzească raporturile reciproce, cît 
și cu alte state. Sînt acele principii 
de egalitate in drepturi, respect al

portughez
LISABONA 19 (Agerpres). — Vi

neri seara, la Palatul Belem din Li
sabona a fost învestit noul guvern 
de unitate națională, condus de pri
mul ministru Jose Pinheiro de Aze
vedo.

Noul guvern include 14 membri, 
din rîndul partidelor comunist, socia
list si popular democratic, precum și 
citiva miniștri din afara formațiuni
lor politice — civili și militari. în 
repartiția portofoliilor ministeriale se 
remarcă numirea maiorului Ernesto 
Melo Antunes — afacerile externe, co
mandantul Almeida Costa — minis
tru de interne, Antonio de Almeida 
Santos (independent) — ministru 
al informațiilor, comandantul Vic
tor Alves — educație și cultură, 
Francisco Salgado Zenha si Antonio 
Lopes Cardoso (socialiști) — portofo
liile finanțelor și. respectiv, agricul
turii. Veiga Oliveira (comunist) a 
fost numit ministru al lucrărilor pu
blice si mediului înconjurător.

La învestirea noului cabinet, pre
ședintele Costa Gomes a subliniat că 
principalele sale sarcini sînț „auto
ritatea, stabilitatea socială, relansa
rea economiei, pacea, securitatea, or
dinea și libertatea, care sînt năzuin
țe profunde ale poporului portughez 
suveran".

Observatorii politici de la Lisabona 
apreciază că alcătuirea noului guvern 
in urma unor ample consultări, care 
au durat 23 de zile, între președin
tele Costa Gomes, premierul desem
nat, Jose Pinheiro de Azevedo, și li
derii celor trei partide ai căror re
prezentanți intră în componența ca

„Este necesară instituirea unei noi ordini 
economice internaționale44
Declarațiile ministrului tunisian de externe

TUNIS 19 (Agerpres). — Statele în 
curs de dezvoltare care fac parte din 
„grupul celor 77“ și-au afirmat în 
numeroase ocazii. în diverse foruri 
internaționale, la conferințele de la 
Alger. Dakar și Lima, atașamentul lor 
ferm față de necesitatea instituirii 
unei noi ordini economice internațio
nale mai drepte, bazată pe echitate, 
justiție și colaborare egală între na
țiuni — a declarat ministrul tunisian 
al afacerilor externe, Habib Chatty, 
într-un interviu acordat ziarului „Le 
Temps".

După dobîndirea independenței lor 
naționale, tinerele state din lumea a

agențiile de presă transmits
Convorbiri ameriomo-sa- 

VÎStâCe., Președintele Statelor U- 
nite, Gerald Ford, și secretarul de' 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, au 
conferit, joi, la Casa Albă, cu An
drei Gromîko. ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, aflat 
în S.U.A. cu prilejul celei de-a 
XXX-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Au fost abordate proble
me ale relațiilor sovieto-americane. 
S-a efectuat, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun.

La încheierea vizitei în 
ClîbfS, președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N’Gouabi, a evi
dențiat bunele relații existente între 
cele două state. Subliniind că Africa 
se află în prezent într-o etapă deci
sivă a istoriei sale, caracterizată prin 
procesul de decolonizare a teritoriilor 
ocupate anterior de portughezi. Ma
rien N’Gouabi a relevat că unul din 
rezultatele concrete ale acestei deco
lonizări va fi consolidarea frontului 
țărilor progresiste din Africa.

Demitere. Pre?edintele interi- 
mar al Argentinei, Italo Luder, a 
demis din funcția de delegat federal 
(guvernator executiv) pentru pro
vincia Cordoba pe generalul Râul 
Lacabanne. în postul rămas vacant 
a fost numit Râul Rodriguez.

independenței și suveranității națio
nale, neamestec în treburile interne, 
renunțare la forță și la amenințarea 
cu forța, principii pe care România 
le afirmă și le promovează cu neabă
tută consecvență și care au fost con
sfințite în documentele comune sem
nate cu numeroase state din Europa, 
de pe alte continente ale lumii — ca 
o contribuție valoroasă la afirmarea 
lor drept temelie a unor relații in
ternaționale noi, democratice.

în spiritul înțelegerii înscrise în 
Declarația comună, de a promova în
tr-o tot mai largă măsură cooperarea 
reciproc avantajoasă, pornind de la 
condițiile obiective existente — po-

tențialul economic și tehnologic al 
Marii Britanii și progresele României 
în făurirea unei economii moderne 
— de la necesitatea obiectivă a dez
voltării cooperării în lumea de azi, 
cele două țări au hotărit să acțio
neze pentru lărgirea ariei de conlu
crare pe multiple planuri — econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii. Astfel, in domeniul co
merțului s-a ' stabilit ca volumul 
schimburilor comerciale anuale, în 
ambele sensuri, să crească pinâ în 
1980 de două ori și jumătate față de 
1974, la aceasta urmînd să contribuie 
un șir de acorduri, înțelegeri și con
tracte — unele încheiate, altele în 
curs de negociere — între un număr 
de întreprinderi românești și firme 
britanice. Cooperării în producție și 
în alte sectoare — această formă mo
dernă, cu un cîmp tot mai mare de 
aplicație în relațiile economice din
tre state — i s-au deschis noi posi
bilități concrete ' prin hotărîrea 
de a se întreprinde noi acțiuni, in
clusiv crearea de societăți mixte, în 
ramuri importante ale economiei, 
cum sînt aviația, construcția de loco
motive Diesel-electrice, de echipa
mente pentru centrale și laboratoare 
nucleare, echipamente pentru indus-

___________________________________  

binetului — partidul comunist, par
tidul socialist și partidul popular de
mocratic — constituie un pas impor
tant pe linia depășirii crizei politice 
cu care este confruntată țara de mai 
multe săptămini. Formarea noului 
guvern cu participarea principalelor 
partide politice, ca și constituirea, în 
noua sa componență de 19 membri, 
a Consiliului Revoluției, se înscriu ca 
măsuri în direcția normalizării vieții 
politice interne.

După cum s-a anunțat, cele trei 
partide principale și-au dat acordul 
lor față de programul de guvernare 
prezentat țării, în urmă cu o săp- 
tămînă, de premierul Jose Pinheiro 
de Azevedo, platformă negociată și 
acceptată de comuniști, socialiști și 
partidul popular democratic. După 
cum remarca premierul desemnat, 
„este pentru prima oară cind în 
Portugalia, după 25 aprilie, un pro
gram de acțiune politică este pre
zentat și primește sprijinul principa
lelor trei partide".

Se remarcă, de asemenea, faptul că 
„formula de alcătuire a guvernului 
este suplă, membrii cabinetului parti- 
cipînd cu titlu individual, soluție a- 
doptată și din cauza persistenței unor 
deosebiri de vederi între cele trei 
partide în legătură cu politica și di
recțiile de acțiune ale guvernului al
cătuit. Rețin atenția și sublinierile 
premierului Azevedo, în sensul că 
noul cabinet va promova „indepen
dența națională, socialismul și plu
ralismul democratic, apărarea intran
sigentă a intereselor clasei munci
toare și ale poporului".

treia au evidențiat necesitatea redis
cutării problemelor cooperării econo
mice intre națiuni, așezării lor pe 
baze echitabile. „Criza economică șî 
financiară, inflația, precum si criza 
energetică care macină de mai bine 
de zece ani lumea occidentală au de
monstrat cu pregnantă lacunele ordi
nii economice tradiționale, bazată pe 
rămășițele regimului colonial", fapt 
care determină statele în curs de 
dezvoltare de a acționa pentru insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale — a subliniat ministrul 
tunisian.

înirevetae la Pekin. Ci 
Ten-kuei, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a avut, vi
neri, o convorbire cu Ieng Sari, vice
prim-ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
sosit la Pekin într-o vizită oficială.

Teatral din Galați3 prezen_ 
tat vineri în orașul Ruse, spectacolul 
„D-ale carnavalului" de Ion Luca 
Caragiale. A devenit o frumoasă tra
diție ca în fiecare an colectivele tea
trelor din Galați și Ruse să-și facă 
vizite reciproce. în cadrul cărora pre
zintă piese din repertoriul național și 
universal.

Consiliul Executiv d 
UNESCO (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură) a adresat autorităților 
chiliene apelul de a reinstaura și 
respecta drepturile fundamentale ale 
omului și de a asigura funcționarea 
normală a universităților si institu
țiilor culturale ale țării. Consiliul 
Executiv al UNESCO a luat, de a- 
semenea, act cu regret de faptul că 
autoritățile chiliene nu au permis 
intrarea în tară a grupului de lucru 
ad-hoc creat de Comisia Națiunilor 
Unite pentru drepturile omului, în
sărcinat cu studierea situației din 
Chile în acest domeniu.

tna petrolieră și petrochimică, mașini- 
unelte grele și utilaje grele, produse 
electrotehnice. De mare importanță 
este de asemenea hotărirea de a dez
volta cooperarea dintre întreprinderi 
românești și companii engleze pe 
terțe piețe, în special în domeniile 
minier, agricol și petrolier. Un loc 
primordial în înțelegerile realizate 
in vederea dezvoltării cooperării re
vine Acordului pe termen lung de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnologică și Acordului 
de colaborare în domeniul folosirii 
energiei nucleare în scopuri pașnice.

Un șir de documente încheiate în 
cursul vizitei vizează extinderea și

diversificarea schimburilor cultural- 
științifice și tehnice, ceea ce. fără în
doială, este de natură să contribuie 
la o mai bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor spirituale, la strîngerea le
găturilor pe toate planurile, la apro
pierea între cele două popoare.

Elementele de bază ale colaborării 
multilaterale largi și rodnice româno- 
britanice au fost cuprinse intr-un 
program concret de activitate. întoc-, 
mit pe baza indicațiilor date de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Harold Wilson, a cărui trans
punere în viață va conduce cu certi
tudine spre o amplificare continuă a 
relațiilor dintre cele două țări, asigu- 
rindu-le un caracter stabil, de 
durată.

Pornind de la mutațiile pozitive in
tervenite în viața internațională. 
România și Marea Britanie au afir
mat necesitatea de a se acționa în 
continuare pentru adîncirea- procesu
lui de destindere, prin eforturi 
susținute pentru soluționarea proble
melor majore care frămîntă lumea 
contemporană. în acest context, poate 
fi relevat'ca un element pozitiv fap
tul că cele două țări — așa cum re
zultă și din Comunicatul comun —

BELGRAD 19 — Corespondentul
nostru transmite : Tovarășul Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a fost primit vi
neri de tovarășul Gemal Biedici. pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia. El a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și urări de 
sănătate tovarășului Iosip Broz Tito, 
urări de noi și însemnate succese 
popoarelor iugoslave. Gemal Biedici, 
după ce a mulțumit pentru bunele 
urări, a rugat pe oaspete să trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial, prietenesc din par
tea tovarășului Iosip Broz Tito și a 
lui personal, precum și urări de pro
gres și prosperitate poporului român.

într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, au avut loc con
vorbiri. în cursul cărora s-a procedat 
la un schimb de păreri cu privire la 
stadiul actual al colaborării econo
mice dintre cele două țări. S-a con

ȘEDINȚA GUVERNULUI IUGOSLAV
BELGRAD 19 — Corespondentul 

nostru transmite : întrunit sub con-, 
ducerea lui Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal, 
guvernul iugoslav a examinat situa
ția economică actuală. îndeosebi pro
blemele privind creșterea producției 
și a productivității muncii, relațiile 
economice cu străinătatea, precum și 
alte aspecte.

Consiliul Executiv Federal a con
statat că în ultimul timp au fost ob
ținute rezultate pozitive în traduce
rea în viață a politicii economice și 
sociale planificate pentru acest an. 
în ultimele două luni s-a încetinit 
creșterea prețurilor la produsele in
dustriale, s-au instaurat raporturi

MADRID

Vii proteste împotriva condamnării la moarte 
a unor patrioți spanioli

MADRID 19 (Agerpres). — Tribu
nalul militar din Madrid a pronun
țat. joi. sentința în procesul intentat 
celor șase membri ai organizației 
„Frontul revoluționar, antifascist și 
patriotic", acuzați de organizarea 
unui atentat împotriva unui ofițer al 
gărzii civile.- Cinci dintre acuzați — 
printre care și două femei — au fost 
condamnați la moarte, iar al șaselea 
la închisoare pe termen de 20 de ani.

Expoziția tehnică a R.F.C. 
organizată la Pekin a fost vizitată 
de peste 200 000 de persoane. După 
cum relatează agenția China Nouă, 
ea a prilejuit un schimb de expe
riență tehnică între specialiștii celor 
două țări, ca și încheierea unor con
tracte între firmele participante și 
întreprinderi chineze de import
export.

!n orașul scoțian fifoer-
3 avid l°c vernisajul unei 

expoziții consacrate exploatării ză
cămintelor petrolifere subacvatice, cea 
mai mare organizată pînă acum în 
Europa occidentală. într-o alocuțiu
ne pronunțată la deschidere. William 
Ross, secretar de stat britanic pen
tru Scoția, a declarat că zăcăminte
le existente în Marea Nordului vor 
lichida, pînă în anul 1980, depen
denta Marii Britanii fată de sursele 
petroliere străine și vor furniza. în 
plus, venituri de natură fiscală to- 
talizind 4 miliarde lire sterline anual.

Congresul Uniunii Sindi
calelor Austriece și’3 înche‘ 
iat lucrările, adoptînd o serie de ho- 
tărîri in domeniul muncii și al po
liticii sociale. La congres a luat 
parte și’ o delegație condusă de tova
rășul Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 

au exprimat preocuparea lor față de 
decalajul dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, subliniind 
necesitatea edificării unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
conducă la realizarea de progrese 
către o structură mai justă și mai 
echitabilă in raporturile economice 
internaționale.

Pozițiile consemnate în documen
tele comune cu privire la un șir de 
probleme arzătoare ale vieții inter
naționale — dezarmarea generală, 
inclusiv dezarmarea nucleară. întă
rirea rolului O.N.U., reglementarea 
justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu și din Cipru — con
stituie premise favorabile pentru 
adincirea conlucrării dintre România 
și Anglia pe arena mondială. în iu
reșul destinderii și securității. înțe
legerii și colaborării.

Rezultatele fructuoase ale actualelor 
convorbiri, semnificația deosebită a 
acestui eveniment pentru cauza des
tinderii și păcii confirmă justețea și 
clarviziunea politicii externe a Româ
niei socialiste. în a cărei elaborare 
și transpunere în viată un rol e- 
sențial revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Constituie un motiv de 
satisfacție și mindrie patriotică pen
tru poporul român impresiile puter
nice pe care le produc de fiecare 
dată în rîndurile unor oaspeți de vază 
ai tării noastre întîlnirile cu președin
tele României. înaltul prestigiu de 
care se bucură pe arena internaționa
lă. Sint revelatoare in acest sens de
clarațiile premierului Harold Wilson, 
care arăta că o convorbire cu 
președintele Nicolae Ceaușescu „re
prezintă o îneîntare pentru oricine 
este interesat in problemele mon
diale — și aceasta datorită nu nu
mai experienței sale, ci și modului 
său unic de a pătrunde problemele 
mondiale". „Rareori mi s-a întîmplat, 
în numeroșii ani de contacte diplo
matice pe care le-am avut, să am 
o discuție atît de importantă și să 
cunosc opinii atît de prețioase".

Exprimîndu-și satisfacția fată de 
bilanțul fructuos al convorbirilor ro
mâno-britanice. opinia publică din 
tara noastră nutrește convingerea că 
raporturile dintre România și Marea 
Britanie se vor extinde și intensifica, 
corespunzător intereselor celor două 
țări și popoare, ale cauzei generale 
a păcii și colaborării în Europa și in 
lume.

L. RODESCU

statat evoluția pozitivă, pe_ o linie 
mereu ascendentă, a conlucrării din
tre cele două țări pe plan economic, 
în spiritul întîlnirilor și convorbiri
lor fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
Ambele părți au exprimat satisfacția 
în legătură cu posibilitățile și per
spectivele dezvoltării în continuare 
și extinderii raporturilor româno- 
iugoslave. .

în aceeași zi, Ia Belgrad au început 
convorbirile dintre delegația Comi
tetului de Stat al Planificării, condu
să de tovarășul Mihai Marinescu, și 
delegația Comitetului Federal de 
Planificare Socială, condusă de Mi- 
lorad Birovliev, președintele acestui 
comitet. în cadrul convorbirilor sînt 
examinate probleme privind colabo
rarea economică și livrările recipro
ce de mărfuri dintre România și 
Iugoslavia în perioada 1976—1980. A 
fost prezent ambasadorul român la 
Belgrad, Virgil Cazacu.

mai echilibrate în schimburile co
merciale cu străinătatea. în prezent 
se pregătesc măsuri suplimentare în 
vederea creării unor condiții mai fa
vorabile în vederea stimulării 
terii producției și a productivității 
muncii. Totodată, sînt în curs de 
elaborare măsuri pentru reducerea 
tuturor formelor de consum la limi
tele convenite, precum și pentru li
chidarea investițiilor fără acoperire 
și modificarea stru'cturii lor. Guver
nul consideră că este necesar să se 
persevereze în această acțiune, în 
special pe linia sporirii productivi
tății muncii și a raționalizării acti
vității productive.

Pronunțarea acestor sentințe a pro
vocat vii proteste în rîndul celor mai 
diferite cercuri ale opiniei publice 
spaniole. în legătură , cu aceasta, a- 
genția U.P.I. informează că Biserica 
catolică din Spania a adresat gene
ralului Franco un apel pentru sal
varea vieților celor condamnați la 
moarte.

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Grocia și O.T.O. Ambasad°- 
rii reprezentanți permanenți ai țări
lor membre ale Alianței atlantice, 
reuniți în cadrul „Comitetului planu
rilor pentru apărare", au avut vineri, 
la Bruxelles, un schimb de păreri 
asupra retragerii Greciei din orga
nismele militare integrate ale 
N.A.T.O. Ambasadorul Greciei, By
ron Theodoropoulos, a reafirmat ho
tărîrea guvernului său de a se retra
ge din organismele militare integra
te ale N.A.T.O., dar de a rămîne — 
din punct de vedere diplomatic — 
membru deplin al Alianței atlantice.

0 nouă întâlnire a dele
gațiilor S.U.A. și U.R.S.S. 3 
avut loc vineri în cadrul convorbiri
lor asupra limitării armamentelor 
strategice ofensive, care se desfă
șoară la Geneva.

Primar comunist la Napoli
ROMA 19 (Agerpres). — Pentru 

prima dată în istoria orașului Napoli 
— cunoscut ca un vechi centru de- 
mocrat-cre.știn — in funcția de primar 
a fost ales, joi seara, un reprezen
tant al partidului comunist : fostul 
senator Maurizio Valenzi. Astfel. Na
poli — una dintre cetățile industriale 
ale țării, numărînd 1.2 milioane lo
cuitori — este cel mai mare oraș din 
Italia și. totodată, din Europa occi
dentală la- conducerea căruia se află 
un membru al partidului comunist.

SPRE UNIFICAREA MIȘCĂRII 
SINDICALE DIN GRECIA

ATENA 19 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La încheierea 
unei reuniuni de două zile a cadre
lor sindicale din aproape toate ra
murile și centrele muncitorești din 
Grecia, care s-a ținut ,1a Atena, a 
fost anunțată constituirea organiza
ției „Colaborarea sindicală democra
tică neangajată" — A.S.D.I.S. Trăsă
tura caracteristică a acestei organi
zații, după cum au subliniat parti- 
cipanții, este că, pentru prima dată 
in Grecia, se întrunesc cadre ale 
mișcării sindicale care fac parte din 
diferite tendințe politice — partidul 
guvernamental „Noua democrație", 
Uniunea de Centru — Noile Forțe, 
Partidul Comunist din Grecia (Inte
rior) — pentru a acționa în direcția 
reorganizării și unificării mișcării 
sindicale din țară, pe baza experien
ței proprii.

LIBAN Reizbucnirea 

incidentelor la Beirut
BEIRUT 19 (Agerpres). — După 

încă o noapte de violente ciocniri 
armate soldate cu un număr ridicat 
de morți și răniți și cu importante 
pagube materiale, guvernatorul Bei
rutului a emis vineri un decret in 
baza căruia au fost impuse restricții 
de circulație în unele sectoare din 
centrul capitalei libaneze. Aceste 
restricții nu privesc citeva suburbii 
din sud-estul orașului — principa
lele focare de încordare — deoarece 
autoritățile nu pot exercita deocam
dată nici un fel de control în aceste 
zone.

într-o relatare transmisă de agen
ția France Presse se semnalează că 
incidentele armate din Beirut au re- 
izbucnit in cursul serii cu o și mai 
mare violență decit înainte, arse
nalului de tunuri ușoare, rachete, 
mortiere. mitraliere și automate a- 
dăugîndu-i-se o nouă armă — ra
chetele incendiare. Incidente vio
lente se semnalează și in localitatea 
Zahle, unde 15 magazine aparținind 
unor musulmani au fost aruncate în 
aer, ceea ce a provocat o vie în
cordare în întreaga regiune Bekaa 
din centrul Libanului.
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• UN NOU STIMULA

TOR CARDIAC. Stimula
toarele cardiace folosite în pre
zent prezintă, toate, un mare 
dezavantaj : după o anumită pe
rioadă de timp, sursa de ener
gie se epuizează, ceea ce impli
că înlocuirea lor pe cale opera
torie. După cum informează 
presa sovietică, un grup de spe
cialiști din U.R.S.S. lucrează Ia 
realizarea unui stimulator care 
va putea fi reincărcat prin piele, 
evitîndu-se astfel intervenția 
chirurgicală.

• CEA MAI ÎNALTA 
DISTINCȚIE ȘTIINȚIFICA 
AMERICANĂ PENTRU 
LINUS PAULING. d“p* 
ce timp de mulți ani, datorită 
ideilor sale politice — și în spe
cial datorită opoziției sale față 
de războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam — a fost considerat 
persona non grata pentru Casa 
Albă, joi. președintele S.U. ; 
inmînat profesorului Linus v ru
ling, laureat al Premiului Ndbel 
pentru chimie în anul 1954, me
dalia națională americană pentru 
știință. Aceasta este cea mai 
înaltă distincție științifică din 
Statele Unite.

• HARTA POLUĂRII
MEDITERANEÎ. .
avut loc o conferință interna
țională asupra problemelor po
luării Mării Mediterane. Experți 
din 12 țări riverane au hotărît 
inițierea unor măsuri de control 
al poluării cu petrol. în acest 
scop vor fi lansate în curenții 
maritimi 100 000 flotoare cu dis
pozitive speciale pentru măsu
rarea gradului de poluare. Pe 
flotoare sînt atașate indicații 
scrise în arabă, engleză și fran
ceză ; cei care le pescuiesc vor 
ști astfel cum să le folosească 
și ce să facă ca ele să parvină 
centrului de cercetări. Pe baza 
datelor colectate se va întocmi 
o hartă pe care vor figura zo
nele afectate, putîndu-se inter
veni împotriva factorilor po
luant!.

• „TUNDERE" CHI
MICĂ A OILOR. O metodă 
originală de tundere a oilor a 
fost pusă la punct de un grup 
de oameni de știință francezi și 
australieni. La drept vorbind, 
procedeul nici nu se poate numi 
tundere. Oilor li se administrea
ză, prin injectare sau pe cale 
bucală, un preparat chimic care 
determină căderea linii. Efectul 
preparatului are loc intr-un 
timp ce se poate determina cu 
exactitate.

• CAMERĂ DE LUAT 
VEDERI ÎN... ÎNTUNE
RIC. Un nou tip de cameră de 
televiziune care poate lua ve
deri în condiții de vizibilitate 
foarte slabă a fost prezentată, 
recent, în orașul vest-german 
Hamburg. Datorită acestor cali
tăți excepționale, noua ca
meră de televiziune își va găsi 
o largă utilizare în supraveghe
rea navigației nocturne.

• RELICVĂ DE MARE
VALOARE. A fost regăsit 
într-una din bibliotecile Univer
sității din Oxford (Marea Bri- 
tanie), după trei secole și jumă
tate de dispariție, celebrul atlas 
maritim al lui Martin Llewellyr ' 
întocmit la sfirșitul secolul > 
al XVI-lea, probabil în ur: .
participării la expediția olaj 
deză în Extremul Orient a lu 
Cornelis de Houtman, atlasul 
cuprinde 16 hărți desenate în 
tuș și 4 hărți color ale spațiului 
maritim cuprins intre Capul Bu
nei Speranțe și Japonia-Filipi- 
ne. Atlasul are o valoare deose
bită pentru studierea dezvoltării 
cartografiei.

• LA MILIOANE KM 
DE PĂMÎNT. Sondele spa
țiale americane „Viking-1" și 
„Viking-2“ se află în prezent la 
aproximativ 10 și, respectiv, 2 
milioane km de Pămint, evo- 
luind normal pe traiectoriile 
stabilite — informează N.A.S.A. 
Misiunea principală a celor două 
sonde constă, după cum s-a 
anunțat, în investigarea suprafe
ței marțiene în vederea desco
peririi unor indicii de viață. 
Tehnicienii Centrului spațial din 
Pasadena efectuează în prezent 
preparativele necesare pentru 
schimbarea traiectoriei pe care 
evoluează „Viking-2“. Sonda -a 
fost lansată în mod deliberat pe 
o traiectorie apropiată celei co
recte, pentru a se evita contac
tul cu Marte al treptei superioa
re, nesterilizate, a rachetei pur
tătoare. Manevra de corectare a 
fost efectuată deja, cu succes, în 
cazul primei sonde, care urmea
ză să se plaseze lin pe „plane
ta roșie", la 4 iulie 1976 — ziua 
bicentenarului independenței 
S.U.A.

• INCENDIU DEVAS
TATOR. Unul dintre cele mai 
mari și mai moderne cinemato
grafe din-capitala Italiei a fost 
distrus vineri de un puternic 
incendiu, izbucnit la numai cite- 
va minute după evacuarea sălii 
de către spectatori. Incendiul 
s-a extins atît de repede, încit, 
din motive de securitate, aproxi
mativ 200 de persoane au fost 
evacuate dintr-un hotel alăturat.


