
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! IMPERATIVE ALE INSTAURĂRII UNEI NOI ORDINI

ECONOMICE SI POLITICE INTERNATIONALE ______ Ț____________________ *_______

PROMflUAREA RELAȚIILOR INTERSIflTftlE NOI, 
BAZAU PE PIIINCIPII DEMOCRATICE

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLV Nr. 10292 Prima ediție Marți 23 septembrie 1975 6 PAGINI - 30 BANI

f Mn coMdamentt comunale, pentru toii locuitorii de la sate-o unică deviză^

„Viața pune cu tot mai multă acuitate în fața popoarelor necesi
tatea abolirii vechii politici imperialiste, colonialiste, care a împărțit 
lumea în țări bogate și țări sărace, a instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a unor relații noi, cu adevărat 
echitabile între state, care să asigure progresul mai rapid a! tuturor
popoarelor — și in primul rînd 
neîngrădit al fiecărei națiuni laPorumbul cules mai repede și tot atît de repede transportat in magazii!
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Instaurarea unei noi ordini economice internaționale constituie o preocupare de primă importantă a partidului și statului nostru, în consens cu cerințele dezvoltării istorice, cu voința si aspirațiile popoarelor de a trăi intr-o lume mai bună si mai dreaptă, din care să dispară pentru totdeauna prăpastia dintre țările sărace și bogate și care să permită dezvoltarea tuturor națiunilor pe calea progresului. Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul partidului au definit, după cum se știe, poziția de principiu a țării noastre cu privire Ia cerințele fundamentale ale edificării noii ordini economice mondiale. Pe aceeași linie, se înscrie, ca o nouă și concludentă confirmare în acest sens, și recenta declarație a României. prezentată în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale.Se știe că problema instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale constituie un subiect de arzătoare actualitate pe plan mondial ; interesul și ecoul larg pe care documentul prezentat de țara noas-

al celor rămase in urmă — accesul 
cuceririle civilizației contemporane11.

NICOLAE CEAUȘESCU

tră le-a trezit în opinia publică decurg din faptul că, răspunzind acesfor cerințe presante, el definește cu claritate pirghiile de acțiune, jaloanele căilor pentru lichidarea fenomenului de subdezvoltare, pentru accelerarea dezvoltării economice și sociale a țărilor rămase în urmă, pentru edificarea noii ordini economice 'mondiale, de care depind nemijlocit progresul general al umanității și înseși pacea și securitatea întregii omeniri. în acest fel. documentul românesc a adus nu numai o contribuție substanțială Ia desfășurarea sesiunii extraordinare, dar. prin pozițiile de principiu pe care le afirmă, prin viziunea de amplă perspectivă, prin soluțiile realiste și constructive pe care le preconizează, iși păstrează și își va păstra deplina actualitate pentru o îndelungată perioadă, are un caracter peren și este menit să exercite o înriurire pozitivă în eforturile ce se întreprind sau se vor întreprinde pentru soluționarea acestor probleme.Propunindu-ne să prezentăm cititorilor aspectele esențiale ale documentului, consacram articolul de față principiilor menite să formeze baza unei noi ordini economice și politice.

ÎN PAGINA A III-A Stadiul recoltâril porumbului
Cifrele reprezintă procentul recoltării din suprafața cultivată

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
Să concentrăm toate forțele asupra obiectivului principal 
INTRAREA IN FUNCȚIUNE LA TERMEN 

A NOILOR CAPACITĂȚI M PRODUCȚIE 
Pretutindeni, o bună 
organizare a muncii, o
strînsă conlucrare intre
beneficiari, constructori 
și furnizorii de utilaje 
pentru înaintarea rapidă 

a lucrărilor!
ÎN PAGINA A III-A Munca susținută la construcția noii turnătorii de la întreprinderea de utilaj chimic „GrIVița 

roșie" din Capitală Foto : E. Dichiseanu
„Ne angajăm să plătim pină la ultimul bănuț, tovarășe judecător, se poate ?!“Replica — uneori repetată in sălile tribunalelor — ne-a fost relatată de vicepreședintele uneia dintre instanțele bucureștene. Este vorba, a continuat el, de litigiile dintre întreprinderi, uzine etc. și unii dintre beneficiarii cursurilor de calificare ale acestora. Sint tineri — puțini la număr, e drept — care, după repartizare, în loc să lucreze in meseria pentru care s-au calificat, acolo unde le este locul, eșuează în cine știe ce îndeletniciri străine de pregătirea lor, de drumul ales inițial de ei înșiși în viață. Drept pentru care cei ce i-au școlarizat, după ce fac tot posibilul să-i determine să se prezinte la posturi, sint nevoiți să acționeze în judecată, să recupereze ceea ce se mai poate recupera din cheltuielile de școlarizare plătite de societate.„...Subsemnatul mă o- blig : să-mi dau toată silința pentru a mă pregăti cit mai bine in meseria pe care mi-am ales-o. Să lucrez după terminarea uceniciei și obținerea calificării de muncitor cel puțin cinci ani in întreprinderea cu care ăm încheiat contractul sau la locul de muncă unde voi fi repartizat, conform pregătirii mele".Asemenea contracte — a- devărate porți prin care tinerii pătrund în viața socială, în meserie — se încheie în fiecare an, cu miile. Ele semnifică ații actul solemn prin care cel

în cauză se leagă moral și legal de profesia aleasă, de întreprinderea unde va munci — legătură care, în imensa majoritate a cazurilor nu „expiră" niciodată — cit și, mai ales, largul proces de integrare a tineretului in activitatea economică și socială, de pregătire a băieților și fetelor pentru

Gh. B. — fost ucenic și, pentru puțin timp, strungar la „Timpuri Noi".— într-o zi — ne declară G. B. nonșalant — meșteru’ m-a schimbat de la strungul meu, m-a dat pe un altul, mai complicat.— Tot in cadrul calificării pe care o aveai ?— Desigur. Numai că,
Jnțâri A wrZ 

lăsate
să ruginească

anchetă socială
muncă și viață, grija partidului și statului nostru pentru buna calificare profesională și umană a schimbului de mîine.După cum se subliniază și in contracte, pregătirea tuturor se face „cu dragoste și interes". Ce urmează după aceasta ? Pentru majoritatea muncitorilor tineri calificați, o încadrare cu „aceeași dragoste și pasiune" în uzina in care ei au căpătat „brățara de aur“ a meseriei. Pentru alții — puțini la număr — fuga de meseria aleasă, promitind, in schimb (!) restituirea cheltuielilor de școlarizare. Asemeni lui

sincer să fiu, aici era mult mai greu. în timpul calificării, făcusem pe dracu-n patru să nu lucrez pe așa ceva. Și pentru că nu m-au trecut inapoi, am plecat !Pus față în față cu sine, Gh. B. iși vede lipsurile, clar, cu exactitate. Mai mult — știe ce are de făcut. De optat, optează însă către o altă „soluție". Fuge de la meseria pe care a fost ajutat să și-o însușească. Meseria pentru care oameni inimoși, responsabili, tre- cuți prin ani îndelungi de muncă, s-au învestit, și-au rupt din timpul lor. s-au străduit cu generozitate. Cu acea răspundere a omului

care vrea să lase un om bine pregătit în locul lui.Fostul ucenic însă, departe de a înțelege toate a- cestea, caută altceva, pentru simplul motiv că i se dăduse un loc de muncă, după opinia sa, mai greu. Și 1 Și, după cîteva eșecuri „profesionale" — a încercat, pe rînd. să fie : mecanic de avioane, topograf. confectioner de articole tehnice — s-a întors tot la „prima dragoste" : strungăria. Dar nu la vechiul loc de muncă. Nicidecum 1 A găsit, se pare, un loc unde, deocamdată. poate conviețui cu propriile lui lipsuri. Undeva. „la întreținere", unde se lucrează în regie. (Aici, ne spunea, „tragi" sau „nu tragi", la 14 și la 29 ale lunii chenzina e la fel de mare !).Alteori însă, lucrurile capătă întorsătură și mai ciudată. și mai dăunătoare.Pe Nicolae P. — lăcătuș mecanic — l-am găsit și noi acasă. Mai avea... patru luni pină să plece militar și.„ se odihnea. După a- ceea ? După aceea vede el, poate se recalifică... frizer. Mai are el un prieten care i-a spus că etc. etc... Pe Valeria D. n-am găsit-o deloc. Cei în mijlocul cărora ea ar trebui să fie — tovarășii de muncă — ne-au spus că V. D. s-ar afla acum pe undeva, pe litoral ca... ajutor de ospătari (Culmea — le-a trimis și o vedere ! Dar oamenii n-o mai păstrează. Pe celelalte. trimise de cei plecați în concediu, le colecționează cu drag. Ia șeful
(Continuare în pag. a îl-a)

CRAIOVA

0 nouă uzină 
în construcțiePe șantierul celui mai tinăr obiectiv industrial din Dolj — întreprinderea de utilaj greu Craiova — constructorii au realizat, in prima lună de activitate, un volum dublu de lucrări comparativ cu cel prevăzut în graficele perioadei respective. Ei au luat astfel un bun demaraj la execuția acestui obiectiv din cincinalul următor, în al cărui profil de activitate sint înscrise mașini de prelucrări prin așchiere pentru piese de dimensiuni mari, linii tehnologice complete pentru fabricile de hîrtie, utilaje și agregate pentru laminoare. In intervalul amintit, constructorii au finalizat lucrări de decopertare, au efectuat nivelări pe 40 la sută din cei peste 70 000 mp cît va reprezenta suprafața halei de producție și au montat pe fundații primii stîlpi ai scheletului de rezistență. (Agerpres)

SIBIU

100 de produse 
intrate în fabricațieIndustria județului Sibiu a înregistrat în acest an noi realizări pe linia înnoirii produselor. De la începutul anului și pină acum au fost asimilate în fabricație peste 100 de produse noi. Printre acestea se numără autobasculanta de 8 tone, autotrenul pentru transportul lichidelor alimentare, noi agregate și instalații pentru industriile siderurgică, chimică, constructoare de mașini, textilă, de panificație. (Agerpres)

Abordînd problemele cardinale ale lumii de azi, partidul nostru. România socialistă consideră că soluționarea lor în interesul popoarelor presupune și reclamă, ca un postulat fundamental, ca un factor-eheie, făurirea unor noi relații internaționale, politice și economice. Progresul general al statelor și îndeosebi accelerarea dezvoltării economice și sociale a țărilor rămase în urmă nu se pot realiza in condițiile rinduielilor instaurate și lăsate moștenire de imperialism și colonialism, a relațiilor internaționale care poartă amprenta acestora : după părerea partidului și statului nostru, este necesară nu doar o schimbare formală a raporturilor internaționale, punerea unei alte etichete, oricît de
„Aici e Ide 
doar pentru 

oameni 
harnici...11Vedere generală. Am trecut de multe ori pe lingă întreprinderea de utilaje și piese de schimb si n-am observat-o. Firma modestă, agățată pe cabina portarului, nu-ți solicită atenția. Atelierele, cu atît mai puțin. întreprinderea a luat ființă în urmă cu 25 de ani pe terenul si în atelierele fostei pi- rotehnii a armatei. Curînd, își va schimba înfățișarea : aceasta înseamnă extindere, modernizare, capacitate sporită de producție, 40 la sută din muncitori au o vechime aici între 20—25 de ani. Cei mai multi dintre aceștia locuiesc în cartierele apropiate — Militari, Drumul Taberei. Prieteni de-a- tîția ani. vecini, oamenilor le-ar veni greu să se despartă. Nici unul dintre veterani n-ar fi dispus să lase întreprinderea aceasta pentru alta.Ar fi o greșeală să tragem concluzia că în colectivul acesta puternic sudat, încercat în multe împrejurări dificile. n.u-șî află locul noii veniti, tinerii. Ei pătrund aici ca într-o familie, li se acordă tot sprijinul. Comitetul de partid a reușit să desfășoare o muncă eficientă pentru integrarea în colectiv a muncitorilor tineri, astfel incit, intr-un timp scurt, să se a- dapteze ritmului de lucru, să dea produse de calitate. Dar în același timp li se și pretinde mult. Cineva era de părere că Ia poartă ar trebui 6ă se fixeze un panou pe care să se scrie următoarele : „Aici e loc doar pentru oameni harnici și activi"... Probabil că au trecut și pe-aici leneși și indiferenți, numai că nu și-au aflat locul, și n-o să și-l afle nici în viitor — și-a- tunci. la ce-ar mai fi nevoie de un panou 1 ! O caracteristică a uzinei : aici se execută lucrări extrem de variate — peste 400 tipuri de utilaje, peste 3 500 de tipuri de piese de schimb. Iată unul din motivele care îi leagă pe: muncitori de uzină : aici se poate învăța meserie, aici inteligența este solicitată tot timpul. nu există pericolul plafonării... întreprinderea are ca sarcină fabricarea de utilaje, corpuri de măcinare, piese de schimb pentru fabricile producătoare de cărămidă. ciment, prefabricate etc. Fruntașă pe ramură : a lansat chemări ia întrecere pentru reducerea efortului valutar : a pregătit cadre (forjori, turnători, strungari pentru întreprinderi similare din Suceava. Alexandria, Miercurea Ciuc. Alba Iulia. Iași).Dovezi ale responsabilității muncitorești. Chemarea „Cel mai bun gospodar al metalului" — însoțită de măsuri practice pentru materializarea ei — este una dintre ele. Numai că la atelierul de forje, era limpede pentru oricine că nu se poate realiza economia de metal propusă. Aceasta a fost prima dificultate (dar nicidecum infrin- gere). Cadrele tehnice din secție. specialiștii au găsit soluții

Nicolae TIC

atrăgătoare ar fi aceasta, ci o schimbare radicală, revoluționară, a însuși conținutului. în mod concret, aceasta înseamnă înlocuirea vechilor relații de inechitate și exploatare cu relații noi, democratice, bazate pe respectul independentei și suveranității naționale, pe deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege in mod liber orîn- duirea pe care o dorește, căile dezvoltării economice și sociale. Reafir- mind poziția țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, zilele trecute, la marea adunare populară de la Craiova : „Acționăm ferm, împreună cu alte state ale lumii, în primul rînd cu cele în curs de dez

voltare, pentru realizarea noii ordini economice mondiale care să asigure lichidarea subdezvoltării, o egalizare relativă a nivelului de dezvoltare a tuturor națiunilor, să deschidă calea bunăstării și fericirii tuturor popoarelor lumii, deoarece numai pe a- ceastă cale se poate asigura continuarea cursului destinderii și realizarea păcii. Nu poate exista destindere în condițiile menținerii stării ide subdezvoltare ! Nu se poate vorbi de destindere și pace reală cît timp lumea este împărțită în bogați și săraci ! Trebuie să ințelegem, deci, că realizarea atit a securității in Europa, cît și a destinderii și păcii internaționale este nemijlocit legată de
(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderea de mașini grele București este cunoscută prin produsele sale 
de înaltă tehnicitate destinate industriei electrotehnice, materialelor de 
construcții și altor ramuri. în secția turbine se fac ultimele verificări la un 
subansamblu pentru mori de ciment — asimilarea în fabricație a liniilor de 
ciment de 3 000 tone pe zl fiind unul din produsele de înaltă tehnicitate 

realizate aici

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
MEDICALĂ - 

expresie a răspunderii 
pentru sănătatea publică

Acad. Aurel MOGA

(Continuare în pag. a V-a)

Așa cum se desprinde din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R., din indicațiile formulate de secretarul general al partidului, sarcina majoră a activității de cercetare științifică medicală este de a fi organizată și orientată in strînsă concordanță cu cerințele sănătății publice, de a dezvolta „studierea multilaterală a organismului uman, a fenomenelor generate de raportul omului cu natura înconjurătoare, cu condițiile vieții moderne". Pentru înfăptuirea acestor sarcini, cercetarea medicală din țara noastră își coordonează eforturile cu cele ale cadrelor din invățămint și specialiștilor din rețea.Valorificarea rezultatelor cercetării științifice medicale, prin aplicarea lor in practica medicală curentă, in rețea, este apreciată în toată lumea ca un proces delicat și, de multe ori, complex, dificil. Aceasta este și rațiunea pentru care specialiștii din domeniul organizării medicale s-au întrunit, recent, la Alger, sub egida Organizației Mondiale a Sănătății, in dorința de a elucida căile și modalitățile de pătrundere a celor mai noi și moderne mijloace de profilaxie și tratament in rețeaua de asistență inedico-sanitară.Prin însuși sistemul de organizare a asistenței medicale, se poate a- precia că cercetarea medicală din țara noastră dispune de premise favorabile pentru transpunerea în rețeaua medicală a celor mai bune rezultate. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății este forul care aprobă planurile de cercetare și pe care. în cea mai mare parte, le și finanțează. O altă condiție de natură să favorizeze intro

ducerea, prin căile cele mai directa, a unor tehnici și tratamente noi, decurge din activitatea integrată a unităților de cercetare, a catedrelor din invățămintul superior și a unităților de asistență medicală. înce- pind din anul 1972, Academia de Științe Medicale a trecut la orientarea și coordonarea întregii cercetări medicale pe bază de planuri unice de cercetare-anuale și de perspectivă.O asemenea formă de organizare a dus la o serie de rezultate încurajatoare. Contribuția cercetărilor medicale (încheiate in perioada 1971— 1975) la perfecționarea activității de ocrotire a sănătății și la progresul științei medicale s-a concretizat in fundamentarea unor măsuri de prevenire a diverselor afecțiuni cronice, metode noi de îmbunătățire a diagnosticului și tratamentului, modernizarea unor tehnici de laborator, realizarea prin microproducție a a- numitor produse de diagnostic, prevenire și tratament, de noi medicamente ; de asemenea, cercetările medicale au contribuit la îmbunătățirea metodologiilor de control al calității medicamentelor, la construirea de aparate pentru investigație clinică și de laborator, furnizarea datelor necesare pentru revizuirea unor acte normative ale Ministerului Sănătății, la acumularea de noi cunoștințe in domeniul cercetării fundamentale. Rezultatele obținute prin cercetarea temelor înscrise în planul nominalizat au fost predate Ministerului Sănătății și sint aplicate în practica medicală la acordarea consultului genetic, iar o altă categorie de studii a servit la funda-
(Continuare in pag. a IV-a)
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EDUCAREA TINERILOR Popasuri în Maramureș

Are tata
11 școlari9Odată cu venirea toamnei, cind se numără... bobocii, țăranul cooperator Ion Sămărtinean, din satul Boian, județul Sibiu, a „numărat" și el, de la 1 la 11. „Am 11 copii și toți 11 sînt... școlari. Cel mai mic învață la grădiniță, iar fata cea mai mare este studentă la Cluj-Napoca. Dacă aș aduna la un loc cărțile și caietele tuturor aș face o librărie întreagă. Dar oricîte lucruri faine învață ei din cărți, eu am spus fiecăruia în parte același lucru : «Una și cu una fac două : să înveți bine și să fii cuminte. Ca să n-avem vorbe !» Pină acum n-am avut".
Pescărească

I

La Muzeul de științe naturale 
din Bacău a fost deschisă prima 
expoziție acvatică de pe aceste 
meleaguri. In frumoase acvarii 
se zbenguie, ca la ei in... apă, 
toate speciile de pești din apele 
județului. Plus zeci de specii de 
pești exotici din mările și ocea
nele lumii, intre care exemplare 
rare tocmai de pe coastele 
Australiei. Chinei, Japoniei, A- 
mericii. Zilnic, prin fața acva- 
riilor se perindă o mulțime de 
vizitatori. Sintem insă informați 
că, pină acum, printre ei nu 
și-a făcut apariția nici un pescar 
băcăuan. Informația ne-a fost 
furnizată chiar de unul din așii 
pescuitului local, care ne-a spus 
textual : „Eu, unul, nu mă duc 
să văd acvariile, că mi-e milă 
de bieții pești sechestrați. Eu și 
cind 
văd 
spre 
mă,

sint pe malul bălții, dacă 
cite un crăpcean că vine 
momeală îi strig : -Fugi, 

prostuțule, că te prind .'»“.

„Știi cine
sintem noi?*4

I

!

Procuratura orașului Petroșani cercetează în stare de reținere pe Gheorghe Panici și Arcadie Panici. Doi frați, și amindoi scandalagii. După ce s-au tot unul pe altul, pină au măsura, au ajuns, cu vai, în piața centrală a proferînd injurii in și-n stingă. Cițiva ce-

I
1

„cinstit" întrecut chiu, cu orașului, dreapta tățeni de bună credință i-au îndemnat să se ducă acasă, să se culce.— Noi să ne culcăm ? Dar cine ești tu. mă, să ne comanzi nouă ? Știi tu cine sintem noi ? Ai auzit de frații Panici ?Aude acum. Mai ales după cele intimplate, cind cei doi frați, devenind agresivi, au fost cu greu potoliți de căpitanul de miliție . Victor Luca, în ajutorul căruia au sărit și cetățenii din jur.
I
I
I

Ca în fiecare dimineață, ges
tionara bufetului din satul Ruși 
(comuna Slimnic, județul Sibiu) 
s-a dus la lucru la ora deschi
derii, dar n-a avut ce să des
chidă. Ușa bufetului fusese for
țată in cursul nopții. Chemați 
la fața locului, lucrătorii de mi
liție au constatat, cu surpriză, 
ca și ea, că nu dispăruseră din 
bufet decit două lăzi cu sticle 
de vin. Dar și mai mare a fost 
surpriza gestionarei cind i s-a 
'comunicat rezultatul anchetei : 
autorul spargerii era însuși... 
fiul ei, Romulus Flutur, de 24 
de ani, care se lăsase de mese
rie (mecanic auto), umblînd toa
tă ziua, bună ziua fără rost. 
Dar incă o surpriză a fost să fie, 
și pentru mamă, și pentru an
chetatori — declarația lui Flutur: 
„De fapt, eu n-am vrut să fur, 
ci numai să verific vigilenta ma
mei. să văd dacă a închis bine 
ușa". Acum îl așteaptă și pe 
o surpriză.

el

I
I
I

înaltă îndatorire morală a fiecărui
Sarcină concratâ 

de jwrîsd. La °telăria Martin 2 a Combinatului siderurgic Hunedoara. în ansamblul muncii de educație comuniștii își asumă ca o sarcină concretă de partid pregătirea politică, profesională și morală a cîtorva tineri. Această muncă nemijlocită. directă se dovedește deosebit de rodnică pentru evoluția tinerilor. Oțelarii loan Băncescu. Cornel Rusu și Gheorghe Bărbuș, astăzi prim-topitori de nădejde ai oțelăriei, sint numai cițiva dintre tinerii care au beneficiat de această rodnică metodă de educație comunistă. Ei au primit o asemenea pregătire temeinică incit li s-a putut încredința cuptorul nr. 1 de 400 tone oțel pe șarjă. De aici, de la „cuptorul tineretului" a pornit inițiativa „Fiecare echipă să elaboreze zilnic pe schimb cel puțin 2 tone oțel in plus 1“ Inițiativa a fost preluată de colectivele de muncă de la celelalte șapte cuptoare ale secției, contribuind de la începutul anului și pină în prezent la realizarea unei producții suplimentare de peste 26 000 tone de otel în cadrul oțe- lăriei nr. 2.Acum, in întimpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și a celei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R., e- chipa lui Cornel Rusu a ho- tărît să elaboreze peste plan încă 800 tone oțel. Un angajament similar și-au asumat și celelalte două echipe de la „cuptorul tineretului". (Sabin Ionescu).

satele județului Mehedinți se preocupă îndeaproape de antrenarea tineretului la muncă în unitățile agricole de stat și cooperatiste. în fiecare sat. pe baza unui ■chestionar, s-au stabilit opțiunile și preferințele tinerilor pentru un sector de muncă sau altul din agricultură. S-au organizat, totodată, mese rotunde, dezbateri, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri pe tema însemnătății pre-

uteciștii se străduiesc să răspundă cum se cuvine la chemarea „Nici un tînărsub limita normei de muncă stabilite". IVirgiliu Tătarul.
în spiritul exigen

telor Codului etic. Comitetul de partid de la întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare manifestă o statornică preocupare pentru educarea tineretului în spi-

tineri comuniști. Dezbateri etice s-au organizat și la căminul de nefamiliști al uzinei. contribuind la ampla activitate a comuniștilor pentru aplicarea in viată a normelor eticii și echității socialiste. (Gheorghe Susai.
„Omul tînăr de 

lîngâ tine". La rafină' ria Ploiești-sud. comitetul de partid organizează lunar. pe lingă alte acțiuni

comunistcutie. în afară de o serie de exemple de indisciplină, propunerea ca operatorul Mihai Chiciu de la instalația de solventare să fie evidențiat la panoul de onoare. După ample și instructive dezbateri propunerea a fost acceptată, apreciindu-se hărnicia, conștiinciozitatea și atitudinea înaintată față de muncă și disciplină a tînărului muncitor. (Constantin Căpraru).

Pe cîmp, împreu
nă cu întregul sat.Organizațiile de partid din

Mistrețul
cu noroc..Botoacă și Constantin amindoi din orașul Co- județul Prahova, erau i pasionați. Dar prea lor „pasiune" i-a dus

Ion ] Drăcea, marnic, vinători marea la braconaj. Mai precis, au por- nit-o pe urmele unui mistreț de toată frumusețea. Ei pe urmele mistrețului, paznicii de vinătoare pe urmele lor. N-au mai apucat să pună arma la ochi. Au rămas și fără permise, și fără vinătoare. Numai avut noroc...armele de mistrețul a
La o curbă 
„tăiată44

laȘoferul Petrache Marin, de 
Întreprinderea de transporturi 
auto București, autobaza Fila
ret, a pornit cu camionul in 
cursă, pentru a transporta la 
Tg. Mureș un grup electrogen. 
Pe raza localității Saschiz — 
Mureș, la o curbă periculoasă, 
in loc să-și ia toate măsurile de 
asigurare, P. M. a făcut impru
dența de „a tăia" curba. A mers 
de-a dreptul, depășind linia de 
demarcație de la mijlocul șose
lei. Tocmai atunci, din sens o- 
pus, i-a apărut în fată un alt 
autocamion. Tamponarea n-a 
mai putut fi evitată. Rezultatul: 
șoferul Petrache Marin a dece
dat pe loc, iar celălalt conducă
tor auto, accidentat, a fost in
ternat în spital.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

- - - - - - - - - -  INFORMAȚII —- - - - - - -
& tstlivilaiea organizațiilor tie pârliți

zentei tinerilor în viata satelor. Fiecare organizație U.T.C. a fost informată despre perspectivele unităților agricole, despre dinamica dezvoltării unor sectoare de producție unde tinerii au toate condițiile să se afirme. Au avut loc întilnîri cu fruntași din agricultură. Ca urmare. în acest an în sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole lucrează peste 5-56 tineri, cu 215 tineri mai mult decit în 1974. Peste 8 000 de tineri muncesc în permanentă în diverse alte sectoare : activități industriale, pomicultură. viticultură, în fermele legumicole. în aceste zile se află din zori și pină seara în cîmp peste 13 000 de uteciști care, mobilizați de organizațiile de partid și U.T.C., participă împreună cu întreaga suflare a satelor la strîngerea recoltei. Integrați în formații de lucru, alături de cooperatori și mecanizatori.

ritul principiilor și normelor înscrise în Codul nostru etic. Dintre numeroasele acțiuni întreprinse în acest scop amintim organizarea periodică a unor dezbateri la secția montaj, sub genericul „Etică și echitate". Astfel, s-a pus în discuție manifestarea de indisciplină a tinerilor Wilhelm Fe- kete și Alexandru Goja, care s-au dus pe terenul de sport în plină zi de muncă. Altă dată s-au analizat cauzele rebutării de către un tînăr a 150 de piese dintr-o comandă pentru export sau atitudinea tînărului strungar Ștefan Steiner, care nu-și îndeplinește sarcinile de plan. Pregătite minuțios prin stația de radioamplificare, gazetele satirice și agitatori, dezbaterile suscită un larg interes, uteciștii fiind chemați să propună soluții, să găsească măsurile potrivite în spiritul răspunderilor ce le incumbă calitatea lor de

educative, lntîlniri cu tinerii. Recent, membri ai biroului comitetului de partid au purtat un interesant dialog cu circa 150 de tineri operatori, maiștri, ingineri de la instalațiile de hidrofi- nare a uleiurilor, de sol- ventare și de dezasfaltare despre însemnătatea respectării stricte a disciplinei tehnologice în procesul de producție. După o interesantă și concretă convorbire pe teme profesionale. brigada artistică de agitație a prezentat un scurt program, ilustrînd prin scheciuri și cîntece satirice diferite întîmplări din secțiile de producție. Apoi participant!! au vizionat o expoziție despre protecția muncii.De curlnd, în cadrul acțiunii „Omul tînăr de lingă tine" a avut loc un „Proces al disciplinei și indisciplinei". Cu prilejul acestei o- riginale acțiuni. în prezența uteciștilor, s-a pus în dis-

Expuneri, simpo
zioane. La casele decultură și căminele culturale din comunele Miercurea Nirajului, Ghindari, Fîn- tinele și Brîncovenești, ca și în alte localități din județul Mureș s-au organizat expuneri și simpozioane pe teme ca : „Programul partidului — programul întregului popor", „Realizări și perspective pe meleagurile mureșene în lumina documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R.". „Codul moral al societății noastre", la care au participat un mare număr de tineri. Unele expuneri au fost urmate de filme documentare. în comunele Sînpaul, Glodeni, Lunca Bradului. Eremitu. Sîngeor- giu de Pădure s-au bucurat de un binemeritat interesprogramele de educație a- teist-științifică ale brigăzilor științifice, la care au participat tinerii cooperatori, elevi și muncitori navetiști. După cum am fost informați, dialogurile cu tinerii pe teme ale legislațieinoastre, dialoguri programate pină în prezent doar la orașe, vor fi extinse și lasate. (Cornel Pogăceanu).

în ultimii ani, cooperația de consum maramureșeană, ca si din alte județe ale tării, a construit si amenajat noi unități turistice, care constituie tot atitea locuri ideale de popas. de reconfortare. Astfel, la numai 25 km de Baia Mare, pe muntele Gutîi, la 1 000 metri altitudine, într-un decor natural de o rară frumusețe. se află hanul turistic „Pin- tea Viteazul", care oferă o plăcută

găzduire în orice anotimp al anului. Lui î se adaugă, la fel de solicitate. noul hotel din centrul orașului Tg. Lăpuș, complexul turistic „Zimbrul" din Sighetu-Marmațiel și motelul „Două veverițe" din pădurea Lăpușel — toate aparținînd de cooperația de consum din județul Maramureș.în fotografie : hanul „Pintea Viteazul" al cooperației de consum.
ToamnaIAȘI (Corespondentul „Scînteii", Manole Corcaci). — In acest an, pe meleagurile ieșene au poposit. pînă acum, peste 250 000 de oaspeți din țară și de peste hotare. care au apelat la serviciile Oficiului județean de turism. De la tovarășul Petre Berică, șeful O.J.T. Iași, am aflat că turiștii au beneficiat de condiții superioare de cazare, masă și agrement. De altfel, anul 1975 a adus si o serie de îmbunătățiri și modernizări ale bazei turistice ieșene. Trebuie menționat, între altele, că în frumoasele căsuțe din campingurile de la „Bucium" și lacul „Ciric" au fost intro-

turistiedduse încălzirea centrală și apa pe tabilă. A fost extins, odată cu venirea toamnei, pescuitul sportiv in lacurile de la Ciric. Trei Iazuri și lacul Strimbu de lingă Hîrlău. La cererea excursioniștilor. O.J.T. Iași pune la dispoziție autocare și autoturisme pentru vizitarea lașului și a împrejurimilor, inclusiv la Băile Strunga, la casa memorials „Vasile Alecsandri" de la Mircești, la podgoria Cotnari și la Hîrlău. în același timp, O.J.T. Iași organizează în mod permanent și excursii de mai mare durată pentru vizitarea litoralului și a zonelor montane.

în această perioadă, deși soarele este încă blind și am cam uitat de ploi, pregătirile pentru sezonul rece au ajuns la ordinea zilei. Bunăoară, organizatorii Tirgului de toamnă pun la dispoziția publicului cumpărător numeroase și variate posibilități de a-și procura îmbrăcămintea și încălțămintea adecvate anotimpului rece, care se apropie. în toate magazinele de textile-încăltăminte ale Ministerului Comerțului Interior se găsesc un bogat sortiment de con

fecții pentru copii, adolescent! $1 adulti, realizate din materiale călduroase și cu o croială modernă, o gamă bogată de tricotaje. în cele mai diverse culori și modele, precum și teșituri din bumbac șl lină adecvate confecționării îmbrăcămintei de toamnă si iarnă. încălțămintea se prezintă cu tălpi durabile și flexibile. O vizită prin magazine. in cursul Tirgului de toamnă, este utilă pentru completarea garderobei fiecăruia.

împotriva 
unei mentalități 

nesănătoaseUn răspuns sosit de la întreprinderea de hoteluri și restaurante Mangalia, semnat de directorul acesteia, N. Senei, la o sesizare pe i-a fost trimisă de redacție spre cercetare și luare de măsuri corespunzătoare, este de natură, credem, să determine o serioasă anchetă din partea forurilor în drept. Si aceasta cel puțin din două motive : pentru nesocotirea scrisorilor și reclamatiilor oamenilor muncii, cît șl pentru evidenta tendință de cocoloșire a unei grave stări de lucruri. Iată, pe scurt, faptele : Ioan Petrescu. împreună cu soția și trei copii de 8. 9 si 10 ani, a primit un bilet de odihnă în stațiunea Venus. La 7 august— data cind începeau drepturile lui de a fi cazat și de a se.rvi masa împreună cu familia — în jurul orei 13.00 s-a prezentat ia biroul de cazare al stațiunii. I s-a spus să revină dupij ora 18.00, deși biletul era în regulă. N-are rost să mai înșirăm pe hîr- tie toată tevatura, felul cum s-a „odihnit" în acea zi familia muncitorului respectiv din București. Fapt este că în cele din urmă a primit o încăpere, si aceea cu geamurile sparte, după ora 19.00.Iată acum și concluzia răspunsului primit la redacție. „Din

cercetările efectuate nu se confirmă faptul că personalul, atit de la biroul de repartizare, cit și cel de la recepția căsuțelor Brateș — Greaca (unde a fost cazat — n.n.) ar fi avut o atitudine necuviincioasă si jignitoare fată de sus-numitul".Adică cum ? Ce-ar mai fi trebuit să facă personalul ca 6ă aibă „o atitudine necuviincioasă" ? O astfel de optică explică, dealt- minteri, in bună măsură. faptul că la redacție sosesc numeroase sesizări privind atitudinea unor funcționari care tratează pe unii oaspeți de parcă ar dori să-și petreacă sejurul pe banii personalului. In consecință, socotim necesară intervenția forului tutelar pentru a chema la ordine pe cei ce nu înțeleg că ei sint în slujba celor care vin la odihnă și nu invers.
Petru redevină

cum eraîl cunosc pe Petru Chindriș de peste 12 ani. se spunea într-o scrisoare trimisă ziarului nostru de un prieten al său. Era un băiat bun. muncitor, meseriaș priceput. S-a căsătorit cu Ileana, care pe atunci avea doar 16 ani. Au o fetită. Mariana, de 10 anișori, de ti-e mai mare dragul, in fiecare an ia premiul I. Au primit locuință într-un bloc. Dar marea tragedie a acestei familii a început de cînd Petru a căpătat darul

beției. De aici au Început toata relele : lipsuri de la serviciu, scandal în familie, brutalizarea soției. A- cum sint pe punctul de a se despărți. Cred insă că colectivul unda muncește. U.F.E.T. Si- ghetu-Marmatiei. nu l-a ajutat cum trebuie, nu s-a ocupat de comportarea lui, în special in afara serviciului. și nu-i bine.Am adresat această scrisoare Comitetului municipal de partid Sighetu-Marmatiei. în răspunsul său se precizează că. în urma scrisorii primite, un colectiv condus de secretarul comitetului de partid pe U.F.E.T.. împreună cu președintele sindicatului. directorul și alte cadre de conducere, a stat de vorbă cu Petru în prezenta tovarășilor de muncă. I s-a arătat ce cuprinde scrisoarea, a fost aspru criticat pentru comportarea lui. i s-au dat sfaturi tovărășești. prietenești. El a arătat a- tunci că-și recunoaște vina, că se va comporta ca un adevărat muncitor, „lucru pe care se observă că-1 și face". Este bineînțeles un început. De altminteri, în răspuns se precizează : „Rămîne ca. în continuare. colectivul în care muncește să aibă o înrîurire pozitivă asupra comportării și activității celui criticat". Este o îndatorire plină de răs- nundere a organizațiilor noastre de partid.
Neculai ROȘCA

NOTE • NOT
Omisiunea este... 

provizorie?De multișor, încă din iarnă, ziarul nostru publica o scrisoare prin care se propunea I.T.B. să prelungească linia de autobuze 31 R și dincolo de hotelul Parc, cu incă o stație, pină la clădirile ITTA. Era vorba, atunci, de o soluție provizorie, pînă cînd avea să fie terminat pasajul Jiului — Scinteia, menit să faciliteze o mai bună legătură cu orașul unui număr însemnat de cetățeni.Pentru că nu s-a întreprins nimic, nimeni nu se mai aștepta la așa ceva. Iată însă că înce- pind de joi, 18 septembrie, autobuzele 31 R și-au prelungit traseul — cum se cerea atunci— pină la stația ITTA Publi- turlsm. Foarte bine că s-a ținut seama, pină la urmă, de o cerință cetățenească. Numai că la mai bine de o lună de zile de la intrarea în circulație a pasajului amintit, locuitorii cartierelor Pajura, Bucureștii Noi și Chiti- la se așteptau ca I.T.B. să aplice acum nu soluția provizorie, ci pe cea definitivă : adică să asigure o legătură directă, prelungind prin pasaj traseul autobuzului 31 R ori pe cel al troleibuzelor 86 sau 87. Sperăm să fie o omisiune... provizorie. (G. Mi- 
troi).

Intîrzierile 
au leacMagazinul „Fortuna" din Drumul Taberei (complex A 5). Ieri, 22 septembrie — ora 6,45, ora deschiderii. Peste 20 de oameni așteptau să intre să-și facă cumpărăturile. Dar — surpriză— în timp ce numărul celor careașteptau creștea, ușa unității continua să rămînă... ferecată. De ce ? „N-a venit responsabilul cu cheile" —- explică un vin- zător care dispare apoi discret. Minutele trec greu și — după aproape o jumătate de oră — își face apariția și responsabilul Constantin Rotaru. „Ce vă agitați atita — se arată tot el nemulțumit. Așa-i luni, mai întir- zie omul...". Numai că omul, respectiv responsabilul, e plătit să-și facă datoria, să respecte programul afișat, să nu pună oamenii în situația de a-și pierde timpul. Oricum, pînă una, alta, cei care răspund de activitatea unor asemenea............responsabili" ar trebui să găsească „leac" pentru întîrzieri ; și cele de luni și cele din alte zile. în numele respectului pentru cetățeni, orarul magazinelor trebuie respectat întocmai I (C. 

Priescu).

(Urmare din pag. I)secției, sub sticla unui birou.).Alt caz : Vasile I. — strungar. După ce a lipsit nemotivat . aproape trei luni, a plecat acasă. în Pietroșita. Iar uzinei i-a trimis în loc o declarație in care. în modul cel mai solemn, roagă intreprinde- rea să nu-și facă griji in ceea ce privește sumele privind școlarizarea lui. pentru că el este de acord să le restituie pînă Ia ultimul leu. Si. ca dovadă că așa stau lucrurile, pînă-și va lua el serviciu, trimite contabilității... talonul de pensie al tatălui !Firește. în fiecare dintre cazurile supuse judecății opiniei publice se dă o hotărîre, respectivii sînt declarați buni de plată. Ceea ce trebuie subliniat insă cu toată fermitatea este că suma la care sint

„NE OFERĂ DISCRET BACȘIȘ... 

crezînd că pentru el sintem în stare 
să punem pe roate chiar și un tren special"„De ce dati bacșiș ?“ „Din obișnuință" — ne-au răspuns cei mai multi interlocutori ai anchetelor publicate pină acum în ziarul nostru. Meditind asupra replicii iți dai seama că ar fi prea simplu ca să fie... în toate cazurile adevărată. Nu. Cetățeanul care contribuie la menținerea acestei practici nu o face, întotdeauna, doar din obișnuință. Nici numai pentru a se arăta galanton. Nici numai pentru că a văzul și pe alții făcind astfel. Etc., etc. Adevărul acestui reprobabil gest, care lezează demnitatea, trebuie căutat nu in explicații de circumstanță, ci in însăși mentalitatea omului care, gratulind pe cutare ori cutare cu bacșiș, se face părtaș la o atitudine repudiată de normele noastre etice. De ce se pretează la „a da" bacșiș ? Pentru că dorește să fie servit mai bine decit altul, decît cel de alături. Speră la un regim preferențial. Cu alte cuvinte. „obișnuința" amintită nu înseamnă nevinovatul gest reflex, ci este expresia directă a unei atitudini : de a „cumpăra" bunăvoința, corectitudinea omului dator să servească egal pe toți. „Lucrez cu publicul, și în slujba lui, de 20 de ani — ne spunea tovarășa Victoria Niculescu. casieriță la C.F.R. Am servit sute de mii de oameni. Fără îndoială, bacșișul trebuie smuls din rădăcină si îndepărtat din relațiile noastre, fiind un factor poluant al mediului etic în care trăim și muncim. E greu să-și închipuie cineva că la noi. Ia. C.F.R. — în condițiile tradițiilor de disciplină și seriozitate recunoscute — s-ar găsi funcționari care să pretindă bacșiș. Si nici nu știu că sint. în schimb, se găsesc destui cetățeni amatori să dea. Pentru ce? Pentru a obține peste rînd bilete de călătorie, mai ales vara, pe rute foarte aglomerate. Numai ce-1 vezi pe cite unul oferindu-ti discret bani sau „cadouri", fiind sigur eă pentru bacșișul lui sintem în stare să punem pe roate chiar un tren special. Cind îl refuzi, pleacă tantos. gîndind pesemne că nu sintem „oameni de lume". Ca să lămuresc lucrurile mai bine, aș vrea să le spun bacșișomani- Ior că. In ce mă privește, fac tot posibilul să servesc conștiincios pe fiecare. cu preferință însă pe cei care— nu dau bacșiș".„îmi pare rău — ne mărturisea, sincer contrariat, și tovarășul Ștefan Zamfir, mecanic la atelierul de reparat biciclete de pe șos. Ștefan, cel Mare — că noi. cei care lucrăm în unități publice, sintem socotiți de unii că am fi cu totii o apă și-un pămint. „Repară-mi peste rînd. repede și bine că și eu îți voi fi recunoscător" — iată deviza cetăteanului-bacșișoman. Și aruncă banii cu atita ușurință incit ai senzația că nu i-a cîștigat prin muncă cinstită. Eu n-am luat și nu voi lua niciodată bacșiș. Dar există, e adevărat, lucrători, mai ales In unitățile profilate pe reparații auto-moto, cărora li s-a dus vestea de ciubucarl

ce sint. Cum dai suta, sau sutele — gata revizia la mașină.Dar pentru că ^„Scinteia" ne-a invitat să ne spunem deschis părerea cu privire la aceste aspecte, vreau să subliniez în mod deosebit următoarele : este necesar ca opinia publică să se ridice, cu aceeași combativitate — firească și necesară — atit împotriva atitudinii bacșișomanului din serviciile publice, cît și împotriva atitudinii cetăteanului-bacșișoman. a a- matorului de chilipir și serviciu „pe sprinceană". Pentru că este limpede, omul cu asemenea apucături nu dă „atenții" vinzătorului de la „Aprozar", de pildă, din grija pentru buzunarul acestuia, ci fiindcă vrea să fie servit „pe alese", mai bine decît alții. Nu vreau să scuz mentalitatea de profitori a unora din serviciile publice, dar nici să trec cu vederea mentalitatea de profitor a unor cetățeni. Relația
anchetă 

cetățenească 

firească se deteriorează, legile noastre morale sint încălcate abia in clipa cind se întîlnesc aceste mentalități".Tovarășul Paul Caramanglu — director comercial la una dintre cele mai solicitate întreprinderi din tară șl din București, „Combustibilul" — ne-a prezentat problema sub ambele ei aspecte : „Sînt intru totul de acord cu toți cei ce acționează ferm pentru smulgerea din rădăcini a acestei practici. Și noi, cei de la «Combustibilul», servim direct sute de mii de cumpărători. E drept că și la depozitele noastre există încă un anumit tip de șoferi, cărăuși, funcționari, care, după vînzarea legală a combustibilului. așteaptă să le pice „o atenție". Cei mai mulți nu cer bacșiș, dar «dau să înțeleagă» cumpărătorului cum „merge treaba" pe la depozite. Adică, «te-am servit bine, dă și tu ceva acolo». Sintem neiertători cu asemenea oameni. Alături de munca educativă dusă de organizațiile noastre de partid și de sindicat, conducerea întreprinderii ia drastice măsuri administrative. De curînd. pentru încălcarea regulilor de comerț, și în primul rînd pentru practicarea bacșișului, comitetul oamenilor muncii a desfăcut contractul de muncă la trei funcționare: Anica Ciovîrnache. Silvia Burdea și Alexandrina Hoartă. De asemenea, tot pentru condiționarea serviciului de bacșiș au fost înlăturați din toate depozitele de combustibil cărăușii Vasile Stere. Stoian Achim și Constantin Nedelcu. Sîntem ferm hotărîți să curmăm din unitățile noastre asemenea practici. Dar. în același timp, nu trebuie scos din focul criticii și din obiectivul activității educative nici cetățeanul care vrea să fie servit

peste rînd. prioritar, mai bine decit ceilalți egali ai săi. Problema trebuie privită și soluționată sub ambele ei aspecte dacă vrem să reușim".Dumitru Rogoz — președintele cooperativei „Unirea" din Vaslui : „Consider că anchetele «Scînteii» sînt binevenite. Vrem să se înțeleagă atit de către lucrătorii noștri, cit și de către clienți că bacșișul este în afara legii. Ca o măsură de prevedere, Ia intervenția organizației de partid Ș-a cerut tuturor șefilor de atelier să repartizeze echitabil comenzile pe lucrători, să nu se execute lucrări preferențiale, care ar a- trage după sine unele «obligații» suplimentare. S-a instituit un registru de comenzi pentru reparații radio- TV la domiciliu, lucrătorii fiind repartizați prin rotație pentru deplasarea la clienti. De asemenea, am intensificat controalele asupra felului cum se face servirea zilnică în fiecare unitate a cooperativei".Stancu Stefăncscu, președintele Asociației de ajutor reciproc a pensionarilor din sectorul 7 : „Ceea ce se petrecea nu de mult la casieriile noastre. în zilele cînd se dădeau împrumuturi. era de-a dreptul rușinos. Deși in general avem funcționari co- recti. care nu favorizează pe nimeni, s-au găsit și se mai găsesc multi cetățeni care socotesc că în ziua cînd vin să-si încaseze drepturile se cade să nună ceva în buzunarul sau pe masa omului de la ghișeu. Am pus la toate casieriile afișe mari pe care am scris : «De ce unii dintre dv., stimați cetățeni, vreți să ne mito'1' ’ De ce unii dintre dv, fără ca / observăm, ne strecoară bani ,. buzunare și prin sertarele birourilor. Nu vă dati seama că ne jigniți'! Respectafi-ne virsta și demnitatea !»Cu toate acestea — ne-a mai spus președintele asociației pensionarilor — se mai găsesc destui cetățeni care (așa socot ei) cred că orice lucrare de birou poate fi mai repede făcută dacă dai ceva. Chiar deunăzi, unuia dintre funcționarii noștri i s-a oferit bacșiș de către Virginia Nătărău (str. Dealul Tugulea nr. 57) și de Petre Lazăr (șos. Crîngași 147). Firește, funcționarul nostru a refuzat"....Este limpede, prin urmare : pe de o parte, trebuie să luăm în considerație — ceea ce anchetele noastre anterioare au subliniat de fiecare dală — că nu toți lucrătorii c’in serviciile publice primeso sau pretind bacșiș, practica la care ne referim fiind întreținută nu de majoritatea care muncește cinstit si nu-si pătează demnitatea ; pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm nici răspunderea cetățeanului — care oferă bacșiș in intenția de a-șî crea regim de servire preferential. Ambele apucături sînt Ia fel de degradante si Ia fci de nocive pentru relațiile noastre socialiste. Să le extirpăm deci cu același bisturiu critic.
Gh. GRAURE

obligați vinovății reprezintă. in ultimă instanță, o sancțiune aproape simbolică. Irosirea iresponsabilă a efortului făcut cu pregătirea acestor tineri în meseria aleasă, ocuparea unui loc care ar fi putut să re-
rite de către simbolica sancțiune amintită.Nu spunem un lucru nou : încheierea unui contract de calificare nu este o problemă pur personală. Dimpotrivă. Importanța semnării unui asemenea

Încheia intre doi indivizi, ci in fata unui angajament social cu profunde și multiple semnificații. Tocmai de aceea se cuvine să reliefăm și un alt aspect al lucrurilor. Dacă, uneori, în fata instan-
„Brățări de eur“...

vină unui tînăr hotărît să muncească, să se dedice trup și suflet profesiei, golurile de la strunguri sau de la bancurile de lucru, capacitățile de producție pentru care s-au investit bani grei, dar eare, din vina acestor „plimbăreți", așteaptă să fie folosite Ia întreaga capacitate, sînt pagube care nu pot fi acope-

angajament derivă tocmai din profundele implicații pe care acesta Ie are atit pentru individ, cît si pentru societate, din importantele investiții care se fac. în vederea asigurării unui loc de muncă tuturor celor care se pregătesc să pășească in viată. Sintem nu in fata unui contract civil oarecare, asemănător celui ce s-ar

telor judecătorești întreprinderea care a calificat apare pe post de „reclamant" și cel care s-a calificat, dar refuză să se prezinte la locul de muncă, apare pe post de „pîrît", aceasta nu înseamnă însă că pentru executarea contractului încheiat — în litera și spiritul Iui — răspunde numai „piritul" sau

părinții acestuia. Nicidecum. In egală măsură răspunzători de integrarea tinerilor în producție sînt și intreprinderea sau uzina în cauză, și factorii de răspundere de aici.Munca politico-educativă, exemplele imensei majorități a tinerilor noștri care se integrează încă din prima zi de lucru în marea masă a celor ce muncesc, care își aduc contribuția la edificarea socialismului în patria noastră, sînt numai citeva dintre instrumentele la care trebuie să se apeleze mai des. mai eficient, în vederea integrării tuturor tinerilor in meseria pentru care s-au pregătit, în viata de producție a colectivului unde deprinde atit a.b.c.-ul profesiei, cit și normele moralei noi. socialiste. ale muncii si respectului pentru muncă.
Titus ANDREI
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RAID-
ANCHETĂ

SE LUCREAZĂ MAI BINE ȘI MAI SPORNIC, DAR ÎN MULTE LOCURI COMANDAMENTELE COMUNALE NU FOLOSESC
ÎN MOD CORESPUNZĂTOR COMBINELE, UTILAJELE ȘI MIJLOACELE DE TRANSPORT

GRAFICELE AU FOST PUSE K ACORD CU LANURILE,

IAR RITMUL RECOLTĂRII A CRESCUT
Din activitatea unor comandamente județene și comunale

PRAHOVA. în numeroase unități agricole, programele stabilite la cultura porumbului au tost respectate. ceea ce a permis să se siringă și să se transporte zilnic recolta de pe suprafețe mai mari decit cele stabilite inițial. Considerînd că este posibil să fie grăbit ritmul de lucru. comandamentul județean a reactualizat graficele de recoltare a porumbului. In loc de 780 ha pe zi, cooperativele agricole vor ajunge la 1 500 ha. Graficele au fost reactualizate și în întreprinderile agricole de stat. Se apreciază că. prin măsurile întreprinse de comandamentul județean și comandamentele comunale, porum- ■<, bul va fi recoltat — pc cel nuțin 80 la sută din suprafața totală în I.A.S.- și 70 la sută in cooperativele agricole — pină la sfirșitul lunii septembrie. (C. Căprarii).
OLT ierb 22 septembrie, in cooperativele agricole din județul Olt porumbul a fost recoltat de pe 32 765 hectare, adică de pe 34 la sută din suprafață. Comandamentul județean a analizat stadiul recoltării porumbului și a ajuns la concluzia că această lucrare s-a desfășurat în unele locuri nesatisfăcător, din care cauză se realizau zilnic numai 2 000—2 200 ha. Prin aplicarea măsurilor stabilite, ritmul a crescut la 3 500—3 600 ha zilnic. Conform hon tărîrii comandamentului județean, in cooperativele agricole din județul Olt

După încheierea recoltării florii- soarelui. in unitățile agricole din județul Galati forțele manuale și mijloacele de transport au fost dirijate la culesul strugurilor pe cele 17 850 ha. Desigur, este bine, este firesc să se acorde prioritate, produselor perisabile — struguri și legume. în momentul de față problema problemelor este organizarea exemplară a muncii pentru intensificarea tuturor lucrărilor de sezon și, în primul rînd, a recoltării porumbului. Or. pină la • data de 19 septembrie, din cele 90 768 ha cu porumb au fost strin- se numai 8 700 hectare, ceea ce este foarte puțin. Se putea realiza mai mult? însuși faptul că într-o serie de intreprinderi agricole de stat și cooperative agricole a fost strînsă recolta de pe suprafețe apreciabile demonstrează că este întru totul posibil să se facă mai mult. în timp ce cooperativa agricolă Roșcani. de pildă, a recoltat 40 la sută din cele 593 ha cu porumb, iar cooperatorii din Ciorăsti. Nărtești. Vîrlez și altele lucrează din zori pină în noapte pe tarlale. în alte unități se pierd zile prețioase. în cooperativele agricole din Jorăști. Berești. Slivna. Bă- leni și Vlădești. pină la data de 17 septembrie recoltatul porumbului nici nu începuse. Una din cauzele acestei situații este că specialiștii u- nitătilor respective așteaptă coacerea lanurilor pe întreaga suprafață, In loc să depisteze porțiunile de tarla cu stiuleti ajunși la maturitate.

trebuie să se recolteze zilnic peste 3 800 ha cu porumb. în acest scop au fost înființate 9 baze volante, care se adaugă celor 25 existente, pentru micșorarea distanței de transport ; începe din plin recoltatul și în cooperativele agricole din nordul județului. unde plantele au ajuns mal tirziu la maturitate. (Emilian Rouă).
BACĂU. O atenție specială se acordă recoltării porumbului de pe terenurile unde urmează să se însă- mințeze griul. Graficele întocmite prevăd ca. pină la 1 octombrie, să se strîngă recolta și să se elibereze terenul pe toate cele 10 000 ha destinate griului. O serie de cooperative agricole — printre care Motoșeni. On- cești. Cociu. Dealul Morii, Fintînele, Godinești și altele — au eliberat întreaga suprafață de teren pentru grîu. La direcția agricolă județeană se apreciază acum că. pină la 1 octombrie, se vor recolta 25 000 ha porumb — cu 5 000 ha mai mult decit s-a prevăzut inițial.
VASLUI. După încheierea recoltării florii-soarelui, toate forțele au fost concentrate la culesul porumbului. Această lucrare s-a făcut pe 25 000 ha. ceea ce reprezintă 30 la sută din suprafața totală. Suprafețele destinate însămînțării griului de toamnă au fost eliberate în întregime de culturile tîrzii (este vorba de

Startul necorespunzător la strîn- sul porumbului nu a fost determinat numai de concentrarea forțelor la culesul strugurilor. Comandamentul județean a indicat începerea recoltării în faza de coacere deplină 
S-A COPT, NU S-A COPT... 
și pină să se dea răspunsul, 
multe cooperative din județul

Galați au pierdut zile bune de lucru

a boabelor, transportul știuletilor în aceeași zi și a cocenilor a doua zi. Această indicație nu a fost insă însoțită de măsuri pentru a controla starea lanurilor în vederea recoltării celor ajunse la maturitate. Fapt este că specialiștii din unități, in- ginerii-șefi si șefii de fermă sînt cei mai in măsură să stabilească la fața locului, in cîmp. momentul începerii recoltatului, fără să mai aștepte ..semnale" din afara cooperativei sau fermei respective. „Am recoltat 1 000 

38 000 de hectare). Au fost reactualizate graficele de recoltare a porumbului, îndeosebi în acele cooperative unde munca nu se desfășoară în ritmul cerut și posibil de realizat : Tuț- cani. Pogănești, Codăești, Albești. (Crăciun Lăluci).
CONSTANȚA. Fa<ă de tancul stabilit inițial de ministerul de resort, in județul Constanta există un avans de 6 zile la culesul porumbului — ne spune ing. Constantin Popa, directorul direcției agricole județene. Pină acum porumbul a fost strîns de pe 24 la sută din suprafețe și aceasta datorită măsurilor luate de comitetul județean de partid și comandamentele comunale de a începe recoltatul acestei culturi mal devreme decit în alți ani. în funcție de condițiile specifice din această toamnă. Comandamentul județean a revizuit graficul de recoltare a porumbului pentru perioada următoare, cînd actuala viteză de lucru la această cultură se va dubla. Merită evidențiate acțiunile întreprinse de multe ciîmandamente comunale pentru a mobiliza la lucru pe toți locuitorii satelor. Astfel, la Topraisar. fiecare angajat din aparatul administrativ, mecanicii din ateliere și alți lucrători participă la lucrări, propunîn- du-și să strîngă. să depănușeze și să încarce în remorci cite un vagon de porumb. (George Mihăescu).

ha cu porumb, din cele 2 770 ha cu această cultură" — relatează ing. Constantin Manea, directorul I.A.S. Ivești. Semn că specialiștii, cadrele de conducere din această mare unitate a agriculturii de stat manifestă 

spirit de răspundere și exigență în înfăptuirea - sarcinii de căpetenie ce le stă in față : strîngerea la timp și fără pierderi a întregii recolte.în județul Galați este imperios necesară reactualizarea graficelor de recoltare a porumbului, concentrarea tuturor forțelor disponibile pentru intensificarea culesului și recuperarea timpului pierdut. Ce fac în a- cest sens comandamentele comunale. cum se ocupă de mobilizarea la lucru a tuturor locuitorilor satului ?

Două secvențe din campania agricolă. Prinia : combinele string cu spor recolta de porumb din lanurile C.A.P. „Avîntul" Pecica — Arad. A doua: ia baza de recepție insă rămîne prea mult timp neadăpostit.
Iată cîteva aspecte din comuna Lieș ti.Pe o mare parte din cele 300 ha recoltate pină acum, după strîngerea știuletilor tulpinile sînt tăiate la suprafața solului, folosindu-se securi in loc de seceri. Se cîstigă 10—15 cm din tulpinile de porumb pentru în- silozare. Nu este mult. dar. de ici un pic. de dincolo altul, se adună tone de furaje. Preocuparea pentru ordine si disciplină la recoltat, la celelalte lucrări agricole de sezon caracterizează activitatea comitetului comunal. în fiecare seară, la rubrica „Aflăm din agricultură", prin stafia de amplificare cu 1 500 de difuzoare, comandamentul comunal difuzează ultimele noutăți, sarcinile pe a doua zi, ii evidențiază pe fruntași, îi critică pe cei ce se abat de la regulile statornicite. în ziua in care am vizitat unitatea, pe străzile din Liești nu se zărea țipenie de om. Iar a doua zi dis-de-dimineată. între orele 4,30—5. sute de cooperatori plecau Ia cimp cu camioanele, din două puncte de adunare formate în comună.în județul Galati este nevoie de măsuri energice atit pentru intensificarea recoltării porumbului, cit și pentru o bună corelare a măsurilor pentru a executa concomitent tăiatul, strîngerea. transportul si insilozarea cocenilor in amestec cu masă verde din culturile duble, resturi legumicole, resurse furajere.

C. BORDEIANU

Clienfii
nu sînt

Dialog pe la Wf30 dimineața

Jn judelui Timiș, 
consiliile populare co
munale au emis deci
zii prin care stabilesc 
ca toată forța de mun
că de pe teritoriul co
munelor să participe la 
executarea lucrărilor 
agricole .de la ora 6 
la ora 20. Este un lu
cru bun care răspunde 
cerinței ',ca recolta să 
fie stririSă repede și 
fără pierderi. Totuși, 
în unele comune con
siliile populare au e- 
mis și alte decizii care 
vin în contradicție cu 
primele. .. In comune
le Șag $i .Peciu-Nou, 
consiliile - populare au 
fixat ca orar de func
ționare a unităților 
comerciale orele 7— 
14 și 16—20. iar pen
tru bufet 10—22. Con
secința ? Numai la bu
fetul din Peciu-Nou, 
ie exemplu, după cum 
se poate vedea din i- 
maginea alăturată, am 
numărat peste 40 de 
oameni, la ora 10,30. 
La alte unități însă, 
din lipsa clientelei, 
angajații se plictisesc.— E mult de lucru

la dv ? îl întrebăm pe 
y. Radosavlev, respon
sabilul frizeriei, care 
tocmai arunca un șep- 
tar in joc.

— Păi. nu prea, dar 
ne facem noi...

De ce s-a fixat a- 
cest program pentru 
unitățile comerciale 
de pe raza acestor co
mune ? „Chiar coope
rativa zonală de con
sum Timișoara — ne 
spunea Marcel Hotă
rau. președintele co
operativei de consum 
din comuna Șag — 
ne-a indicat să fixăm

La cooperative din județul Arad care au strîns

pină acum doar 18 la sută din recoltă

O COMBINĂ CĂUTA
DE LUCRU...Cu mijloacele mecanice și forța de muncă manuală existente în unitățile agricole din județul Arad se putea ca. pînă la 19 septembrie, să se recolteze 18 300 ha cu porumb din cele 93 000 ha cultivate. S-a strins însă recolta doar de pe 12 700 ha, adică cu circa 6 000 ha mai puțin.Principala cauză a întîrzierilor la recoltarea porumbului o constituie faptul că multe comandamente comunale, chiar in programul acestei culturi, nu au luat în calcul utilizarea tuturor utilajelor mecanice dinS.M.A. Din această cauză ritmul zilnic este sub posibilități. Am urmărit în cîteva unități agricole cum se desfășoară recoltarea.încă de la ieșirea din Arad, în jurul orei 9 întîlnim pe șosea o combină „Gloria" cu echipament pentru recoltarea porumbului.— Sînt de la S.M.A. Pecica, secția3. și merg la I.A.S. Mureșul — ne răspunde mecanizatorul Gh. Rotar.

bufetului 
din sat?

acest program, ca să 
ne facem planul, de 
vînzări". La sate, prio
ritar in această pe
rioadă este să se facă 
planul in agricultură 
și nu cel de vinzare a 
berii sau a spirtoaselor. 
Supunem această pro
blemă atenției co
mandamentului jude
țean pentru a lua mă
surile care se ijnpun, 
pentru ca efectiv în
treaga forță de muncă 
din aceste comune să 
participe la executarea 
lucrărilor agricole.

P. A.

— Și de ce tocmai acolo, la Pecica nu-i porumb ?— Este destul, dar cooperativa a- gricolă „Avîntul" nu folosește combinele.De ce ? Răspunsul îl primim de Ia Mihai Miheț. șef de fermă la cooperativa agricolă „Avîntul". A- flăm că s-au format 6 echipe pentru recoltarea manuală a porumbului. Totuși au rămas 200 ha care nu pot fi recoltate manual, deoarece nu e- xistă forțe de muncă. „De luni vom forma încă două echipe cu oameni din alte județe — răspunde șeful fermei. Nu folosim combinele, deoarece ne costă mai scump decit recoltatul manual". Este un argument fără acoperire. Orice calcul economic pune în evidență avantajele recoltării mecanice prin scurtarea termenelor de recoltare și eliberarea rapidă a terenurilor. Din cele patru cooperative agricole din comuna Pecica, numai la C.A.P. „Steagul roșu" se utilizează combinele la recoltareaporumbului. Aceasta explică de ce ritmul de recoltare este anevoios — din cele 3 500 ha cu porumb s-a strins recolta de pe numai 235 ha. Comandamentul comunal trebuie să acționeze mai stăruitor pentru a determina ■ unitățile agricole să folosească utilajele mecanice la recoltarea porumbului.Cele constatate în comuna Pecica nu constituie un caz izolat. După cum ne spunea tov. Pantelimon Novac, directorul Trustului județean al S.M.A., cooperativele agricole u- tilizează numai circa 60 la sută din cele 86 de combine CT-2-R. Mai mult, cooperativele agricole Felnae, Zădăreni, Secusigiu, Sînleani, Ziman- dul Nou. Mîndruloc și altele, deși au suprafețe cu porumb erbicidat și forță de muncă insuficientă, nu utilizează mijloacele mecanice de recoltare. Comandamentul județean și cele comunale trebuie să analizeze temeinic această situație, deoarece este inadmisibil ca zeci de combine pentru recoltarea porumbului să stea nefolosite, recurgindu-se in schimb la oameni aduși din alte județe.Nici la unele întreprinderi agricole de stat mijloacele mecanice nu sînt folosite din plin la recoltarea porumbului. în curțile atelierelor mecanice ale I.A.S. Nădlac și Pecica am găsit peste 20 de combine de recoltat porumb de diferite tipuri. De ce nu sint folosite ? „încă nu s-a început recoltatul cu toate forțele" — motivează Ștefan Fabri, șeful sectorului mecanic al I.A.S. Nădlac. Cele constatate dovedesc că in județul Arad există serioase posibilități pentru intensificarea ritmului de recoltare a porumbului.
Aurel PAPADIUC

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
9 9Realizarea investițiilor se află îni.mîinile"  unor oameni harnici — așa am putea formula concluzia de ansamblu a anchetei noastre in legătură cu construcția și finalizarea noilor capacități productive in județul Iași. Argumente ? Pentru început, două informații statistice-de dată recentă, concludente in acest sens : planul de investiții pe opt luni din acest an a fost depășit cu peste 2 la sută, rcalizinclu-se 66 la sută din sarcina anuală Ia construcții-montaj ; în aceeași perioadă. 11 obiective au fost puse in funcțiune înainte de termen, cu un avans de 60—ISO de zile.— Dacă la ora actuală putem afirma că avem rezultate bune în domeniul investițiilor — ne spune tovarășul Gheorghe Cilibiu. secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R. — aceasta se datorește. deopotrivă, seriozității cu care muncesc constructorii ieșeni și conlucrării strinse dintre toți factorii de răspundere angajați in procesul de realizare a noilor obiective. Sistematic, evoluția lucrărilor la noile capacități este urmărită de către comitetul județean $e partid și, atunci cînd se constată o încălcare a graficelor întocmite, se intervine pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri. Practic, fiecare membru din biroul comitetului județean urmărește activitatea de pe un șantier principal, fiind direct răspunzător de întreaga desfășurare a lucrărilor. Aș vrea să precizez însă că deși rezultatele de ansamblu sint bune, asta nu înseamnă, nicidecum, că investițiile se finalizează cu ușurință, fără bătaie de cap. Dimpotrivă, pe un șir de șantiere — cum sînt cele de la întreprinderea metalurgică „Tehnoton", întreprinderea de piese auto din Iași, Fabrica de încălțăminte din Tg. Frumos ș.a. — au apărut o serie de greutăți, a căror rezolvare rapidă presupune din partea tuturor factorilor interesați — beneficiari, constructori, furnizori — acțiune energică. conlucrare nemijlocită și mult, mult spirit de răspundere.O bună experiență în legătură cu rezultatele ce se pot obține atunci cînd toți factorii răspunzători pun serios umărul și colaborează strins între ei oferă șantierul unuia dintre cele mai importante obiective ce se construiesc în Iași : întreprinderea de mașini-agregat și mașini-unelte speciale. Data începerii investiției : 1octombrie 1974 ; termenul planificat 

pentru punerea în funcțiune r iunie 1976. Comparativ cu stadiul efectiv al lucrărilor pe șantier — hala principală înălțată, podurile rulante montate, utilajele și mașinile sosesc în flux continuu pe șantier — pare cam hazardat să vorbești despre respectarea scadentei din vara anului ce vine. Ce părere are constructorul ? Discutăm cu tovarășul Iosif Ciucan, șeful de lot al șantierului 1 din cadrul Trustului de construcții industriale Iași.

Cînd toți pun serios 
umărul, termenele 

sînt devansate 
0 EXPERIENȚĂ POZITIVĂ LA CONSTRUCȚIA
UNUI MARE OBIECTIV INDUSTRIAL DIN IAȘI

— Avînd în vedere stadiul avansat al lucrărilor de construcții, ne străduim ca la sfirșitul acestui an — deci cu șase luni mai devreme — să punem în funcțiune prima capacitate de producție a fabricii. Am discutat, în acest sens, cu muncitorii de pe șantier și ei sînt hotăriți să facă totul pentru respectarea acestui angajament.— Avansul propus este într-adevăr substanțial. Cum se va obține ?— întreaga desfășurare a lucrărilor pe șantier a fost concepută după un minuțios program de organizare, bine corelat cu beneficiarul, proiectantul și montorul, astfel ca să eliminăm „golurile" de timp in execuția fiecărei lucrări. Așa. de pildă, potrivit graficelor stabilite după metoda drumului critic, instalația de 

ventilație din hala principală trebuia terminată la 31 octombrie. Cum vedeți, ea este gata. Lucrările au mers „șnur" : nu numai noi, constructorii. am executat partea de construcție in avans, ci și montorii au ținut tot timpul „pasul" cu noi, intrind imediat in fronturile de lucru create, bineînțeles, cu mult mai devreme.Exemplul nu este singular. Privind graficul de execuție afișat în biroul șantierului, constatăm că, 

practic, în majoritatea lor, lucrările de construcții-montaj au fost executate mai repede decit se prevăzuse. Iar roadele acestei strinse și permanente colaborări dintre factorii cu răspunderi in execuția noii întreprinderi sint mult mai bogate, sti- mulind puternic eforturile de scurtare a termenelor de realizare a lucrărilor. Elocventă, in acest sens, este și strînsa conlucrare dintre proiectant și constructor. Astfel, proiectantul — Institutul de proiectări pentru industria construcțiilor de mașini București — a elaborat toate soluțiile de proiectare de comun acord cu constructorul și beneficiarul, urmărindu-se, apoi, pe șantier, modul concret în care se aplică fiecare soluție în parte. Eventualele corectări, impuse de situația concretă, 

au fost rezolvate cu promptitudine, la fata locului. Bunăoară, in aplicarea tehnologiei de montaj a grinzilor din hala principală, constructorul a întrevăzut o posibilitate de perfecționare. Soluția propusă a fost discutată operativ pe șantier și însușită de către proiectant. Efectul ? Prin aplicarea noii tehnologii, termenul de montare a grinzilor a fost scurtat cu circa o lună. Tot o lună s-a cîștigat și prin aplicarea soluției propuse de către montor — diferită de cea inițială stabilită în proiect — la execuția instalației electrice.Indiscutabil, în întreaga acțiune de coordonare a eforturilor proiectantului, constructorului și mentorului, rolul principal I-a avut beneficiarul. Prezența sa a fost deosebit de activă, iar de fiecare dată cind s-au ivit probleme, a dovedit inițiativă și pricepere în găsirea operativă a soluțiilor eficiente.— In ansamblu, ne spune tovarășul Ion Sălceanu, directorul noii unități, execuția multor lucrări de construcții este avansată. Există posibilități reale pentru punerea in funcțiune cu un avans de 6 luni a primei capacități. Pot spune că mult ne-au ajutat unitățile furnizoare de utilaje — îndeosebi întreprinderea mecanică Timișoara, întreprinderea mecanică Sibiu, întreprinderea constructoare de mașini Reșița — care au dat dovadă de solicitudine, li- vrindu-ne în avans o parte din utilaje. Pentru ca execuția întregii investiții să urmeze cursul bun de pină acum, este absolut necesar ca și întreprinderea de comerț exterior „Mașiniimportexport" să ne asigure neîntirziat utilajele prevăzute să fie procurate din import.Așadar, pe șantierul întreprinderii de mașini-agregat și mașini-unelte speciale din Iași, prin seriozitatea și răspunderea cu care au muncit și muncesc, prin priceperea și promptitudinea cu care au rezolvat toate problemele majore ce s-au ridicat pe acest important șantier, constructorii și montorii. împreună cu proiectanta și beneficiarul demonstrează. practic, că termenul de punere în funcțiune poate li devansat. O experiență pozitivă, care merită să fie cunoscută și generalizată și pe alte șantiere.
Horea CEAUȘESCU 
Viorel SĂLÂGEAN

Comisia de recepție n-a
și n-ar avea nici azi motiv să se prezinte
lata pentru ce repetam un titlu apărut cu șase luni in urmă

Colectivul Șantierului naval din Drobeta Turnu-Severin se confruntă de citva timp cu o serie de greutăți în realizarea sarcinilor de plan. Una din cauze : intirzierea unor importante lucrări prevăzute, pe etape, pentru extinderea și modernizarea unității. Unele lucrări au fost reprogramate, stabilindu-se de fiecare dată noi termene, care, din păcate, tot n-au fost respectate. Răspunderea aparține, deopotrivă, beneficiarului, constructorului și proiectantului. Starea de lucruri de pe acest șantier a mai făcut obiectul unor observații critice intr-un articol publicat in „Scînteia" din 26 martie a.c. sub titlul: „Comisia de recepție n-a mai venit... și n-ar avea nici azi motiv să se prezinte".Aminteam in articolul citat despre îngăduința cu care era privită, pe acest șantier, problema recuperării răminerilor în urmă. Aceasta cu atit mai mult cu cit în primul trimestru din acest an urmau să fie începute lucrările prevăzute pentru etapa a III-a — lucrări cu termen de dare in funcțiune la finele anului 1976. Atunci, la data anchetei noastre pe șantier, constructorul și beneficiarul precizau luna iunie a.c. ca termen ultim de recuperare a restantelor la capacitățile din etapa a Il-a.Iată-ne în septembrie. Cum au evoluat lucrările în acest răstimp ? Nu numai că restanțele n-au fost recuperate, dar, după cum se prezintă lucrurile pe șantier la ora actuală, nu se întrevede posibilitatea redresării imediate a situației. Astfel, ț,în sectorul reparații nave, toate lucrările trebuiau să fie încheiate la 30 iunie a.c. Cei doi constructori — Grupul de șantiere construc

ții căi ferate și Șantierul nr. 9 Drobeta Turnu-Severin — nu și-au corelat eforturile și pe parcurs au apărut dereglări în activitatea de pe șantier.Iată care este stadiul actual la cîteva lucrări : la cala de reparații și vinciuri mai sint de montat grin-
„Scînteia“ pe urmele „Scînteii“ 

Ia Șantierul naval 
Drobeta Turnu-Severin

zile din prefabricate și este rămasă în urmă și lucrarea de protecție cu piatră brută a cuzineților ; la stația de compresoare mai este de montat un compresor sosit de mult pe șantier ; pentru lucrarea amenajări turnătorie încă nu s-a asigurat amplasamentul : de asemenea, pentru o altă lucrare — amenajări forje și reparații mecanice — abia se discută problema amplasamentului. De asemenea, la stația de ignifugare — cu termen de dare in funcțiune în decembrie 1974 — nici nu se poate vorbi de începerea lucrărilor. Institutul de proiectări constructii-mașini București n-a asigurat nici pină acum proiectul ; și în prezent proiectantul general poartă discuții cu proiectantul de specialitate ; podul basculă n-a putut fi montat, deoarece constructorul a greșit fundația si aproape o lună de zile 

s-a lucrat pentru remedieri. Un alt constructor — e vorba de „Tele- construcția" din București — a rămas în urmă cu lucrările de instalații și telecomunicații, termenul expirînd de mult ; la lucrările de extindere a centralei termice, cei doi constructori — Șantierul nr. 9 Drobeta Turnu-Severin și întreprinderea de montaj cazane „Vulcan" București — au încă de recuperat restanțe.în primul rînd. constructorii nu și-au onorat obligațiile asumate, nu s-au incadrat in termenele inițial stabilite. Săptăminal. factorii de răspundere s-au intilnit. au discutat mereu aceeași problemă — asigurarea amplasamentelor și proiectelor, definitivarea unor soluții etc. — dar, așa cum dovedește realitatea, multe din măsurile stabilite au rămas pe hirtie. La rîndul său, beneficiarul nu și-a îndeplinit cum se cuvine rolul de coordonator al activității pe șantier.Constructorul dă din nou garanții că pină la finele anului va recupera integral restanțele din etapele a II-a și a III-a. La rindul său, proiectantul, prezent la fata locului, promite — a cita oară e greu de știut — că va asigura proiectele restante și va definitiva o serie de soluții. în ce-1 privește pe beneficiar, acesta garantează că in cel mai scurt timp va soluționa toate problemele care-i revin în mod nemijlocit.Deci, una din cauzele esențiale ale acestei situații este necoreiarea e- forturilor. insuficienta măsurilor a- doptate pînă acum de organele de resort. Se impune. în consecință, o intervenție categorică a titularului investiției — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.
Virgiliu TATARU
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CUM SE VA DESFĂȘURA ÎN ACEST AN 
ÎNVĂȚÂMlNTUL de partidSeminariile pe teme politico-ideo- logice reprezintă cea mai înaltă formă de studiu în sistemul invățămîn- tului politico-ideologic de partid, avind caracterul unui studiu de nivel postuniversitar. Ele se organizează pentru membrii de partid care au absolvit academia „Ștefan Gheorghiu", universitatea de marxism-leninism, învătămîntul superior de stat, cadre de conducere din organe și organizații de partid, din ministere și alte instituții centrale, cadre didactice din învățămîntul superior și alți oameni ai muncii cu o bună pregătire politico-ideologicâ.Programele orientative pentru a- ceste seminarii au fost în așa fel concepute. incit să dea posibilitatea particinantilor de a aprofunda studiul unor probleme de mare actualitate din domeniul vieții politice, ca si al diverselor discipline sociale, in funcție de preocupările acestora. Astfel, vor fi organizate în mod diferențiat seminarii pentru :1) . probleme ale politicii economice interne și internaționale a partidului și statului nostru (Direcțiile dezvoltării și modernizării structurii economiei naționale în lumina documentelor Congresului al XI-lea ; principiile conducerii economiei socialiste unitare ; asigurarea unei rate înalte a acumulării ; politica partidului în domeniul investițiilor, promovării științei și progresului tehnic, învățămîntului și pregătirii profesionale a forței de muncă; creșterea eficienței economice ; participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii) ;2) probleme ale științei conducerii societății socialiste multilateral dezvoltate ;3) probleme actuale ale materialismului dialectic și istoric — ale sociologiei și esteticii marxist-leni- niste ;4) curente și confruntări de idei din gîndirea social-politică contemporană ; aportul P.C.R. Ia dezvoltarea creatoare a marxismului. Parti- cipanții la această formă de studiu pot opta pentru programe specifice diferitelor domenii, intre care : eco

nomia, filozofia, istoria, gindirea politică, sociologia, estetica ;5) probleme ale istoriei patriei, a P.C.R., a mișcării muncitorești și democratice din țara noastră, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ;6) probleme de politică externă și relații internaționale ale P.C.R. și României ; activitatea partidului și statului nostru pentru făurirea unei noi ordini economice și politice in lumea contemporană.Programele orientative pentru fiecare din aceste seminarii prevăd cite opt teme, care urmează să fie studiate în decurs de un an, partici- panții la această formă de studiu ur-
5. Seminariile pe teme 

politico-ideologice

mînd a opta încă de la început pentru 4 din programele orientative propuse.Seminarii speciale se organizează pentru membrii birourilor comitetelor județene, municipale, orășenești și activiștii din aparatul de partid. Programa orientativă pentru aceste seminarii este mult mai amplă și are un caracter unitar, urmînd a fi studiată în decursul a patru ani. Ea cuprinde practic întreaga problematică a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate abordată in Programul partidului, în celelalte documente ale Congresului al XI-lea, precum și un șir de aspecte ale confruntărilor de idei in gîndirea social- politică contemporană.Seminarii speciale se organizează, de asemenea, pentru membrii uniunilor de creație ; acestea vor dezbate, tot pe baza unei programe unitare elaborate pentru patru ani. o bogată problematică, referitoare la conducerea de către partid a culturii și artei, determinarea socială a artelor, dialectica raporturilor dintre artă și politică, filozofie, morală, știință etc., libertatea și responsabilitatea artistului în societatea socialistă etc.Chiar și din această succintă prezentare a programelor, rezultă orien

tarea spre clarificarea în aceste seminarii a unor probleme, teoretice. Tot atît de evidentă este însă și preocuparea — care va trebui să-și găsească reflectarea corespunzătoare în seminarii — ca problemele teoretice să fie tratate și sub aspectul aplicațiilor practice, în indisolubilă legătură cu viața, cu preocupările și sarcinile specifice fiecărui domeniu.Indiferent de specificul tematicii abordate, fiecare dezbatere va trebui să fie caracterizată prin spirit militant, prin combativitate revoluționară împotriva oricăror influențe ale ideologiei și moralei burgheze. în a- cest sens este necesar că lectorii, propagandiștii să se călăuzească consecvent în conducerea dezbaterilor după poziția principială. de clasă, adoptată de partidul nostru : participare activă la confruntarea de idei care se desfășoară în lume ; receptivitate față de ideile înaintate. dialog constructiv cu reprezentanții diferitelor curente progresiste ; atitudine nuanțată față de curentele de idei care, paralel cu susținerea unor puncte de vedere raționale, progresiste, emit și aprecieri confuze. lipsite de bază științifică ; intransigență principială împotriva curentelor de idei reacționare.Baza activității în seminarii o constituie studiul individual al bibliografiei recomandate pentru fiecare temă în parte, după care se organizează dezbateri.Problematica complexă abordată în aceste seminarii. nivelul de pregătire al participanților ridică înalte exigențe față de calitatea procesului de învățămînt, ceea ce solicită din partea organelor de partid o grijă deosebită pentru buna lor organizare, pentru încadrarea lor cil propagandiști corespunzători. Este recomandabil ca asemenea forme superioare de studiu să se constituie pe lingă cabinetele județene, municipale și orășenești de partid sau în mari unități economico-sociale, de învățămînt și cultură, în instituții centrale unde există un număr suficient de cadre cu pregătire corespunzătoare.

Nomenclatorul și planul 
de școlarizare pentru 

invățămintu! postuniversitar 
pe anul 1975-1976Printr-o recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri, au fost aprobate nomenclatorul și planul de școlarizare pentru învățămîntul postuniversitar pe anul 1975—1976.Nomenclatorul domeniilor de perfecționare prin această formă de Învățămînt este îmbunătățit față de anii trecuți corespunzător necesităților actuale ale diferitelor sectoare de activitate din ramurile importante ale științei, tehnicii și culturii. Hotărîrea precizează caracterul acestor activități, restringind numărul domeniilor de perfecționare la 69.în acest an vor urma cursurile In- vățămîntului postuniversitar circa 12 000 de specialiști. Cifrele de școlarizare se repartizează — pe diferite domenii de perfecționare și pe unități de învățămînt superior— de Ministerul Educației și învățămîntului, cu consultarea ministerelor, instituțiilor centrale, a unităților de cercetare și a academiilor de științe interesate.

teatre

e Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert ex
traordinar — Corul „Madrigal" al 
conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu". Blrijor : Marin Constan
tin, artist emerit — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Titanic vals — 19.30.
o- Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvlntul 
la... diverse — 19,30.
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17.
e Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19.30.

...A fost un timp cînd școala nu se deosebea de celelalte clădiri ale satelornoastre decît printr-o firmă. La fel ca mai toate casele din jur era umilă, sărăcăcioasă ; avea dascăli modești și necăjiți, ca mai toți locuitorii din partea locului. Cind a prins a se înfiripa o viață nouă în satele țării, școala și-a schimbat și ea înfățișarea ; în multe părți a devenit cea mai impozantă clădire a comunei, concentrînd în jurul său întreaga viață culturală și spirituală locală. „Devenit" este un fel de a spune, pentru că a- ceastă „devenire" a presupus un constant și concentrat efort, a însemnat miliarde cheltuite de stat pentru construirea a mii și mii de săli de clasă, a însemnat spirit de inițiativă și simț gospodăresc ale edililor și sătenilor, care au participat prin contribuție patriotică la edificarea propriilor lăcașuri de cultură. S-au schimbat, evident, nu nu

acestea poartă pecetea competenței ' și inițiativei profesorului de specialitate, cu înaltă calificare, materializează în ele strădania și munca directă ale elevilor. ale întregului colectiv didactic, munca părinților, care au fost bucuroși să participe cu un sfat, cu o mină de ajutor la amenajarea lor. La începutul acestui an școlar, „meșterii" liceului — profesori și elevi — au dat

tul confirmă cu pregnanță angajarea plenară a acestei școli, dintr-o comună oarecare, pe calea unui învățămînt modern, profund științific, strîns legat de viață, la nivelul celor mai reprezentative unități de a- cest tip din țară. Că este așa o mai dovedesc și alte date semnificative : 5 profesori de la școlile din comună sînt foști elevi ai liceului (înființat în anul

prezent, aproape totalitatea școlilor generale — inclu- zîndu-le și pe cele din mediul rural — dispun de cel puțin două laboratoare (de fizică, chimie sau biologie- agricultură). S-ar putea adăuga „amănuntul" că, in multe comune, aceste laboratoare se remarcă prin originalitatea concepției și bogata dotare, realizate — ca și Liceul din Călugăreni — nu neapărat prin chel-

care coexistă de multe ori chiar in cuprinsul aceluiași județ ?- în școală, poate mai mult decît in alte sectoare

mai cadrul, ci si oamenii școlii. Dar procesul înnoitor nu s-a oprit aici. Cine pășește astăzi într-o școală sătească cu ideea preconcepută că, oricum, în mod obiectiv, condițiile de învățătură dintr-o comună nu se pot compara cu cele din oraș, din capitalele de județe, din București chiar — poate avea. în multe privințe, surprize din cele mai plăcute...Toate acestea ni Ie spunea. mai deunăzi, profesorul Ion Dragoș, directorul Liceului real-umanist din Călugăreni, județul Ilfov, în sprijinul afirmațiilor sale aducea exemplul școlilor din satele comunei, al liceului pe care-1 conduce.Liceul, o construcție amplă. spațioasă, construită cu 10 ani în urmă, dispune de 12 laboratoare și cabinete pentru toate disciplinele de studiu. Fiecare dintre

„Ne-a costat mimai inițiativa 
și mwa entuziastă66

Școala sătească, școala cu cei mai mulți elevi, 
își înnoiește continuu zestrea didactică

de activitate, este valabilă zicala din bătrini potrivit căreia „omul sfințește locul" — ne spune prof, emerit Rada Mocanu, inspector școlar general al județului Ilfov. Dacă dascălii școlii sătești sînt tot cu ghidul să nu scape autobuzul, cu care fac naveta, dacă stau mai mult timp pe drum decît în mijlocul elevilor, nu e de mirare că atmosfera din școală este mai puțin plăcută, iar inițiativele și spiritul gospodăresc nu prea se află la loc de cinste.Uneori nici forurile deresort nu manifestă prea multă receptivitate și solicitudine la cererile întemeiate ale unor școli sătești, care nu dispun încă de o bază corespunzătoare bunului mers al procesului instructiv-educativ — afirmă unii directori de școală. Trebuie să faci nenumărate

Arta nu poate Mi 
în afara istoriei.
Nici critica de artăCreșterea numărului expozițiilor și a calității lor, interesul pe care-1 arată tot mai mult publicul larg față de manifestările artistice, înmulțirea participărilor românești la viata artistică internațională îndeamnă în mod firesc și critica' de artă spre reexaminarea permanentă a raporturilor între valorile afirmate și cele în curs de afirmare, a raporturilor dintre tradiție și modernitate în diferitele etape ale evoluției vieții sociale și culturale, ceea ce înseamnă în ultimă instanță desăvîrșirea încercărilor de a defini u- nele trăsături și caracteristice dominante ale gin- dirii. sensibilității, experienței artistice românești.Reexaminare, fiindcă experiența artistică — creație și receptare la un loc — trăiește și ea în istorie, se hrănește din transformările, salturile, surprizele ei. într-adevăr, oricît de bine conturată ar fi personalitatea unui popor, există șansa — și contemporaneitatea românească ne-o demonstrează cu prisosință — ca trăsăturilor de mult cunoscute ale acestei personalități să li se adauge altele noi : forțe, reacții, aptitudini care, fiindcă iau conștiință de ele însele, trec de la starea latentă la nevoia de a se afirma prin înfăptuiri, înfăptuiri în toate domeniile, inclusiv in cel al expresiei artistice. Afirmarea acestor trăsături noi este și o mărturie prețioasă pentru capacitatea de a lua parte efectiv la creațiile lumii contemporane în general, de a răspunde nevoilor și întrebărilor ei. •Maestrul Ciuourenou vorbea despre faptul că fenomene artistice care nu s-ar înscrie armonios în complexul trăsăturilor spirituale tradiționale ale unui popor nu reușesc pînă la urmă să se integreze organismului culturii lai, oricite eforturi s-ar face pentru a Ie- susține. Ce se întim- plă insă atunci cind. din cauza îngustării pasionale a orizontului critic, acele trăsături latente, acele forte in germen capabile să reînnoiască la rindul lor tradițiile nu ajung să prindă viată sau se pierd, ră- minînd la periferia vieții artistice ? Mi se pare că, înainte de orice altă preocupare. aceste probleme s-ar cuveni să stea în centrul atenției criticii. Este oare posibil ca ierarhizarea calității artei noastre contemporane să poată fi dis

cutată — fie și cu argumentele unei erudiții subtile — in principal în aria elegantei formelor, ale sensibilității, ale micii îndrăzneli, îndreptată adesea nu spre spargerea reală a rutinei și a convențiilor, ci spre un soi de frondă în interiorul aceluiași univers limitat ?Dintre aspectele numeroase pe care actualele probleme ale rolului artei în societate le îmbrățișează, ar fi de relevat în primul rind două. Mai întii faptul că aceste aspecte „strict" artistice nu se pot discuta numai în interiorul artei și nici măcar numai în interiorul cadrului cultural, ci numai în cadrul larg al actualelor probleme politice, sociale, demografice, științifice etc. Accas-

teaptă, cu un interes deosebit, din partea României socialiste. Centrul de interes se permută în aceste condiții asupra nevoii de a contura și evidenția mai ales diversitatea căutărilor, rămînînd ca critica să ordoneze coerent semnificațiile tendințelor și să încerce să desprindă și să clarifice contribuțiile fiecăreia din ele, delimitin- du-le, diferențiat, programele. Delimitarea se poate face atit prin marile expoziții colective, grupin- du-se, pe cit posibil, toate tendințele •— pe înrudiri — și nu numai unele din ele, cit și prin expozițiile mai restrinse, la care, în raport cu programul ales, să expună toți acei artiști care-1 reprezintă mai bine. Delimitarea trebuie făcută
Opinii ds Amelia PAVEL

tă realitate pe care o constatăm de cîtiva ani încoace pretutindeni, și cu accente niciodată atit de intense, va însufleți cu adevărat viața artelor plastice românești numai atunci cînd expozițiile, dezbaterea de idei — oriunde ar avea ea Ioc : in simpozioane, universități populare, presă și radio- televiziune, publicații științifice — va depăși, fără prejudecăți, discuțiile încă inhibate de minuirea destul de frecventă a unui criteriu anistoric al „frumuseții absolute", criteriu în chip paradoxal aplicat chiar și atunci cînd operele prețuite nu se supun acestui criteriu. La fel de importantă ar fi, in contextul existenței unui atit de mare număr de artiști, de experiențe, de direcții ale cercetării artistice, depășirea obiceiului de a se fetișiza un artist sau o zonă de experiențe, ca și cum, in arta contemporană, s-ar mai putea vorbi — în general, — de culmi unice, infailibile. Este un dat al condițiilor contemporaneității, dat care are urmări pozitive in măsura in care solicită din partea artistului o permanentă tensiune, la nivelul atins, a energiilor, dar și a lucidității lui creatoare. Esențiale sînt astăzi nivelul aspectului de ansamblu al unei culturi artistice și felul în care, prin diversitatea, expresivitatea și actualitatea Iui, își poate confrunta sensurile și aspirațiile cu aspectele de ansamblu ale creației artistice din alte părți ale lumii, in același timp insă oferind ceea ce se aș-

lnsă și pe latura comentariului teoretic : curentele artistice își au fiecare terminologia lui, care nu se suprapune în toate cazurile. A crea un decalaj între denumirea lucrurilor și realitatea lucrurilor înseamnă a îngreuia operația critică și, deci, implicit, posibilitățile efective ale multiplelor aspecte din arta contemporană de a se a- firma.Există apoi și un aspect științific al acestor probleme, observabil pretutindeni în lume. Paralel cu evoluția formelor de expresie artistică in ultimii ani și cu implicarea tot mai accentuată a valorilor extraestetice în creația artistică, au apărut numeroase studii asupra istoriei artei secolului XX, in care, cu argumente de fapt, se demonstrează adevărul a- supra momentelor fundamentale și încă decisive ale revoluțiilor artistice de la începutul veacului : adevărul că substanța lor a fost în primul >rînd de ordin filozofic, social, de ordinul repertoriului de motive și nu numai, așa cum multă vreme s-a afirmat, și cum la noi, in unele cursuri și conferințe, încă se susține, ca o substanță esențial- mente constituită dintr-o revoluție a limbajului de forme. Achizițiile cele mai prețioase ale culturii artistice a secolului XX provin dintr-un fond de gindire progresistă, căreia i s-au atașat, pînă la urmă, și spirite mai puțin categorice în această direcție.Lucrurile nu stau altfel In cultura artistică româ-

nească. în domeniul arfelor plastice, marii animatori ai vieții artistice românești de la finele secolului al XIX-lea și începutul , veacului XX au avut legături directe sau indirecte cu mișcarea muncitorească. Promotorii „Tinerimii artistice", și înainte de ea cei ai Mișcării Independenților — Luchian, Vermont, Ștefan Popescu și alții — au determinat acel spirit de generozitate care, formulat chiar in manifestul mișcării, întrevedea înnoirea artei românești tocmai sub forma unei participări nediscriminatorii a tuturor tendințelor și propunerilor de valoare artistică, ba chiar și a unor invitați străini. în acest spirit. Tinerimea și-a putut exercita — dincolo de orice disensiuni inerente activității artistice — influenta creatoare ani în șir. S-au afirmat acolo personalități de frunte ale artei roi neșt-i, ale căror nume le vocăm cu toate prilejurile, dar și altele — reprezentanți ai unor tendințe care abia astăzi își găsesc împlinirea, îmbogățind considerabil înfățișarea de ansamblu a artei românești și precizind concordanta ei cu momentele de seamă ale artei europene.De asemenea, critica înnoitoare care în primii ani ai veacului a contribuit la introducerea în cercurile artistice și în publicul larg a unor idei aflate pe atunci abia la începuturi și cu rezultate atît de spectaculoase astăzi — de pildă, ideea „artei în cotidian" — a numărat printre combatanții ei cei mai ferventi critici de orientare socialistă, ca. Th. Cornel și Const. Miile, colaboratori ai unor publicații socialiste. Ei au sprijinit, ca și promotorii „Tinerimii". pe lingă afirmarea — firească — a personalităților, a marilor nume, crearea unei vieți artistice, a unui climat de cultură de largă respirație, de polemică constructivă. Aceste contribuții, care corespund cu totul actualelor orientări în lume, ar merita o mal mare difuzare în rețeaua noastră publicistică si culturală. Includerea lor în planurile editoriale. uneori în programele radio- televiziunii și în simpozioanele Uniunii artiștilor plastici ar favoriza o mai bună cunoaștere a istoriei ideilor în România și, prin aceasta, ar pregăti un teren solid și fertil pentru dezbaterile noastre și pentru viata artistică in general.
---------------------------------------

ROMANIAFILM prezintă filmul cehoslovac

în folosință un alt modern cabinet fonic, executat după un proiect original, îmbunătățit față de cel produs de întreprinderea specializată „Didactica". Costul unui asemenea cabinet se ridică la aproximativ 80 000—90 000 lei. Pe gospodarii liceului însă nu i-a costat nici un leu din buget. Au cheltuit însă inițiativă, simț practic și muncă entuziastă.De altfel, de la ceramica pastelată care plachează pereții coridoarelor și sălilor de studiu, pînă la instalațiile didactice electronice, mobilierul funcțional și colecțiile de roci, plante și animale conservate, de la halatele albe ale elevilor, care execută individual lucrări practice în laboratorul de fizică sau chimie, pină la micul muzeu documentar „Mihai Viteazul" to-

1962) ; In fiecare an circa 50—60 de absolvenți se îndreaptă spre facultăți sau școli postliceale. O parte dintre ei se întorc apoi în satul natal, își întemeiază aici familia, își construiesc case, contribuie direct la ridicarea vieții culturale și spirituale a locului.Nu trebuie căutate prea multe exemple care să susțină cu argumentul faptelor aprecierea că astăzi școala satului se situează in inima procesului de dezvoltare și modernizare a învățămîntului românesc, direcționat și fundamentat prin'importante hotărîri de partid. Pentru că nu există practic zonă a țării, nu există județ care să nu aducă în peisajul nostru școlar experiențe și realizări demne de atenție. Statisticile școlare consemnează, bunăoară, faptul că, în

tuirea unor fonduri bănești de la bugetul de stat, cit mai ales prin acțiunea de autodotare desfășurată în atelierele-școală. Instalații de apă curentă, introducerea încălzirii centrale în sălile de clasă, amenajarea unor terenuri și săli de educație fizică, internate confortabile și cantine spațioase adaugă ambianței multor școli sătești un plus dc civilizație, de urbanitate.Nu-i mai puțin adevărat însă că, pe alocuri, intrînd într-o școală sătească mai ești izbit de o atmosferă rece și neprimitoare, con- stați lipsa spiritului gospodăresc, indiferenta „stă- pinilor" de drept ai școlii— profesori, elevi, -părinți— față de cadrul în care sînt pregătiți și educați fiii satului. Cum se explică deosebirea dintre cele două situații diametral opuse,

drumuri ca să obții anumite materiale didactice, anumite publicații de care ai nevoie și care, de regulă, sînt repartizate sau sînt obținute mai ușor de școlile din centrele județene.Este evident că procesul înnoitor care se desfășoară în școlile noastre de la sate, efortul și strădaniile corpului profesoral, ale elevilor și părinților lor trebuie să se bucure de maimare atenție și sprijin din partea forurilor de învățămînt, din partea comitetelor de partid și a consiliilor populare comunale. Școala satului, școala cu cei mai mulți elevi, dispune astăzi de toate condițiile pentru buna pregătire științifică și educația cetățenească, patriotică a tinerei generații, constructorii de mîine ai socialismului și comunismului.
Florica D1NULESCU

„DOMNIȘOARA ROBINSON"

Cu : Miroslava Safrankovâ, Petr Kostka, Jaroslava Obermaierova, Regia : Karel 
Kachyna

DECADĂ A CULTURIILa Botoșani a început seria manifestărilor cultural-educative si artistice din cadrul „Decadei culturii botoșănene", aflate la cea de-a treia ediție. Cu acest prilej, pe scenele din municipiu, în cluburile întreprinderilor și sălile de expoziții vor avea loc numeroase manifestări artistice consacrate unor domenii diferite ale creației — muzică, teatru, dans. film, artă plastică — urmate de întilniri cu îtori și interpreți, de dezbateri i privire Ia rolul educativ al ac- nilor culturale de masă. Astfel. „Ziua cărții", editura „Junimea" Iași va organiza lansarea ul- tor sale volume în prezența ilor. iar elevii-poeți din loca- vor susține un recital de patriotică ; în „Ziua popu- i legii" vor avea loc întîl- discuții despre cunoașterea „■sp-ictarea legislației noastre..ua științei si tehnicii" va fl .dicată unor colocvii în întreprin- ■rile industriale privind cincinali revoluției tehnico-științifice E. Nazarie).

CORIȘTII ÎN TURNEUCunoscutul cor al țăranilor din Ardusat (Maramureș), laureat al mai multor concursuri si festivaluri naționale și de peste hotare, participă in prezent Ia cea de-a

"cuHural"
14-a ediție a concursului coral internațional „C.A. Segizzi" din Go- rizzia — Italia. Sub bagheta dirijorului Valentin Băințan, coriștii maramureșeni prezintă pe scena concursului cîntece reprezentative din creația corală românească, prelucrări folclorice și piese clasice. (Gheorghe Susa).

„TOAMNA"în vederea susținerii campaniei agricole de toamnă, secția de pro

pagandă a Comitetului județean Covasna al P.C.R. a editat o foaie volantă intitulată „Toamna", publicată in limbile românăși maghiară, (Tumori Geza).
„VASLUI 600"în șirul de manifestări organizate cu prilejul jubileului, la Vaslui a avut loc, in ultimele zile, o sesiune de comunicări științifice „Vaslui 600 — evoluție istorică și perspective", cu participarea unor cercetători și cadre universitare din București și Iași, au fost deschise două expoziții — una de pictură cu tema „Tradiție si contemporaneitate". care reunește lucrări realizate la Vaslui de către membri ai Uniunii artiștilor plastici, filialele Brăila. Iași. Neamț, și alta de artă populară. începînd de ieri, la cinematograful „Modern" din Vaslui a început o „Săptămînă a filmului istoric", in cadrul căreia sint prezentate spectacole cu producțiile românești „Dacii", „Neamul Șoimăreștilor", „Frații Jderi" și „Ștefan cel Mare". (Crăciun Lă- luci).

(Urmare din pag, I)

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
9,55 Săptămlna Crucii Roșii, 

o Curs de prim-ajutor (V).
10,05 Film artistic : „Nouă zile 

dintr-un an" — producție a 
studiourilor sovietice.

11,50 Album coral.
12,10 Telex,
15,45 Fotbal : F.C. Constanta — 

Portuguesa (Brazilia).
17,30 Un disc pe 625 de linii.
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.

18,45 Un buchet de melodii din 
zona subcarpatică.

19,00 Teleglob. Plsen — Călătorie 
prin secole.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Ancheta T. Cum deschidem 

adolescentei ușa maturității 1
20,40 Teatru TV. Premieră pe tară :

„Al treilea e de prisos" de 
Tudor Negoiță.

21.50 Varietăți pe peliculă.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Tezaur de clntec românesc.
20.20 Film serial : Calea cea lungă". 
21,05 Moment coregrafic : Ada

gio din baletul „Lacul lebe
delor" de P.I. Cealkovski.

21.15 Telex.
21.20 Idei contemporane.
21.50 Din filmoteca TV — Emil Ra- 

covlță.

mentarea școlarizării copiilor în actualele noastre condiții, la virsta de 6 ani, la stabilirea normelor actuale de dezvoltare fizică.în afara acestor tematici, al căror studiu a fost încheiat, în cadrul fiecărui ob.ieotiv de plan de cercetare — cu termene de finalizare mai largi — se aplică o serie de rczultale la scurt timp după obținerea lor fie în rețeaua de asistență medico-sani- tară, fie la diversele locuri de muncă (întreprinderi, școli ș.a.). în această categorie de rezultate aplicate, pentru ocrotirea sănătății și asistența medicală, se numără stațiile pilot de prevenire în masă a cardiopatiei ischemice și hipertensiunii arteriale (la Institutul de medicină internă din București și Institutul de igienă și sănătate publică din Cluj-Na- poca) ; metodologia și criteriile de expertizare a capacității de muncă, o nouă schemă de tratament prin chimioterapie al tuberculozei pulmonare (Ia Institutul de ftiziologie din Capitală) ; standardizarea a 73 metode de laborator de uz curent pentru laboratoarele clinice (prin colaborarea unui mare număr de specialiști din diverse institute, au fost realizate, de asemenea, o serie de vaccinuri, citostatice. hormoni si medicamente de mare eficacitate ca Aspatofort, Bergofen, Distonocalm ș.a.). Studiile și cercetările efectuate în diferite unități din țară au contribuit la fundamentarea științifică șl revizuirea, pe aceste baze, a normelor republicane de protecție a muncii. la îmbunătățirea instrucțiunilor privind examenul medical la angajare și. periodic, al unor categorii de oameni ai muncii (in industria chimică, a minelor ș.a.).Pe lingă îmbogățirea fondului de cunoștințe, condiție esențială a progresului activității de cercetare, se (contează ca rezultatele obținute de

cercetare să fie utilizate pentru Interpretarea mai oorectă a fenomenelor morbide și, prin aceasta, să constituie un sprijin direct în vederea Îmbunătățirii ocrotirii sănătății. In unitățile de cercetare medicală au fost create, de asemenea, noi aparate pentru diagnostic și tratament și modernizate cele existente, cum sînt : termograful medical (Institutul oncologic București), programator pentru 48 de analize și comandă automată a spectrofotometrării — „Specan“-101 Institutul de virusologie) ; „Celomat"

există încă hiatusuri intre soluțiile pe care le propune cercetarea medicală și ritmul de asimilare a acestora de către practica medicală, sau de către alte sectoare ale vieții economice și sociale, a căror activitate influențează intr-un fel sau altul sănătatea omului. S-au semnalat, de pildă, dificultăți in realizarea in serie mică a unor aparate și dispozitive (termograf medical, „Celomat", „Peace-maker" ș.a.) sau unor medicamente (in special, citostatice), elaborate prin activitatea de cercetare
Cercetarea științifică medicală

7 7

— numărător automat de globule roșii (Centrul de hematologie) ; aparatura de biocardiotelemetrie pentru investigații fiziologice și supravegherea de la distantă a bolnavilor cardiaci (Institutul de fiziologie normală și patologică) și altele, de care vor beneficia, în viitorul cincinal. in măsură din ce în ce mai mare, unitățile din rețeaua medicală. Ca urmare a cercetărilor efectuate. în colaborare cu specialiști din alte domenii. în cincinalul următor vor fi terminate și puse în funcțiune o scrie de instalații și aparate, între care acceleratorul liniar de uz oncologic, laserul stomatologic, aparatul de măsurare a acuității auditive și vor fi experimentate. în scopul omologării, noi dispozitive și aparate destinate utilizării lor in procesul de diagnostic. tratament și recuperare.Nu aș dori să se înțeleagă că sîn- tem satisfăcut! cu ceea ce am întreprins în direcția introducerii rezultatelor cercetării științifice în practica medicală. In intreaga lume

medicală, dar care nu au Intrat In producție încă, întreprinderile pu- nind problema nerentabilității la serie mică. Credem că profilarea unei întreprinderi spre fabricarea în serie mică a aparatelor și dispozitivelor realizate de cercetarea medicală ar contribui la înlăturarea acestor dificultăți și la obținerea unor însemnate economii de valută.în sfirșit, considerăm că unul din factorii cei mai importanți în activitatea de asimilare a soluțiilor noi, propuse de cercetare, ii reprezintă medicul practician. Pe diferite căi (publicații de specialitate, caiete metodologice, instructaje periodice, specializări ș.a.) acesta este informat asupra unor noi concepții și noi practici rezultate din truda a numeroase colective, rezultate care se cer a fi valorificate. O parte importantă a datelor furnizate dc cercetare este folosită de Ministerul Sănătății pentru elaborarea de instrucțiuni, normative și norme, pentru fundamentarea unor măsuri de ocrotire a să

nătății, sau pentru propunerea de norme republicane in diferite domenii.Răspunderea pentru sănătatea oamenilor pe care îi are in grijă medicul din rețea implică din partea acestuia obligativitatea de a fi informat cu tot ceea ce s-a dovedit a fi mai eficace în domeniul său de activitate. în această privință, revistele noastre medicale și manifestările științifice organizate sub egida Uniunii de științe medicale sau Academiei de științe medicale sînt de un real ajutor. Este o problemă și de etică medicală de a asigura starea de sănătate a oamenilor muncii, cu cel mai modern arsenal de luptă. Sintem hotăriți ca, in viitor, cercetarea medicală să contribuie în mai mare măsură Ia rezolvarea unor obiective prioritare pentru ocrotirea sănătății. Acest lucru va fi posibil datorită integrării activității de cercetare în unele programe complexe de acțiuni ale Ministerului Sănătății, cum sînt programele naționale de prevenire și combatere a bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor psihice, bolilor transmisibile și tuberculozei, de o- crotire a mamei și copilului, de far- macovigilență. Această integrare trebuie înțeleasă ca participare nemijlocită a cercetării la acțiunile da ocrotire a sănătății.Prin valorificarea rezultatelor obținute, cu sprijinul unităților din rețeaua medicală, este posibil ca cercetarea să contribuie mai substantial la îmbunătățirea actualilor indicatori demografici de morbiditate șl mortalitate, cu accent principal pe : reducerea în continuare a indicatorului de mortalitate infantilă, mărirea sporului natural al populației, micșorarea _ în ansamblu a numărului de zile de spitalizare și de incapacitate temporară de muncă, creșterea capacității de muncă și păstrarea Ia un nivel ridicat a stării de sănătate a populației.
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Ședința Consiliului de Miniștriîn ziua de 22 septembrie a.c. a avut loc ședința Guvernului Republicii Socialiste România, care a examinat stadiul îndeplinirii planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială pe anul 1975.1. Guvernul a examinat și aprobat eșalonarea pe luni a planului pe trimestrul IV a.c. și măsurile ce urmează să fie întreprinse de ministere, comitetele executive ale consiliilor populare, centrale și întreprinderi pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, de producție, investiții, comerț exterior și aprovizionarea populației pe ultimul trimestru al anului 1975, în acest scop, ministerele, centralele, institutele de cercetări și proiectări vor sprijini in mod operativ și eficient conducerile întreprinderilor în aplicarea măsurilor stabilite și soluționarea tuturor problemelor care condiționează realizarea prevederilor de plan pe anul 1975, precum și pregătirea planului pe 1976.2. Pe baza analizelor efectuate cu privire la îndeplinirea planului producției industriale au fost stabilite căile și mijloacele corespunzătoare ce vor fi aplicate de Comitetul de Stat al Planificării, ministere și centrale pentru recuperarea restanțelor înregistrate la unele produse, realizarea în turele întreprinderi de producții suplimentare destinate in special exportului și aprovizionării populației, prin folosirea deplină a capacităților de producție, mașinilor și instalațiilor, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale și desfacerea ritmică a producției, întărirea ordinii și disciplinei de plan și contractuale.n scopul accelerării procesului de oire și îmbunătățire a calității k xlucției, potrivit indicațiilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliul de Miniștri a trasat sarcină Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ministerelor economice să sprijine mai activ întreprinderile în vederea intensificării ritmului asimilării si introducerii in fabricația curentă a tehnologiilor și produselor noi, organizînd trimiterea pentru asistentă, în întreprinderi, de specialiști din ministere, centrale și institutele de cercetare si proiectare.3. Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Ministerul Finanțelor împreună cu ministerele economice, vor întări controlul asupra respectării stricte a normelor de consum aprobate și vor acționa cu fermitate pentru aplicarea măsurilor tehnologice și de reproiectare, care să asigure reducerea planificată a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, a cheltuielilor materiale de producție, eliminarea pierderilor materiale și întărirea regimului de economii în toate unitățile socialiste, în toate secțiile și atelierele de producție pentru îmbunătățirea activității financiare, a creșterii rentabilității în toate domeniile de activitate.4. în vederea realizării integrale a programului de investiții și de punere în funcțiune a capacităților do producție din acest an, s-a stabilit ca ministerele, centralele și întreprinderile, precum și comitetele executive ale consiliilor populare să ia de urgență măsuri pentru intensificarea ritmului de execuție pe șantierele care au rămîneri în urmă în îndeplinirea planului de construcții- montaj și la obiectivele care au condiții să fie puse în funcțiune în a-
S-a deschis seminarul european „Industrializarea în zonele 
rurale; incidența asupra individului și a colectivității"La Pitești s-a deschis luni seminarul european „Inilustrializarea in zonale rurale; incidența asupra individului și a colectivității", organizat in cadrul Programului european de dez- voltare socială din Divizia pentru problemele sociale a Oficiului Națiunilor Unite de la Geneva, in colaborare cu Academia de științe sociale și politice. Ministerul Educației și lnvățămintului, Ministerul Muncii și Consiliul popular județean Argeș.Lucrările seminarului, care vor dura pînă la 1 octombrie, reunesc aproape 50 de experți și observatori, sociologi, cercetători, economiști, urbaniști, cadre didactice și alți specialiști din 15 țări europene și unități specializate ale UNESCO și O.N.U.Seminarul are ca obiectiv realiza-■ a unui schimb de informații și idei legătură cu efectele sociale ale in- Arializării zonelor rurale și condi- le materiale, sociale și culturale ne- \ casare asigurării eficienței eforturilor ce se fac în prezent pentru promovarea industrializării in mediul rural, în diferite sisteme economico-so- ciale și politice. în același timp, seminarul își propune să conducă la formarea unor concluzii și propuneri pentru organismele specializate ale O.N.U., care se preocupă de această temă.La ședința inaugurală. Ion Dincă, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Argeș, și Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe so
„Aici e loc doar pentru oameni

(Urmare din pag. I)adecvate, și totuși s-a încheiat cu bine. A doua dificultate — la turnătoria de oțel. Cu răbdare, și aici 
s-a ajuns la mare eficiență economică. învingînd nu puține greutăți, colectivul uzinei a îndrăznit mai mult : „Fruntași In reducerea cheltuielilor materiale de producție" a fost o altă acțiune, cu rezultate lăudabile. în 1972 : „Reducerea efortului valutar, normă a conduitei noastre profesionale". Cu alte cuvinte : muncitorii, tehnicienii, specialiștii întreprinderii își propuneau să realizeze în 1972 un volum de utilaje și piese de schimb, care făceau pînă atunci obiectul importului, în valoare de 2 000 000 lei valută. De a- tunci, de la 2, au ajuns la economii de 5. 8 și 12 milioane lei valută. De reținut: planul cincinal îndeplinit în 4 ani, 2 luni și 29 zile. Secretul acestor succese : un colectiv unit, cu o serioasă pregătire profesională. Din realizările întreprinderii, pe linia reducerii efortului valutar, deci, a asimilării unor utilaje și piese din import, să amintim câteva : presa de drojdie furajeră, utilai de mare complexitate ; o linie tehnolo
gicii automată pentru fa

vans. Ministerul Construcțiilor Industriale, celelalte ministere vor organiza extinderea lucrului în cel puțin clouă schimburi prelungite, întărirea formațiilor de montaj și vor pregăti condițiile necesare pentru continuarea în ritm intens a lucrărilor pe toate șantierele.Consiliul de Miniștri a obligat Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și celelalte ministere furnizoare de utilaje să acționeze cu mai multă răspundere pentru respectarea riguroasă a obligațiilor contractuale de livrare a utilajelor tehnologice, in concordanță cu programele de punere în funcțiune a capacităților de producție.5. în domeniul relațiilor economice externe s-a hotărît ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, împreună cu ministerele, centralele și întreprinderile de comerț exterior, să ia toate măsurile pentru asigurarea livrării ritmice, a transportului în bune condiții a fondului de marfă de export, precum și pentru realizarea integrală a obligațiilor asumate prin acordurile și convențiile de cooperare economică internațională.6. în cadrul ședinței, guvernul a e- xaminat și stabilit acțiunile ce trebuie întreprinse in continuare de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. de ministere și comitetele executive ale consiliilor populare pentru îndeplinirea exemplară a măsurilor hotărîte de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in ședința din 26 august a.c.. privind organizarea și executarea în bune condiții a lucrărilor agricole, strîngerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte și realizarea integrală a planului de livrări la fondul de stat, însămința- rea culturilor de toamnă și efectuarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului viitor.7. în scopul asigurării condițiilor pentru pregătirea producției, investițiilor, aprovizionării tehnico-materiale, a desfacerii mărfurilor, a tuturor sarcinilor de plan pe anul 1976, guvernul a obligat Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Finanțelor. Ministerul Construcțiilor Industriale ca. împreună cu ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene, centralele și întreprinderile, să intensifice acțiu- ■ nile de specificare integrală a producției și a destinației acesteia pentru consum intern și export, de emitere a repartițiilor și încheierea contractelor economice, urgentarea întocmirii documentațiilor tehnice pentru investiții și utilaje. De asemenea, se vor lua măsuri pentru definitivarea și organizarea înfăptuirii programelor de reducere a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, de creștere a productivității muncii și reducere a cheltuielilor materiale de producție în fiecare centrală și întreprindere.8. Guvernul a trasat sarcină Comitetului de Stat al Planificării. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Comerțului Interior să elaboreze programul de acțiune pentru aprovizionarea de toamnă-iarnă in așa fel îneît să se asigure aprovizionarea în bune condiții a populației.în continuare, guvernul a examinat și rezolvat unele probleme ale activității curente.

ciale și politice, au adresat un călduros salut oaspeților.Participanții la seminar au fost salutați, de asemenea, de Eyvind Hit- ten, șeful Programului european de dezvoltare socială din cadrul Diviziei pentru problemele sociale a Oficiului O.N.U. de la Geneva, reprezentantul secretarului general al O.N.U. Vorbitorul a exprimat, totodată, vii mulțumiri pentru bunele condiții asigurate desfășurării acestei importante reuniuni internaționale.După festivitatea inaugurală, in prima ședință plenară a fost prezentat raportul cu tema „Industrializarea rurală ca mijloc de dezvoltare regională și locală, studiul experienței europene".în zilele următoare, vor mai fi prezentate rapoartele : „Condițiile dezvoltării locale prin intermediul industrializării rurale — interacțiunea dintre industrie și celelalte sectoare e- conomice și sociale" ; „Factorii sociali și culturali care influențează rolul industriei în dezvoltarea zonelor rurale" : „Rolul organelor locale in promovarea procesului de industrializare a zonelor rurale". Rapoartele vor fi larg dezbătute în ședințe plenare și in cadrul unor grupe de lucru. Programul mai cuprinde și vizite menite să permită cunoașterea unor realizări obținute de țara noastră în domeniul care face obiectul dezbaterilor din cadrul seminarului. (Agerpres)

bricile de cărămidă ; o moară de mărunțit și aș- chietor pentru tocătură ; 2 tipuri de presă pentru plăci ceramice ; rotorii de ventilatori pentru industria cimentului (32 tipuri) ; o linie automatizată pentru prelucrarea lemnului (C.I.L.-Pipera) etc. Succesele acestea sînt legate de efortul și marea pasiune pentru nou. pentru continua îmbunătățire a procesului tehnologic de care au dat dovadă muncitorii și tehnicienii uzinei. în toate rapoartele, referatele etr. sînt citate numele tovarășilor : Grațian Varga, Nicolae Cerveș, Alexandru Nicolae de la oțelărie (pentru anumite piese a fost nevoie de oțeluri speciale, realizate aici) : Constantin Voicu, Ion Diaconu, Sa- moil Petcan, caruseliști. Simion Petrache, Dumitru Vasilescu, borverghiști, Leontin Boca și echipa sa de la montaj.Date personale. „La montaj se string toate necazurile" — spune Constantin Cucu, sef de echipă, cu 20 de muncitori în subordine — și ai impresia că îi face plăcere că la montaj se string „necazurile", pentru ca dinsul și ceilalți să le poată înlătura. De fapt, este o situație obiectivă: la montaj 
se vede cum au fost execu

tate piesele și ce mai trebuie făcut. 23 de ani în u- zină. Din echipă, i-au plecat oameni numai la pensie, sau cu treburi serioase, în alte ateliere. Gheorghe Iancu, după ce-a muncit 9 ani împreună cu Constantin Cucu. a ajuns șef de echipă, iar acum termină școala de maiștri. Gheorghe Drugă si Ion Gh. Ion sînt doi tineri asupra cărora atenția lui Constantin Cucu se oprește mereu: băieți buni, ai pe cine conta. Dumitru Visau, electrician la întreținere, veteran al uzinei, născut in Militari, locuiește in Militari. A calificat 9 tineri. Nu însă și pe fiul său, Cristian. Motivul ? Erau în schimburi diferite. Cristian lucrează la serviciul mecanic-șef. se descurcă bine, va fi Si el un electrician de nădejde. Ion Nanii, dispecer la serviciul producție, a activat multi ani în comitetul U.T.C., acum este membru al comitetului de partid. Unul din primii ucenici ai uzinei. în 1951. Strungar, apoi maistru. La U.T.C. și-a lăsat înlocuitori sîr- guincioși. cu o bună pregătire profesională și politică — Dumitru Sandu, Gabriel Bălașa, Ștefan Ion, tineri pe care i-a ajutat să învețe meseria. Aleou Gheorghe, inginer — a

Maiestății Sale
TUANKU YAHYA PETRA IBNI AE-MARHUM

SULTAN IBRAHIM
Rege al Malayeziei KUALA LUMPURCu ocazia preluării Înaltei funcții de sef al statului mala.yezlan, am deosebita plăcere să vă transmit felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul malayezian.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între. România și Malayezia se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc din toată inima Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia aniversării mele.La rîndul meu, formulez călduroase urări, pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie între cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN

întrevedere la Marea Adunare NaționalăPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, s-a intîlnit luni dimineața cu John Selwyn Lloyd, președintele Camerei Comunelor din Marea Britanic, care se află în vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Marea Britanie. a legăturilor dintre parlamentele celor două țări, rolul parlamentelor și contribuția parlamentarilor la extinderea colaborării dintre România și Marca Britanie în diverse domenii de activitate.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Mihail Hașeganu, vicepreședinte al Comisiei M.A.N. pentru industrie și și activitatea economico-financiară.
★în cursul zilei de luni, președintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, John Selwyn Lloyd, a vizitat întreprinderea de confecții și tri

Delegația de activiști ai Partidului Comunist
al Uniunii SovieticeLuni a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie, delegația de activiști ai P.C.U.S., condusă de V. I. Gladișev, adjunct al șefului Secției organe administrative a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de general- maior Constantin Olteanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Semnarea unui protocol româno-turc
în domeniul turismuluiLuni dimineața a fost semnat în Capitală un protocol româno-turc în domeniul turismului. Documentul prevede. între altele, extinderea ariei

vremea
Ieri în (ară : Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul mai, mult senin, exceptînd Dobrogea, unde a fost variabil. Vințul a suilat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 21 grade la Rădăuți și 30 grade la București.în București : Vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 31 grade.Timpul probabil pentru 23, 24, 25 septembrie. în țară : Vreme in general frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin în sud-estul țării. Vint potrivit. Temperatura aerului va marca o scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 13 grade, mai coborîte în nordul țării, iar maximele între 20 și 26 grade, mai ridicate îri sud.în București : Vreme călduroasă, cu cer variabil, mai mult senin. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

harnici..."fost inginer proiectant, șef al serviciului plan, acum, șef al serviciului tehnologic. Cu un an și jumătate înainte de terminarea studiilor s-a angajat la uzină, hotărît să și învețe, să și muncească. Examenele și le-a trecut cu bine, de la muncă nu s-a dat în lături. Două au fost motivele care l-au determinat să ia această hotărîre : tatăl lucra în uzină, sudor — și îl îndemna mereu să „pună bază" pe practică ; se simțea excelent în colectivul uzinei — avea nevoie de oamenii de-aici, oamenii aveau nevoie de dinsul. întrebîndu-1 ce calități trebuie să aibă un inginer pentru a face față cerințelor unei uzine cu o mare diversitate de lucrări, Alecu Gheorghe mi-a răspuns : „Ești bun inginer dacă ai o soluție la timpul potrivit, nu după ce-a trecut greul"...De reținut. în anul 1976, 18 muncitori și tehnicieni de la întreprinderea de u- tilaje și piese de schimb București vor absolvi institutul de subingineri. Printre aceștia se află și secretarul comitetului de partid. Constantin Georgescu.De fapt, voiam să spun că aici toți Învață, în școli sau în afara școlilor... 

cotaje și Universitatea din București.Președintele Marii Adunări Naționale. Nicolae Giosan. a oferit un dineu in cinstea președintelui Camerei Comunelor din Marea Britanie. John Selwyn Lloyd.Au luat parte Roman Moldovan, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România- Marea Britanie. Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate. muncă, asigurări sociale si protecția mediului a M.A.N., Vasile Pungan, vicepreședinte al Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România-Marea Britanie, deputat:. membri ai Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România-Marea Britanie.Au participat Jeffrey Charles Peterson. ambasadorul Marii Britanii la București, și Pretor Popa, ambasadorul tării noastre la Londra.

a părăsit CapitalaAu fost de față, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.
★în timpul șederii în țara noastră, membrii delegației au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la Comitetul județean Sibiu al P.C.R., la conducerea unor instituții centrale de partid și de stat, au vizitat o serie de obiective economice și social-culturale din Capitală, precum și din județele Sibiu și Brașov.

colaborării între România si Turcia prin organizarea unor programe turistice comune, inițierea unor noi itinerare turistice, a unor curse maritime sau rutiere intre orașe românești și turcești, intensificarea legăturilor de colaborare dintre organizațiile de turism, agențiile de voiaj și automobil-cluburile celor două țări, realizarea unor expoziții turistice.Protocolul a fost semnat de Ilie Voicu. prim-adjunct al ministrului turismului, si Mukadder Sezgim, subsecretar de stat la Ministerul Turismului și Informației din Turcia.
(Urmare din pag. I) înfăptuirea noii ordini economice, de dezvoltarea tuturor națiunilor, de bunăstarea, independența și fericirea fiecărui popor".Această poziție principială, mar- xist-leninistă, a partidului nostru, pornind de la teza materialist-dia- lectică cu privire la unitatea economicului și politicului, consideră că problemele economice, mari și acute, care preocupă in cel mai inalt grad omenirea contemporană sînt strîns, indisolubil legate de problemele politice și se intercondiționează reciproc.In mod evident, democratizarea relațiilor interstatale, promovarea unei politici noi, de egalitate și respect între națiuni, sînt probleme de cea mai mare însemnătate, orice progrese în soluționarea lor fiind de natură să contribuie în mod esențial la cauza destinderii, încrederii și securității internaționale. Totodată, împlinirea acestor deziderate, instaurarea noilor principii în viața internațională au o importanță cardinală și pentru progresul economic al statelor. în aceasta își găsește expresie, bunăoară, interferența și legătura organică între problema subdezvoltării și aceea a destinderii și păcii. Este știut că vechile raporturi interstatale, caracterizate prin inegalitate, prin subordonarea celor slabi de către cei puternici, prin exploatarea avuțiilor unor popoare de către puterile imperialiste, colonialiste. au constituit factorul principal care a dus. pe plan economic, la menținerea unor întinse regiuni ale globului în condiții de subdezvoltare, la apariția și adincirea decalajelor dintre țările rămase în urmă si cele a- vansate, cu toate consecințele ce decurg de aici pentru progresul general al umanității. în același timp, practicile imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. nesocotirea și încălcarea intereselor de dezvoltare ale popoarelor menținute sub doipinatie au avut efecte nefaste și pe plan politic, generînd. în mod inevitabil. animozitate. încordare, conflicte și războaie. în opoziție cu aceasta, este evident că instaurarea unor relații de egalitate si echitate atrage după sine, pe plan economic, crearea unor condiții favorabile pentru lichidarea rămînerii în urmă și, în perspectivă, egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare si. implicit, pe plan politic, premise favorabile pentru destindere, înțelegere și colaborare internațională. Se poate a- precia că aceasta ar da conținut deplin și efectiv procesului de destindere. ar contribui ca acest curs. în prezent încă firav, să devină trainic, ireversibil.Tocmai de aceea dobindește o im-

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 31-a aniversări a Zilei Armatei populare bulgare, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță. a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Dobri Djurov. ministrul apărării populare al Republicii Populare Bulgaria.Luni seara, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare consacrată aceluiași eveniment. Au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Cuvintul de deschidere a fost rostit de general-locotenent Ion Popescu. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit colonelul Nedko Dimitrov, atașatul militar, aero și naval al R.P. Bulgaria.Au fost prezenți Ivan Abagiev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria, și membri ai ambasadei.Participanții la festivitate au vizionat o expoziție de fotografii și un film.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al Bulgariei s-a intîlnit cu militari din două unități ale armatei noastre.
*Prin Decret prezidențial, tovarășul loan Lăzărescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Algeriană Democratică și Populară, în locul tovarășului Mihai Gheorghe Stefan, care a fost rechemat in centrala M.A.E.
★Luni a plecat în R. P. Mongolă o delegație de activiști ai P.C.R. condusă de Gheorghe Moca, secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.P.R. Mongol, va face o vizită pentru schimb de experiență în această tară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Constantin Potingă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Au fost prezenți Giambyn Niamma, ambasadorul R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei.
★Luni, în stațiunea turistică Neptun s-au deschis lucrările celui de-al XV-lea Colocviu științific internațional cu tema „Românii și marea", organizat de universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, Muzeul de arheologie din Constanta și societatea „Mihai Eminescu" a Universității din Freiburg (R.F.G.).

• SPQICT;>^^RT»SPORT»SpORț»SPOB^SiPbRT
CAMPIONATELE BALCANICE 

DE BOXISTANBUL 22 (Agerpres). — în Orașul Bursa s-au încheiat întrecerile primei ediții a campionatelor balcanice de box pentru juniori. Pu- giliștii români au cucerit 3 medalii de aur, 3 de argint și 5 de bronz. Medalii de aur au obținut D. Cipere (semimuscă). Carol Hajnal (ușoară) si V. Vrînceanu (semigrea).
VOLEIîn Sala sporturilor de la Floreasca s-a disputat ieri după-amiază meciul international de volei _ dintre echipele masculine ale României și Canadei. Voleibaliștii români au terminat învingători cu 3—0 (15—7,15—10, 15—7). ÎN CÎTEVO „CROSUL «Rude Pravo»“. La Praga s-au desfășurat întrecerile celei de-a 21-a ediții a tradiționalului concurs internațional de cros organizat anual de ziarul „Rude Pravo".în proba feminină. disputată pe distanta de 1 920 m. victoria a revenit sportivei ‘norvegiene Grete Anderson-Waitz. cronometrată în 5’32”. Atleta româncă Georgeta Gazibara a ocupat locul zece, cu timpul de 6’00”2/10.Proba masculină a fost cîștigată de suedezul Dan Glans, care a parcurs 9 600 m In 27’45”.VOLEI : între 18 și 23 ianuarie 1976 

portantă hotăritoare atît pe plan politic. cit și pe plan economic înrădăcinarea trainică a noilor principii de relații internaționale. Așa cum au subliniat în repetate rîhduri partidul și statul nostru, soluționarea actualelor probleme economice mondiale, care sînt o consecință a politicii imperialiste și colonialiste de dominație și asuprire a popoarelor, impune intensificarea luptei pentru lichidarea raporturilor care au generat aceste practici, pentru instaurarea principiilor noi, democratice, ale dreptului și moralei internaționale.Este o realitate istorică pozitivă, un important succes al luptei popoarelor faptul că aceste principii, care corespund spiritului și literei Cartel
PROMOVAREA RELAȚ

INTERSTATALE N(
O.N.U., au cunoscut. îndeosebi în ultimii ani. o largă și puternică afirmare, ceea ce constituie, de altfel, una din importantele pirghii ale cursului nou înregistrat pe arena mondială. Or, trebuie subliniat că noile principii nu pot fi privite izolat de aspectele economice ale relațiilor interstatale ; dimpotrivă, ele constituie o componentă esențială. formează însăși temelia e- dificării unei noi ordini economice. De aceea, din recunoașterea noilor principii de relații decurge în mod necesar adoptarea unei poziții constructive fată de imperativul edificării noii ordini, întreprinderea de măsuri concrete, practice în acest sens.Afirmarea și înrădăcinarea trainică a noilor principii de relații interstatale. ca temelie a unei noi ordini internaționale. constituie, după cum se știe, o linie directoare primordială a politicii externe a României. Ele au fost înscrise în toate documentele internaționale ale României, în declarațiile solemne și acordurile semnate cu zeci de state de pe toate continentele. Totodată, prin relațiile pe care tara noastră le dezvoltă cu tarile socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, prin diversele forme de cooperare economică pe care le promovează, prin întreaga sa activitate practică pe plan internațio-

NOUTĂTI ÎN PRODUCȚIA
5 ’Uzina „Litostroi" din Liubliana, care a sărbătorit de curind 28 de ani de existență, a jucat un rol de pionierat în eforturile de industrializare a țării: numeroase întreprinderi din R.S.F. Iugoslavia au fost utilate cu instalații ce poartă emblema ei. Activitatea de a- proape trei decenii a uzinei se exprimă în realizarea a peste 300 turbine montate in hidrocentrale din Iugoslavia și din alte țări, precum și a unei producții apreciabile de utilaje, macarale industriale, prese, motoare diesel și altele. Uzina este — alături de alte importante întreprinderi din Iugoslavia — un exemplu grăitor al drumului parcurs de industria constructoare de mașini din ' această tară în anii edificării socialismului.Cum e si firesc. în programele dc industrializare a tării, dezvoltării acestui sector i s-a asigurat o prioritate constantă. Industria constructoare de mașini, în ale cărei unități lucrează 220 000 de muncitori, realizează 4.3 la sută din veniturile globale obținute în economia iugoslavă, iar investițiile din această ramură au o pondere de 40 Ia sută din totalul investițiilor pe tară.

Uzinele si fabricile iugoslave profilate pe fabricarea de mașini și utilaje realizează produse care. din punct de vedere calitativ și al parametrilor tehnologici, răspund celor mai ridicate exigente. Sînt bine cotate de beneficiarii iugoslavi, precum și de cei din străinătate. produse ca motoarele de mare putere pentru nave, mașinile de prelucrare a metalelor, mașinile agricole, tractoarele, vagoanele de mărfuri și călători, camioanele. generatoarele și transformatoarele etc.Cu toate că în anii socialismului industria constructoare de mașini s-a dezvoltat intr-un ritm rapid — a- preciază forurile competente iugoslave — posibilitățile pe care le oferă acest sector nu sînt valorificate în măsură suficientă. A- nalize ale specialiștilor arată că industria autohtonă ar putea asigura pînă ia 70 la sută din echipamentul pentru utilarea obiectivelor energetice, pînă la 60 la sută din cel necesar întreprinderilor siderurgice. pînă la 80 la sută din utilajele pentru industria chimică ș.a.m.d. De aceea, sarcina esențială a sectorului construcțiilor de mașini este tocmai sporirea conti-

FOTBAL
MÎINE, GRECIA — ROMANIAîn ziua de miercuri. 24 septembrie, se vor juca mai multe meciuri internaționale. La Salonic. România — Grecia, in campionatul balcanic in- terțări. Formațiile : România : Ior- gulescu — Cheran, Sătmăreanu. G. Sandu. Anghelini — Dumitru, Dinu, BSIbni — Fazekas, Iordănescu (M. Sandu), Lucescu. Grecia : Kon- stantinou — Pallas, Iosifides, Firos, Nikolaou, Elefterakis, Sarafis. Kou- das, Papaioanou, Kritikopoulos, Ar- dizoglou. Va arbitra o brigadă din Bulgaria. Meciul va începe la oraA RÎNDURIse va desfășura la Roma competiția de calificare pentru turneul final o- limpic de volei masculin.Echipele participante au fost repartizate în patru grupe preliminare. după cum urmează : grupa A : Italia, Belgia. S.U.A., Israel, Kuweit ; grupa B : U.R.S.S.. Brazilia. Venezuela. R.F. Germania. Grecia : grupa C : R.D. Germană, Bulgaria, Islanda, Spania, Indonezia ; grupa D : Cehoslovacia, România, Turcia, Nigeria, Iugoslavia și Iran.Echipele situate pe primul loc în fiecare grupă preliminară își vor disputa un nou turneu, primele două clasate urmînd a se califica pentru Jocurile Olimpice de la Montreal.
nai, țara noastră a adus și aduce o contribuție unanim recunoscută la afirmarea noilor principii, la promovarea noii ordini politice și economice.Relația directă dintre noile principii de relații internaționale și noua ordine economică este învederată și de faptul că, pe măsură ce noile principii au dobîndit o tot mai largă recunoaștere internațională, fiind consacrate în documente semnate practic de toate statele, s-a afirmat tot mai pregnant dezideratul edificării noii ordini politice și economice, care cunoaște în prezent o u- riașă amploare internațională.Pronunțîndu-se cu consecvență pentru așezarea raporturilor dintre 

state pe baza principiilor noi, democratice, România subliniază in permanentă necesitatea ca aceste principii — principiile independenței și suveranității naționale, egalității depline in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, eliminării definitive a forței și amenințării cu forța — să-și găsească aplicarea deplină și unitară, ca un tot integral. în domeniul politic, a- ceste raporturi sînt esențiale pentru creșterea încrederii, pentru o conlucrare pașnică între popoare, avînd o însemnătate hotăritoare pentru asigurarea securității și păcii generale. De altfel, este cit se poate de semnificativ faptul că în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa aceste principii sînt înscrise cu claritate la loc de frunte, ele formînd cheia de boltă a securității și destinderii pe continent. în același timp, aplicarea lor in sfera raporturilor economice este o condiție hotăritoare pentru lichidarea subdezvoltării, accelerarea progresului general. Astfel, principiul independentei si suveranității naționale a statelor își are corespondent ne plan economic în recunoașterea dreptului sacru al fiecărui popor de a fi deplin stăpîn ne bogățiile tării sale, de a decide de sine stătător asupra folosirii acestora și asupra rezultatelor muncii sale — cerință 

nuă a ponderii sale în utilarea noilor întreprinderi industriale ce se construiesc in tară, preciun si lărgirea gamei produselor sale. Programele de orientare a activității in vederea atingerii acestor obiective pun accentul pe folosirea rațională și creșterea ponderii materiilor prime interne, colaborarea mai strinsă a tuturor factorilor ce concură la producția de mașini și utilaje pe toate fazele — de la furnizarea de materii prime Si pînă la desfacerea produselor. în aceeași ordine de idei, aceste programe prevăd crearea de organizații ale unităților ce colaborează direct sau indirect la realizarea diferitelor produse ale industriei constructoare de mașini. asigurarea unor ample acțiuni de specializare și diviziune a muncii.Se estimează că în perioada turnătoare de cinci ani valoarea investițiilor pentru realizarea de echipamente în întreaga e- conomie iugoslavă va ajunge la 250 miliarde dinari, fapt care va face posibil ca 60 la sută din necesarul acestor echipamente să fie asigurat exclusiv de industria autohtonă.
S. MORCOVESCU

20 și va fi transmis în direct la radio (programul I).Tot miercuri vor avea loc partidele Ungaria — Austria (campionatul european, grupa a Il-a) și U.R.S.S. — Norvegia (preliminarii o- limpice). Sîmbătă : Italia — Finlanda (c.e. — grupa a V-a) și Belgia — R. D. Germană (c.e. — grupa a Vll-a).
AZI, F. C. CONSTANȚA — 

PORTUGUESAEchipa braziliană de fotbal Portu- guesa își începe turneul în tara noastră astăzi, cînd va juca cu formația F. C. Constanta. Partida se va desfășura pe stadionul „1 Mai" din Constanta, cu începere de la ora 15,45.
CAMPIONATE

DIN ȚARI EUROPENESpania (etapa a IlI-a) : Real — Hercules 4—0. în clasament : 1. Espa- nol — 6 puncte ; 2. Real — 5 puncte. Belgia (etapa a Vil-a) : Racing Malines — Anderlecht 1—2. în clasament : 1. Lokeren — 12 puncte ; ... 11. Anderlecht — 7 puncte. Iugoslavia (etapa a Vil-a) : Steaua Roșie — Radnicki Kraguevac 5—0. în clasament : 1. Steaua Roșie — 14 puncte. R.D. Germană (etapa a 6-a) : Dinamo Dresda — Chemie Leipzig 5—0. în clasament, Dinamo conduce cu 11 puncte.
imperioasă pentru dezvoltarea rapidă pe calea progresului a fiecărui popor si premisa unei colaborări fructuoase între toate statele. în a- celași timp, din principiul egalității decurg un șir de importante cerințe, ca, de pildă, asigurarea avantajului reciproc, accesul larg al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii contemporane sau stabilirea unui raport just, echitabil. între preturile diferitelor produse — criterii esențiale ale noii ordini economice internaționale ; la fel mobilizarea maximă a resurselor materiale și umane proprii — factorul primordial al dezvoltării fiecărei națiuni — se poate realiza numai în condițiile respectării suveranității.Noile principii de relații internaționale nu pot fi considerate ca simple categorii politice abstracte, cu caracter academic. Marea lor forță de mobilizare constă tocmai în faptul că ele sînt chemate să guverneze relațiile dintre state, în sfera politică, precum și in sfera economică, principala sferă a activității umane. în această privință, după părerea tării noastre. Organizația Națiunilor Unite poate și trebuie să joace un mai mare rol în instaurarea noilor raporturi interstatale. în făurirea unei noi ordini politice și economice.Actionind cu neabătută consecventă pentru înfăptuirea noii ordini politice si economice. România pornește de la menirea istorică a țărilor socialiste, ca promotoare ale făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, în care să-și găsească împlinire aspirațiile de pace și progres ale tuturor popoarelor. Prin înseși relațiile de tip nou dintre ele. menite să o- fere un model de raporturi juste și echitabile între state independente si suverane, pe deplin egale în drepturi. țările socialiste au de îndeplinit o misiune de înaltă responsabilitate istorică, situîndu-se ferm în avangarda luptei pentru crearea unei noi ordini politice și economice. în aceasta se află unul din marile izvoare ale creșterii continue a prestigiului și influentei socialismului în lume.în_ ceea ce o privește, așa cum se arată clar în documente oficiale. în declarațiile președintelui republicii. România socialistă este hotărîtă să aducă, în continuare, prin întreaga ei politică, prin activitatea practică, o contribuție substanțială la instaurarea noilor principii de relații, la făurirea unei ordini economice întemeiate pe dreptate și echitate — deziderat realist, ridicat în mod necesar de înseși cerințele dezvoltării istorice, corespunzător intereselor popoarelor, cauzei progresului întregii umanități.

Dumitru ȚINU
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La Națiunile Unite au început dezbaterile 

de politică generală

O.N.IL poate asigura participarea activă 
a tuturor statelor la soluționarea 

problemelor vitale ale omeniriiNAȚIUNILE UNITE 22 — Corespondentul nostru transmite : Luni la amiază, în plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite au început dezbaterile de politică generală. Și-au anunțat participarea peste 100 șeii de delegații.Dezbaterile generale au fost deschise de ministrul afacerilor externa al Braziliei, Antonio Francisco Aze- redo da Silveira. Vorbitorul a menționat că a sosit timpul stabilirii unor jaloane concrete care să ghideze relațiile economice între statele in curs de dezvoltare și. cele industrializate, pentru a corecta inechitățile, inegalitățile și discriminările existente in actualele raporturi, stabilite în funcție de interese unilaterale. Pentru statele sărace — a spus el — negocierea unui acord general între cele două grupuri de state este o chestiune de recunoaștere a dreptului lor de a avea liber acces pe piețele națiunilor dezvoltate și la mijloacele indispensabile progresului lor economic și social, iar pentru statele avansate din punct de vedere industrial este o problemă de recunoaștere a dreptului lor de a obține materii prime la prețuri echitabile.Vorbitorul a subliniat apoi că, în acest al 30-lea an al existenței sale, Organizația Națiunilor , Unite resimte influenta. înnoirilor care favorizează ridicarea sa la înălțimea cerințelor națiunilor lumii, pronunțin- du-se în favoarea aducerii în atenția și preocupările organizației mondiale a problemelor de importanță generală care afectează soarta tuturor țărilor.In cuvîntarea sa, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Henry Kissinger, referindu-se, între altele, la evoluția pozitivă a relații

lor Est-Vest. a declarat că lumea nu mai este continuu zguduită de confruntări cronice, că se desfășoară consultări periodice între reprezentanții statelor socialiste și occidentale, inclusiv la cel mai înalt nivel. El a anunțat, în acest context, că președintele Statelor Unite, Gerald Ford, urmează a avea o întrevedere cu secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, și, încă în cursul acestui an, va întreprinde o vizită în Republica Populară Chineză. „De asemenea — a arătat vorbitorul — S.U.A. și-au dezvoltat relațiile constructive reciproc avantajoase cu state ale Europei răsăritene. Statele Unite au legături de prietenie tradiționale și bine consolidate cu popoarele acestei zone geografice. Avem în vedere, în viitor, lărgirea posibilităților de cooperare practică, pe măsură ce barierele dintre Est și Vest vor fi eliminate".Secretarul de stat american a subliniat. in continuare, că in cadrul întrevederilor la nivel înalt cu conducătorii unor state est-europene, părțile au insistat asupra principiilor abținerii reciproce a statelor de la acțiuni care ar putea încorda relațiile, principii reafirmate de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa.Kissinger a făcut apel la continuarea eforturilor pentru edificarea unei păci trainice, juste și durabile în Orientul Apropiat și la soluționarea pe cale pașnică a conflictului cipriot, prin menținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ciprului, prin înlăturarea liniilor de demarcație dintre cele două comunități și prin retragerea tuturor trupelor străine din insulă, cu excepția celor ale Națiunilor Unite.
Conferința generală a A. I. E. A.VIENA 22 — Corespondentul nostru transmite : La centrul congreselor din Palatul Hofburg s-a deschis cea de-a XlX-a sesiune a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), la care participă delegații din partea celor 106 state membre. Delegația țării noastre este condusă de prof. Ion Ursu. președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează, între altele, examinarea activităților din ultimul an ale A.I.E.A. și a bugetelor pe anii 1975 și 1976, alegerea unor noi membri in consiliul guvernatorilor. In ședința inaugurală au fost alese ca membre ale A.I.E.A. Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Tanzania.Prezentînd raportul de activitate al A.I.E.A. pe ultimul an. directorul

general al agenției, Sigvard Eklund, a subliniat importanța și acuitatea extinderii folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, în contextul creșterii cererii mondiale de energie. Vorbitorul a evocat, totodată, dezbaterea care are loc în prezent pe plan mondial în legătură cu avantajele și neajunsurile dezvoltării aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare. Referindu-se la problema îndeplinirii prevederilor Tratatului de neprolife- rare a armelor nucleare, el a arătat că numeroase state neposesoare da arme nucleare au manifestat — cu prilejul conferinței pentru examinarea modului de înfăptuire a tratatului, desfășurată in luna mai la Geneva — un sentiment de frustrare, ele apreciind că „încrederea în ordinea și securitatea internațională este departe de a fi realizată".
În apărarea patrioților spanioliMADRID 22 (Agerpres). — O delegație alcătuită din șapte personalități franceze a sosit. luni, la Madrid în vederea unui demers pe lingă guvernul spaniol în favoarea militanți- lor spanioli condamnați la moarte. Din delegație fac parte actorul Yves Montand, regizorul Costa Gavras, prof. Michel Foucault, ziariștii Claude ^lauriac, Jean Lacouture și R. P. ^audouze. precum și scriitorul Regis Debray. Delegația este purtătoarea

unui mesaj semnat de Pierre Mendes France, fost prim-ministru al Franței, de scriitorii Andre Malraux, Louis Aragon. Jean Paul Sartre, precum și de biologul Francois Jacob.
★La puțin timp după sosirea lor la Madrid, autoritățile spaniole au ordonat expulzarea imediată a celor șapte personalități franceze — informează agenția France Presse.

ITALIA

înfăptuirea unor relații economice echitabile- 
imperativ al păcii și destinderii internaționale

O declarație a președintelui Iosip Broz TitoBELGRAD (Agerpres). — Intr-o declarație făcută în localitatea Sisak, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, s-a referit la unele probleme internaționale, arătind că „țările puternic industrializate trebuie să înțeleagă, o dată pentru totdeauna, că în lume nu va fi pace și nici nu vor exista bune raporturi internaționale atît timp cit nu vor fi instaurate relații economice echitabile". Este vorba, a subliniat Iosip Broz Tito, de faptul ca produsele și materiile prime ale țărilor nealiniate — în mare parte state în curs de dezvoltare sau nedezvoltate — să nu fie jefuite, așa cum s-a întîmplat pină acum. Președintele Tito a subliniat necesitatea depășirii situației în care

țările industrializate majorau prețurile la produsele lor de fiecare dată cînd o doreau, iar companiile multinaționale reduceau prețurile la materiile prime importate.Subliniind, pe de altă parte, că tot mai multe țări aparțin nealinierii, Iosip Broz Tito a arătat că astăzi statele nealiniate reprezintă două treimi din omenire, cuprinzînd peste două miliarde de oameni, constituind un factor extrem de important în relațiile internaționale. Acest lucru, a spus președintele Tito. a fost, de altfel, evident la recenta sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., care a examinat problema creării unui nou sistem de relații economice în lume.
COLOCVIU LA VARȘOVIA: „Pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea armamentelor, dezarmare 

și destindere"VARȘOVIA 22 — CorespondentulAgerpres transmite : în zilele de 20 și 21 septembrie, la Varșovia s-au desfășurat lucrările unui colocviu internațional, organizat sub auspiciile Consiliului Mondial al Păcii, cu tema „Pentru oprirea cursei înarmărilor, reducerea armamentelor, dezarmare și destindere". Au participat reprezentanți ai organizațiilor mișcării pentru pace din numeroase țări, între care și România, precum și ai unor

organizații internaționale. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de J. Cy- rankiewicz, președintele Comitetului polonez pentru pace. In cadrul dezbaterilor s-a evidențiat necesitatea unor acțiuni energice din partea tuturor popoarelor lumii pentru adoptarea de măsuri concrete în vederea reducerii treptate a bugetelor de război, interzicerii folosirii armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă și pentru distrugerea celor existente.
Reuniunea de la Bruxelles a reprezentanților 

opiniei publiceBRUXELLES (Agerpres) — Sesiunea de la Bruxelles a Comitetului internațional al reprezentanților opiniei publice pentru securitate și cooperare în Europa, la care a participat și România, a adoptat un document care evidențiază importanta Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și necesitatea transpunerii în fapte a angajamentelor asumate la cel mai înalt nivel, astfel incit să

se poată ajunge la edificarea unei securități reale și întronarea unor relații noi intre statele continentului. Documentul cheamă opinia publică să acționeze pentru încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, promovarea unei cooperări europene multilaterale, pentru întărirea prieteniei și colaborării pe continentul nostru și în lume.

Convorbiri economice româno-poloneVARȘOVIA 22 (Agerpres). — Luni a sosit la Varșovia tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului. președintele Comitetului de Stat al Planificării, care va purta convorbiri privind coordonarea planurilor României și Poloniei pe perioada 1976—1980. Pe aeroportul Okencie din Varșovia el a fost salutat de Mieczyslaw Jagielski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, președintele Comisiei de Planificare de pe lingă Consiliul de Miniștri, de reprezen

tanți ai conducerii unor ministere si instituții centrale poloneze. A fost de fată ambasadorul tării noastre la Varșovia. Aurel Duca.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni. erau prezenți Vasile Bumpăcea, ministrul construcțiilor industriale. Emi- lian Dobrescu. ministru-secretar de stat, prim-vicepreședinte al C.S.P., Vasile Răuță, vicepreședinte al C.S.P. A fost de fată Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București.

DE PRETUTINDENI

PORTUGALIA

După constituirea noului guvernLISABONA 22 (Agerpres). — După constituirea guvernului de unitate națională, condus de primul ministru Jose Pinheiro de Azevedo, situația politică din Portugalia tinde să intre pe un făgaș normal. Ziarele de la Lisabona informează că, imediat după anunțarea componenței noului cabinet (format din 15 membri), au avut loc consultări între cele trei partide politice care participă cu reprezentanți în guvern, șeful statului și membrii Consiliului Revoluției pentru desemnarea celor peste 30 de secretari de stat care vor face, de asemenea, parte din guvern și vor participa nemijlocit la activitățile a- cestuia. Secretarii de stat propuși sint, ca de altfel și în componența guvernului, reprezentanți ai partidelor comunist, socialist și popular democratic. precum și ofițeri din cadrul Mișcării Forțelor Armate și civili din afara partidelor politice.In paralel, în țară au loc adunări și mitinguri ale oamenilor muncii. în cadrul cărora participanții — muncitori, țărani, funcționari, ofițeri, soldați și veterani — își exprimă sprijinul față de noul guvern și hotărîrea de a susține acțiunile acestuia pe linia apărării și consolidării cuceririlor revoluționare ale poporului, a continuării și adîncirii procesului de transformări democratice din Portugalia.
★Explicind poziția Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, se

cretar general al partidului, a menționat intr-un discurs rostit la Ca- sebres că programul noului guvern prevede apărarea cuceririlor revoluționare obținute după 25 aprilie. Partidul comunist a sprijinit eforturile amiralului Pinheiro de Azevedo pentru constituirea unui nou guvern — a spus el — pentru că dacă aceste eforturi ar fi eșuat, s-ar fi putut ajunge la formarea unui cabinet de dreapta. Oamenii muncii nu vor permite ca in calea aplicării obiectivelor guvernamentale să fie puse piedici, iar comuniștii vor ră- mine în guvern pentru a apăra, în uzine și in agricultură, interesele acestora și pe cele ale revoluției — a spus secretarul general al P.C.P.Evocînd apoi problema reformei agrare, Alvaro Cunhal a menționat că P.C.P. nu va ceda în ce privește aplicarea acesteia. De altfel, a arătat el. programul primului ministru prevede continuarea realizării reformei agrare. Vorbitorul a arătat apoi „necesitatea alianței cu agricultorii mici și mijlocii, față de care este posibil să se fi comis unele erori, alianță necesară în lupta împotriva ofensivei marilor proprietari și a forțelor reacționare".Pe de altă parte, Alvaro Cunhal a relevat că guvernul trebuie să ia fără intîrziere măsuri pentru a facilita obținerea creditelor de cătra cooperative și comercializarea produselor acestora, precum și pentru ajutor tehnic.

• RESTAURARE, Casa- muzeu din Amsterdam a marelui pictor olandez Rembrandt, unde a trăit timp de 19 ani — în perioada. 1639—1658 — a fost restaurată. Lucrările au durat mai mulți ani, din cauza degradării temeliilor, care amenințau cu prăbușirea întregii construcții. Soluția folosită de restauratori a fost aceea a implantării sub clădire a unor stîlpi rezis- tenți din beton, Care consolidează fundația și susțin, totodată, zidurile. Casa-muzeu astfel restaurată va putea primi circa 130 000 vizitatori pe an.
• „ROATA CU REAC

ȚIE”. Energie ieftină, obținută din alte surse decît combustibilii tradiționali și prin metode nepoluante — iată un deziderat pe care inginerul de aviație francez Bernard Morin consideră a-1 fi realizat prin inventarea așa-numitei „roți cu reacție" — arată ziarul american „International Herald Tribune". Este vorba de un disc prevăzut în partea sa superioară cu palete mobile și care, scufundat la 100 metri sub apă în regiunea țărmurilor, transformă in electricitate energia conținută in curentii subacvatici ce se mișcă de-a lungul coastelor. Inventatorul menționează că o „roată jr*’ reacție" avînd palete de 25 m< tri înălțime și operind într-u curent ce are o viteză de 5 me,. tri pe secundă poate produce mai multă energie electrică decît o centrală nucleară obișnuită. Se studiază proiectul instalării unui asemenea disc uriaș în sudul Siciliei.

agențiile de presa transmit:
Primire Ia Kremlin. Le°- nid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. a primit luni la Kremlin pe astronauții americani Thomas Stafford, Donald Slayton și Vance Brand și pe cosmonauții sovietici Alexei Leonov și Valeri Kubasov — care au participat, in cadrul programului sovieto-american, la zborul spațial „Soiuz-Apollo".
Președintele Consiliului 

de Stat al R.P. Bulgaria, T°- dor Jivkov, a primit delegația Partidului Uniunea de Centru — Noile Forțe din Grecia. în frunte cu Gheor- ghios Mavros. președintele partidului. A avut loc o convorbire asupra dezvoltării contactelor și relațiilor de bună vecinătate dintre Bulgaria și Grecia, pentru consolidarea, in continuare, a păcii și colaborării in Balcani.
Tîrgul internațional de 

toamnă de la Zagreb ?’-a închis porțile. Țara noastră a fost prezentă la această prestigioasă manifestare economică cu o gamă largă de produse.

Convorbiri chino-vietno- 
HWî’.e Luni, conducătorii de partid și de stat chinezi : Ciu De. Ie Cien- in, Den Siao-pin. Iao Uen-iuan. Li Sien-nien. Cen Si-lien, Ci ten-kuei, Uan Dun-sin. U De și Ulanfu s-au întilnit cu delegația de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Duan. prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, sosită intr-o vizită oficială în R. P. Chineză. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească — anunță agenția China Nouă.

Un detașament militartri- mis de Consiliul Executiv Național al insulelor Comore a preluat duminică controlul insulei Anjouan, după un atac, avînd ca scop Măturarea controlului acestei insule de către fostul președinte al Comorelor, Ahmed Abdallah.
In Finlanda s-au desfășurat, duminică și luni, alegeri generale anticipate, hotărîte de președintele Kekkonen după demisia, în luna iunie. a coaliției cvadripartite de cen-

tru-stînga. Centrele de votare au fost închise la ora 20 G.M.T. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, principalele patru partide ale tării — social-democrat. comunist, de centru și conservator — vor obține aproximativ 80 la sută din totalul voturilor.
Organele judiciare ale 

R. P. Chineze au hotărît să pună în libertate, ca o expresie de bunăvoință, pe toți cei 95 de agenți speciali înarmați ai; clicii lui Cian Kai- și și pe cei 49 de membri ai echipajelor navelor care au transportat acești agenti — anunță agenția China Nouă. Această hotărîre reprezintă încheierea procesului de punere în libertate a agenților înarmați ai clicii lui Cian Kai-și și a membrilor echipajelor de pe navele care i-au transportat, capturați în perioada 1962—1965.
Naționalizări în Libia. Un număr de peste 320 de companii și firme particulare au fost naționalizate în Republica Arabă Libiană,

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Noi elemente ale situației politice
„Atmosfera devine tot mai apăsătoare, a- mintind de cea premergătoare crizelor de guvern". In acești termeni comenta zilele trecute ziarul „II Mes- saggero" situația cabinetului Aldo Moro. la reluarea activității politice. Intr-adevăr, in ultimul timp, presa a publicat declarațiile mai multor lideri influenți din cadrul Partidului mocrat-creștin, care se punea semnul întrebării posibilitatea guvernului de a face fată multiplelor dificultăți prin care trece tara. Ministrul de interne a declarat că „nu se poate merge înainte fără a avea o majoritate compactă", că „actualul guvern nu are o bază suficient de stabilă". La rindul său. ministrul industriei a arătat. într-un interviu acordat săptămî- nalului „Oggi". că actualul moment economic este foarte dificil și nu este posibil ca el să fie depășit in cadru! unei situații politice echivoce și confuze. Pe poziții similare s-a situat și vicesecre- tarul Partidului democrat-creștin. După cum se poate constata. demisia guvernului este dorită de influente cercuri din cadrul P.D.C., al căror obiectiv „declarat" este acela de a proceda la 

o „clarificare" cu celelalte partide care fac parte din cadrul majorității și. în primul rînd. cu partidul socialist. Socialiștii sint „acuzați" îndeosebi pentru faptul că au stabilit raporturi speciale cu partidul co-

de- prinsub

munist în regiuni, provincii și comune, ceea ce a dus la creșterea neașteptată a numă- tului de „guverne locale" de stingă. Dincolo de acest obiectiv declarat, amintitele a- precieri. ca si altele care le-au precedat, vin să ilustreze că in sinul democrației creștine se desfășoară o intensă luptă politică intre forțe care urmăresc să impună un nou curs, mai realist, politicii desfășurate de partidul majorității relative și care au reușit să se impună la ultimul consiliu național al P.D.C. și. pe de altă parte, forțele cai e nu împărtășesc punctele de vedere susținute de noua conducere a partidului. Astfel se explică deplasările tot mai vizibile care se înregistrează în sinul curentelor acestei formații politice, noile alianțe interne care sint pe cale a se forma în cadrul P.D.C.Dar aceste calcule ale liderilor P.D.C. nu găsesc ecou în rindul majorității forțelor politice din tară. Socialiștii s-au pronunțat astfel în mod net împotriva unei crize de guvern, care ar putea să ducă la alegeri politice anticipate și la alte consecințe imprevizibile. Răspunzi nd declarațiilor avansate de unii lideri demo- crat-creștini. cotidianul de orientare socialistă „II Lavoro" din Genova scria : „Partidul socialist nu poate să procedeze la nici o clarificare cu P.D.C. atît -timp cit această formație politică nu a arătat în mod clar ce

sî-
tip de guvern înțelege să susțină". La,rindul lor, republicanii s-au arătat și ei ostili unei crize de guvern.Este interesant de relevat că și înnul democrației creș- . tine, o serie de personalități (este vorba de Mariano Rumor, de Paolo Emilio Taviani si alții) au tinut să a- vertizeze asupra pericolelor care not decurge dintr-o eventuală criză. Desigur, „partida", cum se exprima un ziar milanez, nu este încheiată. Actualele reuniuni
ECUADOR

ale

natură într-un
diferitelor partide politice și îndeosebi reuniunea conducerii P.D.C., în curs de desfășurare la Roma, urmează să aducă noi elemente, 'de să „clarifice"fel sau altul viitorul actualului cabinet.în mod evident, a- ceste frămîntări au loc in contextul noului raport de forțe creat pe scena politică italiană ca urmare a rezultatelor a- legerilor administrative și regionale din 15 iunie. Succesul important obținut la a- ceste alegeri de Partidul Comunist Italian a relevat pregnant forța și influența Partidului Comunist Italian, care, după cum se știe, s-a situat in ce privește numărul de

voturi primite la o diferență de mai puțin de 2 la sută față de P.D.C. In baza acestor rezultate, într-o serie de regiuni, municipii, orașe s-au instalat noi administrații ale coaliției de stînga în comuniștii, tea acestora și mai mult prestigiul P.C.I. In aceste condiții, problema raporturilor cu P. C. Italian a devenit o problemă centrală a vieții politice italiene, înscriindu-se la loc de frunte în dezbaterile reuniunilor partidelor democrat-creștin și socialist. Hotărîrile a- cestora vor deveni cunoscute în zilele viitoare.

forțelor frunte cu Activi ta- a sporit

Radu BOGDAN

Larg sprijin programului 
guvernamental de transformări

progresisteActualitatea politică din Ecuador continuă să evolueze sub semnul hotăririi guvernului condus de președintele Guillermo Ro- driguez Lara de a crea noi condiții pentru impulsionarea dezvoltării economice a țării. Măsurile adoptate în ultimul timp, in baza programului inițiat în 1972, precum și reafirmarea poziției externe independente a Ecuadorului reflectă continuitatea unei politici cu largă adeziune națională, de care a ricoșat recenta tentativă de lovitură de stat pusă la cale de un grup de complotiști

sprijiniți de oligarhia internă. Diferite organizații politice și sindicale au condamnat cu fermitate această acțiune cu caracter contrarevoluționar, re- afirmînd sprijinul pe rare-1 acordă politicii de transformări progresiste a guvernului președintelui Confederația lor muncii a imediat la unitatea tuturor forțelor populare pentru „oprirea subversiunii reacționare, identificată cu interesele cercurilor imperialismului și oligarhiei, vinovate pentru înapoierea economică a țării". într-un

Lara. oameni- chemat

document al Partidului Comunist din Ecuador. în care se face o analiză a momentului politic de după eșuarea loviturii de stat, se relevă că „forțele democratice au cîștigat o bătălie, dar trebuie să se pregătească pentru alte lupte mai grele, iar unicul drum este acela al realizării plenare a aspirațiilor populare exprimate în mare măsură in gramul de acțiune clamat de forțele mate in 1972".într-o ședință a vernului. care aloc recent, s-au luat o serie de hotărîri pentru impulsionarea tra-

pro- pro- ar-gu- avut

ducerii în viață a planurilor de dezvoltare, O atenție deosebită va fi acordată în continuare dezvoltării industriale, bazată cu prioritate pe folosirea resurselor naturale ale țării. în cadrul industriei hidrocarburilor — una din principalele ramuri ale economiei naționale — se are în vedere o puternică dezvoltare a petrochimiei. Totodată, va fi stimulată construcția de locuințe, se va extinde rețeaua instituțiilor de ocrotire a sănătății publice. O importanță deosebită se acordă programelor pentru ridicarea nivelului de viață al țărănimii.Pe plan internațional, politica generală a țării va continua pe făgașul ei cunoscut. Intr-o declarație a Ministerului de Externe, dată zilele trecute publicității, se subliniază că politica externă e- cuadoriană va fi bazată și în continuare pe principiile fundamentale ale dreptului internațional și în mod deosebit pe cele care prevăd respectarea independenței și integrității teritoriale a statelor, recunoașterea e- galitătii lor suverane, neintervenția, respingerea folosirii forței sau a amenințării cu forța, suveranitatea permanentă asupra resurselor naturale. Se reafirmă că „guvernul Ecuadorului va continua să dezvolte relațiile sale cu toate țările lumii, pe baza respectului mutual și a- vantajului reciproc, indiferent de regimul politic, economic și social pe care și-I alege fiecare popor in exercitarea drepturilor sale suverane".
Eugen POP

ATENA.

„Zilele medicale 

balcanice"
ATENA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Sub înaltul 
patronaj al președintelui Repu
blicii Elene, Constantin Tsatsos, 

«■ la Atena s-au deschis, luni, „Zi
lele medicale balcanice", mani
festare la care participă repre
zentanți de frunte ai medicinii 
din Bulgaria. Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia, precum și o 
delegație a Societății medicale 
mediteraneene din Franța. Pri
ma ședință s-a desfășurat sub 
conducerea reprezentantului ță
rii noastre, prof. dr. M. Popes- 
cu-Buzeu, președintele de onoa
re al Societății medicale balca
nice.

La Beirut, incidentele 
continuăBEIRUT 22 (Agerpres). — Luni dimineața. în cartierele de vest ale capitalei libaneze au reizbucnit lupte de stradă între forțele politice rivale, după un calm relativ de 24 de ore intervenit în baza acordului de încetare a focului între cele două părți — relatează agențiile de presă. Incidentele, care au provocat însemnate daune materiale, s-au extins, potrivit agențiilor de presă. în șase cartiere ale orașului. Puternice schimburi de focuri, explozii și incendii au fost semnalate la Beirut în. noaptea de duminică spre luni. Părțile implicate în conflict fac uz de artilerie și mortiere. Intrările si ieșirile din oraș sint blocate, străzile sint pustii, iar pe principalele artere pot fi întâlnite la coltul străzilor cuiburi de mitralieră.Postul de radio Beirut, reluat de agențiile de presă, a făcut cunoscut că. duminică, pe străzile capitalei au fost găsiți 85 de morți, alte 15 persoane se află sub dărîmăturile clădirilor. Presa libaneză subliniază că. în cele cinci zile de incidente, peste 1 500 de magazine si clădiri din centrul orașului Beirut au fost total distruse. La Beirut — semnalează agențiile de presă — se simte o lipsă acută de alimente, al căror preț a crescut vertiginos. Luni. în centrul capitalei au izbucnit noi incendii. provocate de exploziile bombelor cu plastic.

Orchestra de studio a 
Radioteleviziunii române, sub conducerea dirijorului Ludovic Baci, care întreprinde un turneu în U.R.S.S., a susținut primul său concert. în seara zilei de 22 septembrie, la Casa oamenilor de știință din Moscova. Concertul s-a bucurat de o buna primire din partea iubitorilor muzicii de cameră din capitala sovietică. Programul a cuprins lucrări de Bach. Haendel, Alexandro Marcelo și Dorit Popovici. Ca un omagiu adus regretatului compozitor D. Șos- takovici, colectivul bucureștean a interpretat. la bis, un fragment din Cvartetul al 8-lea al celebrului compozitor sovietic.

Noi incidente în klnnda 
de Nord. P)o’ au fost gravrăniți, luni dimineață, de o bombă cu explozie întirziată la Portadown, localitate situată la 50 km sud-vest de Belfast. Bomba a explodat in momentul în care polițiștii ridicau o barieră rutieră pentru a permite unui vehicul să intre în centrul comercial al orașului. Tot luni dimineață, aripa provizorie a Armatei Republicane Irlandeze și-a asumat responsabilitatea pentru un atentat cu bombe comis împotriva unui camion, în sudul comitatului Armagh.

Sărbători 
ale ziarelor frățești 

„RUDE PRAVO"PRAGA. — Parcul de cultură și_o- dihnă „Julius Fucik" din Praga a găzduit, simbătă si duminică, multiple și variate manifestări consacrate împlinirii a 55 de ani de la apariția primului număr al organului Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia — „Rude Pravo" și Zilei presei, radiodifuziunii și televiziunii cehoslovace. Manifestările s-au desfășurat sub semnul pregătirilor intense pentru întîm- pinarea celui de-al XV-lea Congres al P.C.C. Au luat parte zeci de mii da cetățeni din capitală și din numeroase orașe ale tării. Panouri și grafice. vitrine înșiruite de-a lungul a- leilor ilustrau larga audientă a presei și publicațiilor de partid, a emisiunilor de radio și televiziune, pusa in slujba politicii partidului, a telurilor construirii socialismului.In cadrul unei adunări publice. O. Svestka, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a prezentat drumul glorios străbătut în cei 55 de ani de „Rude Pravo". sarcinile importante ce stau în fața redacției, a tuturor mijloacelor de informare în masă în etapa pe care o străbate acum Cehoslovacia socialistă.
„UNSERE ZEIT"DUSSELDORF. — Duminică au luat sfirșit manifestările consacrate sărbătoririi ziarului „Unsere Zeit". organ al Partidului Comunist German. De-a lungul a două zile. peste 400 000 oameni au participat la multiplele manifestări desfășurate în standurile de pe pajiștea Rinului. în orașul Diisseldorf. Cu un viu interes au fost urmărite „mesele rotunde". In cadrul cărora au fost dezbătute probleme actuale ale vieții politice interne și internaționale. întîlnirile publice in care conducători ai P.C.G. au răspuns la întrebările participan- tilor la serbarea presei. Un miting de solidaritate a exprimat sprijinul forțelor democratice din R.F.G. față de opera de reconstrucție pașnică din Vietnam, continuarea procesului revoluționar din Portugalia, lupta pentru libertate a patriotilor si antifasciștilor din Chile și Spania.La festivități au participat delegați ai ziarelor comuniste din 22 de țări, printre care si reprezentantul „Scîn- teii", Tudor Olaru.In încheierea manifestărilor consacrate sărbătoririi ziarului „Unsere Zeit" a luat cuvîntul Herbert Mies, președintele Partidului Comunist German, care a exprimat hotărîrea comuniștilor din R.F.G. de a milita fără preget pentru unitatea forțelor democratice in lupta pentru libertate. pace și progres social.

• MĂNUȘI FLUORES
CENTE. Fabrica de mănuși Păcs (Ungaria) folosește piele sintetică fluorescentă pentru confecționarea unor mănuși destinate bicicliștilor. Fiind vizibile la mare distanță, aceste mănuși sint menite să ofere un plus de securitate acestor participant la circulația rutieră. Noul produs a fost elaborat în atelierul de creație al fabricii și prezentat nu de mult in public.

• AU ÎNCOLȚIT după 
MII DE ANI. Oameni de știință japonezi au. reușit să trezească la viață semințe ale citor- va plante care au zăcut în pă- mînt circa 3000 de ani. Din cele aproximativ 10 000 de nuci, castane, diferite boabe de legume, semințe de dud — descoperite cu prilejul unor săpături efectuate în prefectura Fukuoka — care au constituit obiectul experimentului, au încolțit doar citeva. In general, experții a- tribuie o mare importantă descoperirii acestor semințe, a căror studiere poate da la iveală noi indicii despre agricultura japoneză din perioada cind o- rezul n-a fost încă principala cultură agricolă a țării.

• RECORD. Pet9r Brown, un prezentator de radio englez, a stabilit la Skien (Norvegia) un nou record : el a vorbit în fata microfonului, fără întrerupere, timp de 268 de ore — cu două zile și jumătate mai mult decît deținătorul vechiului record, a cărui performanță in materie însemna „doar" 208 ore.
• SE NAȘTE UN LAN| 

VULCANIC. Vulcanul Tol- bacik din Kamceatka, aflat de mai bine de două luni și jumătate în erupție, și-a intensificat activitatea. La o distanță de șapte kilometri sud- vest de craterul principal s-a format o crevasă de peste 200 metri lungime, din care continuă să țîșnească lavă, cenușă, gaze emanate în urma deseori-„ punerii straturilor stinc A * ' Specialiștii sovietici stu<?£, ■ continuu acest neobișnuit pft.» ces, care a dat naștere unui ti-, devărat lanț vulcanic, cel mai important atingind inălțimea de 500 metri. Șuvoaie de lavă continuă să erupă din toate craterele. O activitate vulcanică de o asemenea intensitate este înregistrată pentru prima oară în peninsula Kamceatka, precizează agenția T.A.S.S.
• LONGEVITATE.țăran din Coasta de Fildeș a murit, săptămîna trecută, în vîrstă de 158 de ani, lăsînd în urma lui un mare număr de copii, nepoți, strănepoți și stră- strănepoți, a anunțat presa din Abidjan.
• RISCURILE EXCE

SULUI DE ALCOOL. Persoanele care consumă alcool în cantități excesive se expun unor riscuri sporite de a s« îmbolnăvi de cancer al gurii, ficatului și esofagului, a declarat directorul Agenției internaționale pentru cercetări în domeniul cancerului, dr. John Higginson. El a precizat, pe de altă parte, că frecventa diverselor forme ale acestei maladii diferă substanțial de la tară la țară, mai ales datorită deosebirilor legate de calitățile mediului ambiant respectiv.
• RÎUL POLUAT Șl 

ELEFANTUL. Nedispunînd de mijloace pentru a face racordul la rețeaua orășenească de apă potabilă, proprietarul ținui mic circ ambulant care poposea in orașul vest-german Esslingen a dusro la adăpat la riul Neckar pe „vedeta" menajeriei sale — un elefant de aproape 2 000 kg. După ce a băut vreo 60 litri de apă, pachidermul s-a îmbolnăvit și. după scurt timp, a decedat. Neckarul este considerat una din cele mai poluate ape curgătoare din R.F. Germania.
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