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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU 

In județul teleorman
Secretarul general al 

partidului a analizat, împre
ună cu oameni ai muncii, 
specialiști, cadre de partid 
și de stat—la Zimnicea, 
Turnu Măgurele, Purani 
și Vitănești — probleme 
concrete privind creșterea 
producției industriale și 
agricole, îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
actualului cincinal Examinînd macheta platformei industriale a orașului Zimnicea

Oamenii munții teleormăneni, tineri și virstniti, bărbați și femei, au 
intimpinat tu deosebită tăldură pe setretarul general al partidului, 
exprimindu-și botărirea de a fate totul pentru a traduce in viață 

botăririle Congresului al Xl-lea, de a atționa neabătut 
pentru îndeplinirea Programului partidului

în cursul Zilei de Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut o vizită de lucru în unități agricole și industriale din județul Teleorman.Secretarul general al partidului K fost însoțit, în această vizită, de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Constan

tin Dăscălescu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Eveniment remarcabil în viața județului Teleorman, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o ilustrare concretă a grijii permanente a partidului și statului, personal a secretarului general al partidului, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării. Teleormanul face parte din acele județe care, datorită unor mari investiții acordate de stat, vor realiza în a- cest cincinal o producție globală

industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Vor fi construite pe teritoriul județului mai multe obiective industriale, unele dintre ele făcînd parte din ramuri economice încă necunoscute în această zonă, se va dezvolta puternic, pe baze moderne, agricultura socialistă, cu bogate și frumoase tradiții pe meleagurile te- leormănene. în acest cadru de preocupări au fost analizate la fața locului, la Zimnicea și Turnu Măgurele, proiectele privind realizarea unor noi întreprinderi.Ca și în vizitele anterioare e-

fectuate pe aceste frumoase meleaguri romârîești, reîntîlnirea cu oamenii muncii teleormăneni a prilejuit examinarea, împreună cu muncitori și specialiști, cu țărani cooperatori și mecanizatori a problemelor concrete referitoare la creșterea producției industriale și agricole, în condițiile unei eficiente economice sporite.Pe tot parcursul vizitei, la Cooperativa agricolă de producție Purani, la Ferma zootehnică Vitănești a I.A.S. Alexandria, în ora-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit miercuri dimineața pe ziariștii turci Atilla Girgin, de la agenția „Anadolu", Selman Derdogdu, de la agenția „Akdeniz", Ilham Is-
temi de la agenția „Anka“, Sonat Konor și Eroi Olgundemir, de la Ra- dioteleviziunea turcă.La primire a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, președintele Con

siliului Culturii și Educației Socialiste.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru presa și Radioteleviziunea turcă.
Ministrul energiei și minelor al Republicii PeruPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit miercuri dimineața pe general de divizie Arturo de la Torre di Tolla, ministrul energiei și minelor al Republicii Peru, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.A fost de față Roger Eloy Loayza- Saavedra, ambasadorul Republicii Peru la București.Exprimînd satisfacția de a fi primit de șeful statului român, ministrul peruan a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Republicii Peru, general de divizie Francisco Morales Bermudez, a guvernului și

poporului peruan, precum și urări de prosperitate poporului român.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită din partea sa și a poporului român un călduros salut și cele mai bune urări președintelui Francisco Morales Bermudez, iar poporului peruan prieten bunăstare și fericire.în timpul întrevederii, a fost exprimată satisfacția pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Peru, atît. pe plan bilateral, cit și internațional. A fost afirmată de ambele părți dorința de a adinei și diversifica aceste relații, potrivit acordurilor și înțelegerilor româno-peruane convenite la cel mai înalt nivel, în interesul celor două țări și popoare,

al cauzei păcii și colaborării internaționale. în acest cadru au fost e- xaminate rezultatele pozitive ale cooperării dintre cele două țări în domeniul industriei extractive, precum și posibilitățile de valorificare a zăcămintelor descoperite.S-a subliniat, totodată, că România și Peru, țări în curs de dezvoltare, au interese comune pentru asigurarea unui progres mai rapid al dezvoltării lor economice și sociale, pentru întărirea colaborării și solidarității cu celelalte țări în curs de dezvoltare și cu statele nealiniate, in lupta lor pentru realizarea aspirațiilor de progres și bunăstare, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Președintele Consiliului Executiv al Republicii

Socialiste SerbiaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe tovarășii Dușan Ci- krebici, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Serbia, și Branislav Ikonici, vicepreședinte al Adunării R.S. Serbia, care fac o vizită în țara noastră.La primire a participat tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului.A fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Serbia a ex

primat deosebita satisfacție de a fl primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a mulțumit călduros pentru posibilitatea oferită de a vizita România, pentru cordialitatea frățească de care s-a bucurat. împărtășindu-și impresiile din această vizită, el a avut cuvinte de înaltă apreciere față de realizările obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu oaspeții asupra unor probleme privind extinderea și a- profundarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și R.S. Serbia, în cadrul relațiilor de ansamblu româno-iugoslave. în acest con

text, au fost remarcate preocupările comune, de a acționa în continuare pentru folosirea deplină a potențialului hidroenergetic al Dunării.In timpul convorbirii, de ambele părți s-a apreciat că bunele raporturi dintre cele două state se dezvoltă continuu, corespunzător înțelegerilor stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. A fost exprimată hotărîrea de a acționa in continuare pentru lărgirea și diversificarea colaborării și cooperării economice, tehnico-științifice și in alte domenii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
Ministrul federal pentru apărare al Republicii AustriaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri după-amiază, pe ministrul federal pentru apărare al Republicii Austria, Karl Liitgendorf, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire au luat parte generai de armată Ion Ioniță, viceprim-ministru al guvernului, și general-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale.A fost de față Franz Wunderbal- dinger, ambasadorul Austriei la București.Ministrul austriac a transmis pre- ședmtelui Nicolae Geauțescu -un mesaj de salut și sincere urări din partea președintelui Republicii Austria,

Rudolf KirchschlăgeT, și a cancelarului federal Bruno Kreisky. Oaspetele a exprimat gratitudinea pentru prilejul ce i-a fost oferit de a vizita țara noastră, de a cunoaște realizările remarcabile obținute de poporul român în toate domeniile de activitate.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru urările transmise și a adresat, la rîndul său, un călduros salut și cele mai bune urări președintelui Austriei și cancelarului federal, precum și poporului austriac prieten.îp timpul conyoibirii a fost exprimată satisfacția pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie

și colaborare dintre România și Austria, în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii celor două state.Abordîndu-se unele aspecte ale vieții politice internaționale, s-a relevat că pentru edificarea unei reale securități pe continentul european si în lume este necesar să se treacă cu hotărire la transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki, la înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare, inclusiv de dezarmare nucleară, d» reducere a cheltuielilor militare.întrevederea s-a desfășurat într-e atmosferă cordială, prietenească.
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DECRET 
al Consiliului 

de Stat 
al Republicii 

Socialiste România 
privind amnistierea 

unor infracțiuni 
și grațierea 

unor pedepse(Continuare în pag. a IlI-a)

Primire călduroasă la Zimnicea în lanurile de porumb ale C.A.P. Purani

VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ A SECRETARULUI GENERAI 
Al PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST, PREȘEDINTELE 

REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ EL-ASSAD, 
va avea loc intre 26 si 27 iunie 1976 aConform înțelegerii intervenite între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Arabe Siriene, vizita oficială de prietenie pe care secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, pre

ședintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assiad, împreună cu soția, doamna Anisse El-Assad, urma să o efectueze în România între 20 și 21 iunie 1976 va avea loc între 26 și 27 iunie 1976.

Carte

Orașul Miercurea- Ciuc te întîmpină sobru. Și doar străbă- tîndu-1 ți se destăi- nuie. Și doar deschi- zîndu-i ușile îți devine prieten. Pentru că Miercurea-Ciuc este oricînd bucuros de oaspeți, știe să-și dovedească în fel și chip omenia.în centrul urbei — o cetate medievală, astăzi lăcaș de cultură. Și-mprejurul orașului, ca niște ziduri trainice, de neclintit, cetățile industrializării socialiste. Și dincolo de ele — județul Harghita, oameni și locuri neîntrecuți in hărnicie și frumusețe.Platforma de est și platforma de vest. Dovada politicii partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării. Mărturii ale frăției dintre români și secui, ale deplinei e- galități în drepturi a tuturor naționalităților care trăiesc și muncesc pe pămintul României.Platforma de est (cindva, locul se numea Subpădure) : întreprinderea de confecții, filatura, întreprinderea de tricotaje, întreprinderea de piese auto și tractoare, fabrica de lapte, tipografia.Platforma de vest : întreprinderea pentru prelucrarea lemnului, întreprinderea minieră, întreprinderea de Utilaje și piese de schimb pentru industrializarea, exploata-

despre munca 
înfrățitărea și prelucrarea lemnului, fabrica de bere, fabrica de înnobilare a caolinei.De la bun început, fără o indicație anume, pur și simplu din întimplare, după ce le-am văzut pe machetă, după ce le-am aflat numele, mi-am propus să merg la întreprinderea de tricotaje și întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria forestieră. Abia mai tîrziu aveam să aflu că prima unitate este cea mai „veche" din oraș, împlinind șapte ani de viață, iar cea de-a doua lău- dîndu-se cu tinerețea ei de numai un an- viață la capacitate maximă.Dacă, firesc, fiecare din cele două întreprinderi are altă înfățișare, dacă orașul le desparte, dacă in prima majoritatea anga- jaților sint femei și în cea de-a doua sint bărbați, „sufletește", ele se aseamănă ca două picături de apă. Cum s-ar spune, împărtășesc aceeași fericită soartă. Vîrsta medie a celor două colective nu depășește 22 de ani. Realizările ambelor unități sint semnate de oameni înfrățiți în muncă și gînd din Miercurea- Ciuc și din vreo treizeci de sate înconjurătoare.Dar să dăm cuvîn- tul oamenilor.Fiistos Maria este secretara comitetului de partid de la între

prinderea de tricotaje. O întreb cum muncesc comuniștii 7 Se scuză si după cîteva minute in sediul comitetului de partid intră o tî- nără care pare sfioasă, care nu știe cine și de ce a chemat-o. în urma ei, secretara de partid, zîmbind.— Ursuly Elisabeta, tricoteză, fruntașă în întrecerea socialistă.Aflu că tinăra comunistă Ursuly Elisabeta se preocupă cu asiduitate de calificarea noilor muncitoare, că în permanentă are în grijă cite o elevă, că-i prima cînd se dă în fabricație un nou produs, că soțul ei lucrează „peste drum", la întreprinderea de confecții, că s-a calificat în 1969, iar în 1970, după ce luni la rînd și-a realizat norma, a cerut să fie primită în partid. Cam aceleași lucruri le-am aflat și de la Floarea Neagu, „veterană" a fabricii, deși are doar 20 de ani, care a și calificat trei nou angajate, care, deși venită de „dincolo de munți", se simte la Miercurea- Ciuc ca acasă. Cu a- jutorul de maistru Dany Nicolae, discuția este mai generală. „Am căutat să-i Înțeleg pe oamenii cu care lucrez. O vreme, înainte de a fi trico- ter am fost ceferist și poate de aceea n-am
Radu SELEJAN(Continuare in pag. a IlI-a)
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— Nu facem organizare de dragul organizării, ci pentru a găsi soluții problemelor complexe pe care le ridică îndeplinirea unor sarcini de plan sporite, utilizind aceleași capacități de producție — ne spunea ing. Constantin Călugăru, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Tg. Jiu. Dacă ne referim, de pildă, la anul 1975, organizarea producției și a muncii a însemnat aplicarea in practică a 17 studii elaborate de cadrele noastre tehnice, precum și concretizarea unor măsuri tehnico-organizatorice, care au dus la obținerea unei producții suplimentare în valoare de 4 500 000 lei, la realizarea de economii la prețul de cost de 3 000 000 lei, a unor beneficii de 1 500 000 lei, reducerea importurilor de materiale cu 150 000 lei valută și raționalizarea a 200 locuri de muncă.In ce constă, practic, contribuția organizațiilor de partid la mai buna organizare a producției la fiecare loc de muncă ?Desigur, prima îndatorire în acest sens o constituie munca politică de masă, destinată înțelegerii importanței deosebite a acestei acțiuni, convingerii oamenilor, mobilizării lor. în- riuririi conștiințelor în sensul unei participări active la perfectionarea complexă a activității productive.De pildă, tehnicianul Vasile Popescu, secretarul organizației de partid la atelierul mecanic, ne-a arătat o expoziție cu piese de schimb din import. Intr-un stand sînt expuse piesele asimilate, în altul — piesele care urmează să fie asimilate. „Sarcina noastră principală este de a asimila toate piesele de schimb — ceea ce impune sporirea spiritului propriu de inițiativă, încredere în propriile forte și, bineînțeles, exemplul personal al comuniștilor. Deși unele din aceste piese sînt dificile, comuniști destoinici, cum ar fi maistrul Ion Sta- matoiu, care a conceput și realizat numeroase dispozitive și mașini, lăcătușii Vasile Cirstea și Cornel Știrbu, sudorul Constantin Diaconescu, strungarul Ion Tufoi, rectificatorul Ion Preduca și alții, sînt hotărîți să învingă dificultățile organizatorice și tehnice pe care le presupune asimilarea lor".Și iată cum, într-un combinat de prelucrare a lemnului, vocația de constructori de mașini se înscrie și ea la loc de cinste între măsurile care conduc la mai buna organizare a producției : la C.P.L. Tg. Jiu se construiesc, prin autoutilare, mașini pretențioase, la nivelul tehnicii actuale, unele superioare celor importate, care sint livrate și altor unități din industria lemnului. Iată doar ci- teva din , ele : cojitorul mecanic de bușteni, uscătorul de așchii de lemn
Combinele 

nu se repară 
în ședințe...Secerișul bate la ușă. Pentru a strin- ge recolta de pe cele peste 60 000 hectare cultivate cu griu și orz, cooperativele agricole de producție din județul Bacău au la dispoziție aproape 500 de combine și 250 de prese de balotat paie. Așadar, dispun de mijloace mecanice suficiente. Totul este ca ele să fie pregătite din vreme, astfel incit în momentul declanșării secerișului să funcționeze ireproșabil. La S.M.A. Traian stăm de vorbă cu ing. Gheorghe Vernica, directorul unității. Ni s-a spus că toate combinele și presele de balotat se află de acum la marginea tarlalelor cu griu. Se știe exact cu ce randament va lucra fiecare combină și presă de. balotat, în cit timp se va.strîn- ge recolta de cereale în unitățile din raza consiliului intercooperatist servit de această stațiune. Comisia din cadrul unității a făcut recepția lucrărilor și a constatat că s-a efectuat o muncă de calitate.Pregătirile pentru această importantă campanie au fost incheiate și la S.M.A. Hemeiuși, Filipești, Enă- chești, Tătărăști. Dar în multe alte stațiuni stadiul reparației combinelor și a preselor de balotat este rămas în urmă. La Parincea, Dămie- nești, Dealu Morii, Sascut nu au fost reparate pînă acum nici măcar jumătate din numărul combinelor tip C aflate în dotare. La S.M.A. Podu Turcului, bunăoară, 7 combine — două „Gloria1* și 5 tip C — erau în curtea unității, nerevizuite. Ing. Mihai împăratu, directorul stațiunii, ne spunea că nu pot fi reparate datorită lipsei unor piese de schimb : rulmenți, axe, site ș.a. In alte unități, pregătirea combinelor este aminată fără temei, considerindu-se că mai este destulă vreme pină la începerea secerișului, La Izvoru Berheciului și Răcăciuni, de pildă, conducerile S.M.A. se ocupă de săptămini de zile de pregătirea unor ședințe pentru instruirea mecanizatorilor, dar la reparatul combinelor nu lucrează nimeni. Intr-un moment de sinceritate, inginerul-șef Dumitru Mărgărit, de la S.M.A. Izvoru Berheciului, ne-a mărturisit că din cauza acestor ședințe n-a mai găsit timp să meargă la baza de aprovizionare pentru a se interesa de piesele de schimb necesare.De altminteri, și la nivelul județului, toți specialiștii sint preocupați in aceste zile de organizarea și ținerea unor ședințe de instruire, în cadrul tuturor consiliilor intercoope- ratiste — lucru, desigur, foarte important — dar despre executarea e- fectivă a reparațiilor se interesează mai puțin. Nu-i de mirare că, pînă la această dată, în județ au fost reparate doar 196 de combine tip C, din cele 309 existente. Mai sint de reparat și unele combine „Gloria" și 50 de prese de balotat paie. Nici despre calitatea celor reparate nu se poate spune ceva precis.. Și aceasta, pentru că comisia de suprarecepție, din cadrul trustului S.M.A., care trebuia să verifice calitatea reparațiilor și reviziilor, nu și-a început activitatea. Inginerul-șef al trustului, tovarășul Vasile Șendrea, motiva a- ceasta prin faptul că oamenii sînt o- cupați cu întreținerea culturilor și cu diferite ședințe. Dar cu stringerea recoltei ce se va întîmpla ? Timpul scurt 'care a mai rămas pînă la declanșarea campaniei de recoltare impune ca și in aceste unități să se intensifice lucrările de pregătire a Întregului parc de mașini care va fi folosit, să se urmărească îndeosebi calitatea lucrărilor de reparații și revizii. Pentru că de aceasta va depinde în mod hotăritor stringerea in cel mai scurt timp a cerealelor.

Gheorghe BAIT Acorespondentul „Scinteii" 

pentru fabrica de P.A.L., mașina e- lectro-pneumatică de ștanțat furnire, mașina de balotat șpan și altele, printre creatorii cărora se află tehnicianul Adrian Offemberg, inginerul Gheorghe Bogdan, lăcătușul Constantin Somăcescu, autor a numeroase dispozitive pentru fabrica de mobilă. Relevind faptul că această efervescență creatoare are un caracter colectiv, toți — de la director (el însuși
La Combinatul 

de prelucrare a lemnului 
Tg. Jiu

inovator și inițiator a numeroase proiecte) pînă la muncitor — încearcă să îmbunătățească prin propria lor contribuție un procedeu, o mașină etc. Munca de partid desfășurată în scopul promovării noului pe toate planurile cuprinde și acțiunea de atragere a oamenilor spre ridicarea calificării, spre o cultură tehnică mai înaltă. Iată de ce nu surprinde absolut deloc situația că din angaja- ții C.P.L., jumătate sînt cititori ai celor 8 880 de volume ale bibliotecii tehnice. De asemenea, un factor important in buna organizare a producției îl constituie îmbunătățirea condițiilor de muncă, diminuarea sau eliminarea unor noxe. Actionîndu-se în acest sens, s-a ajuns la scăderea considerabilă a numărului accidentelor de muncă (50 la sută mai puține accidente în 1975 față de 1971) și la dispariția bolilor profesionale. 'Cum vor acționa în continuare comuniștii pentru a ridica eficiența e- conomică a activității de producție, pentru diminuarea cheltuielilor, valorificarea superioară a masei lemnoase și ridicarea productivității muncii ?— Organizarea producției și a muncii — ne relatează secretarul comitetului de partid din combinat — implică o disciplină strictă, atit în aplicarea măsurilor de organizare, cit și în desfășurarea proceselor de producție a- supra cărora se răsfrînge acțiunea a- cestora. E o cerință care ne-a făcut să înțelegem că eficiența muncii noastre va fi determinată nu numai de aplicarea măsurilor tehnico-orga- nizatorice și a studiilor pe care le elaborează cadrele noastre tehnice, ci și de măsurile cu caracter politic, mai precis de împletirea lor organică. Astfel, concomitent cu inventarul de probleme de rezolvat in fiecare secție și sector alcătuit încă în ia- 
în secția de confecții a întreprinderii de tricotaje și perdele din Pașcani Foto : S. Cristian

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI

Pe marea platformă industrială a Brazilor, folosirea rațională a combustibililor și energiei e- lectrice, lichidarea oricărei risipe a acestora reprezintă comandamente de prim ordin in activitatea de fiecare zi a colectivelor instalațiilor rafinăriei si uzinei petrochimice. Operatorii, maiștrii, inginerii supraveghează cu deosebită atenție procesele de producție, respectînd cu strictețe normele de consum, disciplina tehnologică. Fiecare formație de lucru urmărește zilnic gradul de valorificare a materiilor prime introdusa in fabricație, consumurile specifice, cit și cauzele care duc la eventuale depășiri ale normelor de consum la abur, energie electrică, combustibil. Aceleași preocupări care vădesc un înalt spirit gospodăresc le-am intilnit și în activitatea de zi cu zi a mecanicilor, lăcătușilor, energeticienilor din atelierele de reparații și întreținere, manipulanților și ceferiștilor de la rampa de încăr- care-descărcare a țițeiului, produselor petroliere și pettochi- mice. Urmare firească a atenției de care se bucură aici fo-
După cum este cunoscut, macaralele de diferite tipuri și capacități fac parte din peisajul cotidian al șantierelor, devenind, în condițiile complexe de mecanizare, o principală unealtă de lucru a constructorilor. Pș șantierele Trustului de construcții din Cluj — unitate fruntașă pe țară — funcționează peste 40 de macarale. Iată de ce, la inițiativa comuniștilor, constructorii au lansat chemarea : „Cu fiecare macara să montăm zilnic cel puțin 2,5 apartamente". Acest angajament a fost îndeplinit și depășit, unele formații de lucru ridiclnd 2.8—3 apartamente pe zi și chiar mai multe. Rezultatul se datorează utilizării intensive și extensive a acestor instalații, prin lucrul în două și trei schimburi, astfel că acum coeficientul de schimb al macaralelor este de 2,16, față de 1—1.18 cit era în anii pre- cedenți. în prezent, în cea mai mare parte, macaralele funcționează ' în două schimburi a 10 ore, iar cele destinate glisării blocurilor turn sint exploatate fără întrerupere, ziua și noaptea, precum și în zilele de sărbătoare.A crescut gradul de utilizare intensivă și extensivă și a celorlalte utilaje din dotarea șantierelor trustului clujean : automacarale, excavatoare, utilaje terasiere și de transport ș.a. Ca urmare, cu aceleași utilaje și cu aceleași efective, in cinci luni din acest an s-a realizat o producție suplimentară de construcții- montaje de peste 20 milioane lei. S-au dat in folosință peste 1 500 de apartamente, adică mai mult declt se prevăzuse pentru întregul semestru. Au fost finalizate și predate beneficiarilor înainte de termen o seamă de alte obiective social- culturale.In acest an, Trustul de construcții din Cluj are de executat un volum de construcții-montaje cu 230 milioane lei mai mare fată de 1971. cu un efectiv de constructori mai mic. Creșterea productivității muncii — indicator la care planul pe cinci luni a fost îndeplinit în proporție de 103,2 la sută — sursă a întregului 

nuarie de comisia pentru organizarea producției și a muncii de pe lingă comitetul oamenilor muncii, s-au stabilit măsuri privind întărirea disciplinei în producție — avind în vedere și constatările consiliului de control muncitoresc. Avem, de asemenea, în curs efectuarea unei analize a muncii desfășurate de comisia pentru organizarea producției și a muncii, ca și o analiză a modului în care cadrele tehnice contribuie la realizarea sarcinilor pe care le ridică în fața noastră, a tuturor, procesul de producție. Totodată, sînt in curs de aplicare unele măsuri privind îmbunătățirea agitației vizuale, întocmirea u- nor buletine de informare tehnică trimestriale, organizarea de consfătuiri și mese rotunde pe teme de organizare a producției, ce vor avea loc în cadrul cabinetului de științe sociale etc. O mare importanță se va acorda în continuare aplicării propunerilor făcute de comuniști în cadrul adunărilor organizațiilor de bază privind mai buna organizare a locului de muncă, funcționarea unor utilaje, ordinea și curățenia la locul de muncă, pe baza cărora nu de puține ori s-au elaborat studii eficiente.Rezultate bune, lăudabile. Așa cum este însă și firesc, eforturile depuse nu trebuie să se oprească aici. Primul an al cincinalului revoluției tehnico- științifice pune în fața colectivelor de muncă de la C.P.L. Tîrgu-Jiu, ca și a tuturor colectivelor întreprinderilor. sarcini noi, de o complexitate sporită, a căror realizare implică în mod firesc intensificarea muncii politico-educative în sprijinul producției, dezvoltarea răspunderii comuniste pentru „mersul de ceasornic" al producției.
Pavel POPA

ieșirea cu chibzuință a acestor însemnate resurse materiale de primă importanță, în combinat au fost economisite de la începutul anului piuă in prezent 3 milioane kWh energie e- lectrlcă și 3 500 tone combustibil convențional. „în a- ceastă amplă acțiune, care urmărește realizarea unei producții sporite cu cheltuieli materiale minime — ne spune tov. Mircea Izbășoiu, secretarul comitetului de partid al combinatului. s-a evidențiat întregul colectiv, cele mai bune rezultate obținîndu-le oamenii de Ia instalațiile de cracare catalitică, de reformare catalitică de la secția fenol, de la rampele de In- eărcare-descărcare". întrecerea in direcția economisirii combustibililor și energiei electrice continuă cu și mai mare avînt în cinstea zilei de 23 August. De aceea, sîntem siguri că și în viitor vom consemna aici noi și importante succese, pe măsura prestigiului de care se bucură colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Combinatul petrochimic din Brazi. (Constantin Căpraru).
spor de producție, preocupă practic întregul colectiv de constructori. La propunerea organizației de partid a fost constituit un „comitet al productivității", cu subcolective în fiecare subunitate, comnus din specialiști și muncitori cu înaltă calificare. Acestea au sarcina de a valorifica nu numai propriile idei, ci și cele mai valo

Din experiența Trustului de construcții din Cluj

roase propunerii din cele 400 făcute de constructori în adunări la diferite niveluri. Desigur, rezerva cea mai importantă de sporire a productivității muncii constă in folosirea cu randament superior a utilajelor din dotare. De altfel, s-a și întocmit un studiu din care rezultă că numai prin extinderea lucrului utilajelor in două și trei schimburi se poate obține un spor de producție care ar contribui la reducerea costurilor, pe seama amortizării fondurilor fixe, cu circa 44 milioane lei. Tot din studiu se desprinde că o creștere a productivității muncii cu un procent, la nivel de trust, echivalează cu valoarea a 70 de apartamente construite.— Pentru punerea in valoare a a-
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adresatădin agricultură, și depășirea sar-

De cî- ploile zonele și de

O imagine de ansamblu a muncii pe ogoarele județului Ialomița oferă reporterului argumente de a releva intensa activitate desfășurată de membrii cooperativelor agricole, mecanizatorii din I.A.S. și S.M.A. pentru îndeplinirea angajamentelor cuprinse în chemarea organizației județene de partid, adresată tuturor oamenilor muncii privind realizarea cinilor de plan pe anul 1976. Pe lingă lucrările agricole de sezon, cum sînt întreținerea culturilor, pregătirea recoltării cerealelor păioase și alteie, de cea mai mare actualitate in a- ceste zile este irigarea culturilor pe toate suprafețele amenajate. Motivul ? teva luni, au ocolit de mijloc sud ale județului, adică „inima Bărăganului". cu pă- minturile cele mai fertile. Ca urmare. deficitul' de umiditate din sol variază între metri cubi de apă te condiții, folosirea la întreaga capacitate a sistemelor de irigații constituie un imperativ în bătălia pe care o duc zecile de mii de lucrători de pe ogoare pentru obținerea unor recolte cît mai mari.De la început reținem aprecierea tovarășului Gheorghe Popescu, directorul întreprinderii de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Fetești, că, în general, în întreprinderile agricole de stat se irigă mai bine decit în cooperativele agricole. De

400 și peste 1200 la hectar. în aces-

.> .>Meșteșugarii cooperatori din județul Constanța se preocupă permanent de creșterea capacităților de producție. înființarea de noi unități și activități, înnoirea produselor. diversificarea serviciilor pentru populație, în prezent, cele 13 cooperative meșteșugărești din județul Constanța dispun de peste 500 unități, în cadrul cărora sint prestate pește 160 profile de servicii.în cincinalul actual, volumul prestărilor de servicii va crește de peste 1.8 ori. Pe lingă serviciile considerate „clasice" sau tradiționale, cum sint cele de frizerie, coafură, cosmetică, încălțăminte și reparații, marochi- nărie, confecții, tricotaje etc., și care se bupură de solicitări sporite din partea populației, o dezvoltare deosebită înregistrează cele privind reparațiile de bunuri electrotehnice, reparații auto, construcții, instalații, munci gospodărești. O mare'parte sint prestate pentru turiști, mai ales în sezonul estival. La ’ celor care i$i petrec sau vin la tratament Iul românesc al Mării află unități special < în toate stațiunile. Pentru turiș-
i dispoziția concediul pe litora- i Negre se organizate,

cestor rezerve am luat măsuri în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna mai — ne spunea tov. ing. Horațiu Simon, director adjunct al trustului. Aceste măsuri vizează folosirea in două schimburi de cite 10 ore a utilajelor de excavații și trans

port și în trei schimburi a utilajelor de montaj. în acest scop am trecut Ia organizarea mai eficientă a lucrului pe șantiere, îmbunătățirea sistemului de urmărire a încărcării utilajelor pe schimburi, asigurarea asistenței tehnice în schimburile doi și trei, centralizarea tot mai accentuată a unor activități, prin transferul unui important volum de manoperă de pe șantiere în ateliere, unde munca este organizată pe principii industriale, de ordine și disciplină. Generalizarea acordului global a ridicat simțul răspunderii colective, a întărit disciplina muncii pe șantiere. In momentul de față, nivelul de industrializare a construcțiilor de locuințe este de aproape sută la sulă și destul de ridicat la obiective pro- 

ce ? Să consemnăm cîteva fapte. în lanurile de porumb, floarea-soarelui și soia ale I.A.S. Jegălia sute de aripi de udare funcționează neîntrerupt, potolind setea pămîntului ars de soare. „Din noiembrie anul trecut — ne spunea tovarășul Marin Cocoșilă, directorul întreprinderii — nu am mai avut o ploaie abundentă. De aceea irigăm culturile ziua și noaptea. La noi s-a instaurat o disciplină fer-
Irigații pe suprafețe

cit mai mari!
Raid-anchetâ in unități agricole

ACEASTA ESTE ACUM SARCINA DE CEA MAI MARE RĂSPUNDERE 
A LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI IALOMIȚA

mă în ce privește respectarea programului de udări, pornită din înțelegerea de către fiecare lucrător a cerinței că ceilalți factori de producție, cum sînt îngrășămintcle, erbici- dele, densitatea și prășitul,_ nu pot fi puși în valoare decit irigînd culturile la timp și cu normele de apă necesare". Deci, ordinea și disciplina In organizarea și aplicarea udărilor explică rezultatele bune obținute de această unitate Ia irigarea culturilor, ca și ,de alte întreprinderi agricole de stat, între care Drumul Subțire,

ții autoinobiliști au fost organizate 6 unități „Service" încadrate cu personal de specialitate și dotate cu utilaje, dispozitive și instalații moderne, precum și cu aparatură perfecționată pentru efectuarea diferitelor reglaje și . verificări. Stațiile „Service" pot executa orice lucrări de întreținere și reparații, în toate domeniile : mecanică, electrice, tini— chigerie, vopsitorie, tapițerie, vulcanizare, cromaj-nichelaj etc. De asemenea, ele sînt dotate cu autovehicule special amenajate, pentru tractarea sau transportul autovehiculelor avariate sau rămase In pană. Pentru posesorii de magnetofoane și casetofoane, in municipiu) Constanta a fost amenajată o unitate specializată de reparații.Pentru perioada care urmează. conducerea Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești din județul Constanța își concentrează atenția spre completarea și diversificarea gamei de servicii, spre o cit mai bună repartizare teritorială a acestora, In scopul satisfacerii cît mai prompte a cerințelor populației locale și a tot mai numeroșilor oaspeți din țară și de peste hotare ai litoralului.
socialductive, agrozootehnice șl culturale.Se știe, randamentul utilajelor pe șantiere este (ionat, in primul rînd, de zionarea judicioasă cu elemente prefabricate și cu alte materiale ce intră in manoperă. Drept urmare, stațiile balastiere lucrează fără între

folosirii condi- aprovi-

rupere ziua și noaptea, înregistrin- du-se aici un coeficient de schimb de 2,5. Printr-o convenție intervenită între trust și organele C.F.R., materialul sortat este expediat în tre- nuri-navetă cu orar fix de cite 18 vagoane. Pentru îmbunătățirea tehnologiei de realizare a prefabricatelor, s-a elaborat de către specialiștii trustului și se aplică in poligoanele de la Somoșeni și Mănăștur așa-numita metodă de lucru prin conveier. care asigură o creștere cu 23 la sută a producției de prefabricate pe metru pătrat de hală. S-a extins lucrul în două schimburi a 10 ore și la cele două fabrici de cărămidă. In scopul utilizării intensive a mijloacelor de transport de la depozitele de prefabricate și atelierele

agricole Pietroiu,mai multe motopompe> de-a lungul uribi canal, nu funcționau. „Am ter- de cîteva ore de udat sola a-— ne spunea motopompiștul . Tănase — dar nimeni din con-

Ivănești, Bordușanî, Stelnica și căeni.Cum intrăm pe terenurile perativei sim i șiruite care minat ceastaIon P. . . , , , . . . _____ ... . .ducerea cooperativei nu a trimis e-

apa simbetei" peste 10

chipa de udători pentru a muta aripile de udare". Sosit între timp, a- gentul hidro Vasile Petrea ne aducea o altă veste. Pe canalul CDS-10, doi motopompiști care au venit cu chef la lucru au oprit motopompele, pentru a nu le deranja somnul. Nu au închis insă stăvilarul pentru a opri apa. așa că aceasta a rupt canalul la capăt, inundind culturile. Sint două situații care, prin consecințele produse, contrastează cu modul de or- . ganizare a activității la I.A.S. Jegălia. Din cauza unor astfel de situații, în sistemele de irigații Pietroiu și Ștefan cel Mare s-au dus „pe ....... ................... .milioane metri cubi de apă pompați din Dunăre, de care plantele au atita nevoie. Este oare Intim- plător faptul că neajunsurile constatate la C.A.P. Pietroiu au apărut în timp ce președintele cooperativei și șeful fermei numărul trei erau plecați cu treburi personale la Călărași, iar inginerul-șef nu a fost de găsit pe tot cimpul ? Nicidecum I Lipsa de control și îndrumare din partea celor care poartă răspunderea pentru buna organizare și desfășurare a u- dărilor — iată cauza unor asemenea deficiențe, care păgubesc, în ultimă instanță, avutul obștesc. Este o stare de lucruri din care se desprinde cerința că în activitatea de irigații prezența in cimp a specialiștilor este obligatorie. Doar în acest fel se pot face udări de calitate nu numai pe cîte o sută de hectare, ci pe întreaga suprafață amenajată. In multe cooperative agricole specialiștii au înțeles această necesitate. La C.A.P. „23 Februarie", din Borrea, stăm de vorbă cu motopompiștii Gheorghe Fronea și Gheorghe Catrinescu. „La noi, motopompele nu se opresc nici o clipă — ne spunea Gheorghe Fronea. Pentru aceasta, toată săptămlna stăm
„Examenele" navaliștilor

gălățeniCapacitățile de construcție a navelor la șantierul din Galați au cunoscut o puternică dezvoltare. Hotărîrea de a se proceda în acest fel a fost luată cu cîtiva ani în urmă, la indicația conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unui program prioritar in construcția navală națională. în comparație cu 1973, acum Ia Galați se poate construi o capacitate navală de peste două ori mai mare.— în 1973 a început execuția celei mai ample investiții pentru dezvoltarea și modernizarea șantierului gălățean, precizează ing. Eugen Mantz, de la serviciul de investiții al centralei industriale navale. Pînă acum, marea majoritate a obiectivelor pi-e- văzute au fost realizate și date în folosință. Structura noilor capacități alcătuiește practic u.n nou flux de producție, pentru că între acestea se află hale do asamblat, de debitat, camera de construcție a docului uscat, noul bazin de armare, fabrica de oxigen, stația de compresoare, macaraua de 320 tone-forță și cele de 40 tone- fortă. De aceea, nu este deloc exagerată afirmația că la Galati există acum un al doilea șantier naval, o- peră a anilor noștri.
B B B B B B I

solicitate de mentori, astfel că randament bun la des- prefabricate și a con- materiale.

centralizate a fost conte ineri za t transportul materialelor pentru instalații sanitare și de încălzire, al prefabricatelor cu volum mic și diversitate mare, al geamurilor, ușilor ș.a. Măsuri tehnico-organizatorice eficiente au fost luate și pe șantiere, la punctele de lucru. Astfel, aprovizionarea locurilor de muncă se face îndeosebi după schimbul doi, după-amiaza și noaptea, cind macaralele nu sînt prea mult de echipele pot lucra cu dărcarea de teinerelor cuRandamentul utilajelor depinde în mare măsură și dc modul cum este organizată activitatea de întreținere și reparare a acestora, pentru ca timpul de imobilizări să fie cît mai scurt, iar numărul utilajelor active cit mai mare.— Avem organizate tfei ateliere de reparații, dintre care unul a intrat in funcțiune in acest an — ne spunea ing. loan Măsălaru, mecani- cul-șef al trustului. Asemenea ateliere există și la șantierele din Dej, Turda și din alte părți ale județului. în ateliere se lucrează in două schimburi a 10 ore. Există și 14 a- teliere de întreținere curentă și revizii tehnice specializate și la montatul și demontatul utilajelor, pentru transportul acestora. Aplicăm măsuri pentru respectarea riguroasă a graficelor de reparații și revizii periodice, de intervenție rapidă în toate schimburile.— Cu toate că In ultimii ani — ne relata directorul trustului, ing. Grațian Șerban — am fost de două ori fruntași pe tară pentru rezultatele obținute, socotim că mai există suficiente rezerve de îmbunătățire a randamentului utilajelor, de sporire a productivității muncii. Depunem in continuare eforturi stăruitoare pentru mecanizarea complexă a lucrărilor pe șantiere, trializarea lucrărilor clădiri.
Alexandrucorespondentul „Scînteii"

pentru indus- de fundații la
MUREȘAN

în cimp și urmărim funcționarea lor". Noaptea, motopompiștii dorm, prin rotație, in adăposturi improvizate. și numai shnbăta trec pe acasă, pentru scurt timp. Este un mod exemplar de a-ți face datoria. „Toți cei 50 de motopompiști ai noștri procedează in acest fel — aflăm de la tovarășul Vasile Marin, ingincrul-șef al cooperativei, prezent în cîmp pentru a urmări aplicarea udărilor. Nu este ușor, dar și răsplata muncii este bună. Irigînd culturile în acest fel, anul trecut cooperativa noastră a obținut cîte 10 500 kg de porumb boabe la hectar pe întreaga suprafață cultivată. Anul acesta ne-am propus să realizăm șl mai mult". Si în alte cooperative agricole, cum sint Jegălia, " ' Să veni, nești, Sudiți, veni, Cosîmbești, cooperatorii folosesc din plin sistemele de irigații, am reținut și alte le supunem aten-

Unirea, Plato- Perișoru, Brinco-
In raidul nostru probleme pe care (iei organelor agricole județene. Capacitatea de irigare, in timp de șapte zile, a unităților agricole din raza I.E.L.I.F. — Fetești este de circa 44 000 hectare. Totuși, programările săptăminale pentru udarea culturilor, făcute de întreprindere de la începutul campaniei de irigații, se situează la mai puțin de jumătate din capacitatea maximă. Cauzele care au determinat această situație sînt multiple și complexe. In principal, este vorba de faptul că nu toate unitățile agricole și-au scos și montat pe cîmp echipamentele de udare. Mai bine de 20 la sută din aripile de udare nu se află încă pe cîmp nici la această dată, fapt ce afectează tot cu 20 la sută capacitated de irigare. Unele cooperative nu și-au asigurat în întregime echipamentele mobile de u- dare, In funcție de suprafața pe care o au amenajată. La C.A.P. Jegălia, Unirea, Roseți, Dichiseni, Sudiți lipsesc Intre 6 și 20 de agregate de as- persiune. Această problemă care se cunoștea încă de anul trecut trebuia să fie soluționată pînă la începerea campaniei de irigații. La toate acestea se adaugă desele dereglări în a- provizionarea ritmică cu motorină a unităților agricole și lipsa unui număr însemnat de motopompiști care să asigure functionarea în două schimburi a tuturor motopompelor. Cunoscînd că de înlăturarea acestor deficiente depind folosirea la întreaga capacitate a. sistemelor de irigații. udarea culturilor pe toate suprafețele amenajate, se impune ca organele județene agricole să adopte măsuri corespunzătoare pentru lichidarea lor, pentru ca recoltele să fie cit mai bogate.

Aurel PAPADIUC

Constructorii — Grupul de șantiere pentru construcții industriale și agrozootehnice și Grupul de șantiere pentru lucrări hidrotehnice Galați — au părăsit, firește, obiectivele predate beneficiarului. Noile capacități reprezintă adevărate creații tehnice. Iar acum, aici se muncește in paralel cu finalizarea obiective ale investiției.— Dacă în anii trecuți la
din plin, ultimelorproducția noastră se realiza la capacitățile vechi, de la o vreme, treptat, noile capacități au preluat din ce in ce mai mult sarcinile care ne revin. In n-oul șantier executăm nave mari, pînă la 55 000 tdw, cel dinții mineralier cu asemenea capacitate al Galațiului a- flindu-se în curs de asamblare in docul uscat. Totodată, cea dinții platformă de foraj marin din România a fost în bună parte opera lucrătorilor din noile capacități navale de la Galați.Precizarea aparține lui Traian Min- , dru, inginer-șef al șantierului. Și tot acest specialist ne-a vorbit despre noile ritmuri impuse construcției de nave. Lansarea sau livrarea unei nave în flecare lună au devenit la Galați un fapt obișnuit.Undeva, Intre halele modeme ridicate, a rămas o clădire pe frontonul căreia scrie : Secția IA construcții corp, cala Dunăre. Este, să zicem așa, denumirea celui „de-al doilea șantier naval" gălățean. Discutăm cu ing. Gh. Mandu, șeful secției :— Oamenii cu care lucrăm, fie că au venit direct din facultate, ca a- ceia din promoția de ingineri 1975 și de subingineri 1974, sau din școala profesională, fie că au fost formați aici, la locul de muncă. Vechiul șantier, a contribuit, de a- semenea, cu cadre experimentate. Examene dăm continuu ; execuția platformei de foraj marin a fost unul dintre ele, foarte greu, firește, dar l-am trecut cu bine. Mineralierul de 55 000 tdw, pe care-1 construim acum In docul uscat, este un alt examen, pe care ne vom strădui să-l luăm, de asemenea, cu „foarte bine". învățăm să construim vapoare din ce în ce mal mari, să asigurăm economiei capacitățile de nevoie.— Nu este că producția ... _____ ______________desfășurat inL ultimul timp in paralel cu finalizarea lucrărilor de investiții, adaugă inginerul principal Vasile Tasciuc. Am procedat in acest mod pentru a realiza un volum cît mai mare de producție, a asigura de la început o încărcare totală a noilor capacități.— Pe 22 mai am împlinit 31 de anî de cînd lucrez in șantier, ne spunea maistrul principal Gh. Irimescu, secretarul comitetului de partid al secției. Comparațiile se leagă foarte greu, fiindcă atunci, imediat după război, aici executam doar niște reparații, iar halele erau biete șoproane. îmi aduc aminte că o asemenea reparație la un vas mic dura chiar și un an. iar ca mijloc de transport foloseam și carul cu boi. Saltul este uriaș, chiar dacă îl comparăm cu 1960, cînd am livrat cel dinții cargou construit în țară, nava „Galați" ds 4 500 tdw, pentru că de atunci încoace am realizat aici. Ia Galați, mai mult de o sută de nave maritime...

transport de care areun secret pentru nimeni în noile capacități s-a

Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii'
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT O VIZITĂ DE LUCRU

IN JUDEȚUL TELEORMAN(Urmare din pag. I)șul-port Zimnicea, la Turnu Măgurele, mii și mii de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei au exprimat direct, cald și emoționant simțămintele lor de dragoste și recunoștință față de Partidul Comunist Român, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă- rîrea lor de a face totul pentru a traduce în fapt hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., de a acționa neabătut pentru înfăptuirea Programului partidului. Au fost momente de înaltă vibrație, de puternică expresie a unității depline a întregului popor în jurul partidului, a secretarului său general.Este ora 10. Pe stadionul comunei Purani, unde aterizează elicopterul prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu este primit cu ovații și urale de mii de oameni, care, într-o atmosferă caldă, sărbătorească, își mărturisesc sentimentele de adîncă stimă pentru activitatea neobosită a secretarului general al partidului pusă în slujba binelui și fericirii poporului nostru, propășirii României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este Jntîmpinat de tovarășul Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, formațiunile de gărzi patriotice și detașamente de tineret pentru apărarea patriei. Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Urarea de bun venit în mijlocul teleormănenilor este însoțită de rugămintea adresată secretarului general al partidului de a gusta, după datina strămoșească, din pîi- ' nea și sarea acestui pămînt.Vizita a început direct în lanurile de grîne, acolo unde se coace prima recoltă a acestui cincinal. Se străbat drumuri străjuite de culturi frumoase și viguroase, bine întreținute, semn al organizării exemplare, al vredniciei cooperatorilor și mecanizatorilor care muncesc împreună și se bucură împreună de roadele muncii.Secretarul general al partidului discută cu cooȘe'fatdrn aflățC' la prășit, se interesează de viața și preocupările lor. Cu bucurie și satisfacție, femeile și bărbații satelor acestei comune vorbesc despre munca lor, despre rezultatele tot mai bune pe care le obțin, mulțumind, în cuvinte simple, pornite din adîncul inimii, secretarului general al partidului, căruia îi urează sănătate, mulți ani. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pe cooperatori pentru succesele lor, le dorește un an plin de belșug.Intrînd în holdele de grîu și orz cu spic bogat, pîrguite sub soarele generos al verii, în lanurile de porumb și floarea-soarelui, secretarul general al partidului examinează, împreună cu ministrul a- griculturii și industriei alimentare, cu președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, cu specialiștii prezenți, soiurile și hibrizii cultivați. Se recomandă intensificarea cercetărilor în direcția îmbunătățirii însușirilor acestora, a tehnologiilor folosite, experimentarea diferitelor culturi, în special de porumb, pe

loturi diferite și Ia densități mal mari decît cele obișnuite. Este subliniată necesitatea colaborării mai strînse între unitățile de producție și cele de cercetare agricolă pentru generalizarea mai rapidă a rezultatelor obținute de oamenii de știință în domeniul ameliorării. Intr-unui din lanurile de orz sînt analizate posibilitățile de ameliorare a soiului cultivat, care prezintă calități remarcabile — densitate mare la hectar, rezistență la cădere, coacere timpurie — pentru a spori productivitatea acestuia și a obține recolte superioare.In discuția avută cu cadre de conducere și specialiști, secretarul general al partidului recomandă măsuri de cel mai larg interes pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, de înalt randament, bazată pe aplicarea tehnicii moderne și a tehnologiilor noi, perfecționate, de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor. Sînt abordate, totodată, unele probleme legate de trecerea la forme superioare de conlucrare între stațiunile de mecanizare a agriculturii și cooperativele agricole, care să asigure unirea eforturilor cooperatorilor și mecanizatorilor, valorificarea mai deplină a potențialului de producție al pămîntului, pentru a obține recolte și producții animaliere mari în condiții de eficiență economică rădicată.In continuare este vizitată Ferma de vaci Vitănești din cadrul I.A.S. Alexandria. Acest sector zootehnic dispune de animale de mare valoare, de la care se obțin producții bune de lapte ; totodată, aici se cresc tăurași și vițele de prăsilă pentru ameliorarea efectivelor din alte unități agricole.Apreciind posibilitățile fermei, secretarul general al partidului cere îmbunătățirea organizării muncii și a producției, accentuarea preocupărilor colectivului de muncitori și specialiști pentru dezvoltarea și modernizarea acestei unități zootehnice, pentru transformarea ei într-o fermă model.Luîndu-și rămas bun de la cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din comuna Purani, secretarul general al partidului le urează noi succese în înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii. Despărțirea de locuitorii comunei Purani și de ceilalți oameni ai muncii veniți din satele Mîrzănești, Cernetu, Măgura, Teleormanu, din Alexandria și Videle, din alte localități ale județului, este caldă, emoționantă, prilejuiește o nouă și ‘ puternică manifestare a dragostei față de partid, a încrederii profunde în politica sa.Următoarea etapă a vizitei — orașul Zimnicea. Aceleași sentimente calde, emoționante, exprimate de mii de oameni. Uralele, ovațiile, cuvintele de bun venit sînt reluate apoi cu și mai multă vigoare pe străzile orașului, pină în portul dunărean. Acolo se va crea, în acest cincinal, prima platformă industrială a orașului Zimnicea, așezare de veche obîrșie, căreia socialismul îi rezervă o perspectivă*  însuflețitoare, pe măsura timpurilor noastre, a dezvoltării pe care o cunoaște întreaga țară.

• Desfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August, oamenii muncii din industria județului Neamț și-au realizat integral angajamentul asumat în acest prim an al actualului cincinal. Astfel, pină în prezent au fost livrate economiei naționale produse în valoare de peste 150 milioane lei peste prevederile planului, s-au «realizat suplimentar 20 000 tone ciment din care pot fi construite circa 1 300 apartamente convenționale, 2 700 tone țevi din oțel fără sudură, 470 tone fire și fibre sintetice și alte produse. De menționat că întregul angajament s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. în prezent, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Neamț sint angajate in

O machetă, instalată chiar pe malul Dunării, prezintă la scară redusă modul cum vor fi amplasate o mare întreprindere de țevi sudate, prima unitate metalurgică

din județ, o fabrică de zahăr, un atelier de reparații navale, termocentrala care va servi această zonă, precum și dezvoltarea portuară.Datorită acestei platforme, nouă emblemă a Zimnicei, astăzi localitate mai mult agricolă, producția industrială a localității va crește în acest cincinal de peste 9 ori ; vor fi create aici locuri de muncă pentru mai bine de o zecime din populația Zimnicei.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate mai întîi, de către ministrul industriei metalurgice, Neculai Agachi, amplasamentul și caracteristicile noii întreprinderi de țevi sudate, a cărei construcție va începe încă în acest an. Se precizează că ea va avea un înalt grad de mecanizare și automatizare, obținîndu-se, pe această cale, o producție ridicată. în condițiile unei eficiențe economice deosebite. La aceasta va concura și faptul că o bună parte din materia primă va fi adusă spre întreprindere pe Dunăre. Sînt prezentate, totodată, soluțiile de realizare a fabricii de zahăr. La rîndul său, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Traian Dudaș, înfățișează modalitățile de dezvoltare a portului Zimnicea pînă în 1980.Secretarul general al partidului analizează cu cei de față proiectele cele mai avantajoase, dă indicații cu. privire la reamplasarea unor obiective, face observații în legătură cu sistematizarea întregii zone in vederea unor dezvoltări de perspectivă. Sînt discutate, totodată, soluțiile cele mai economice de construcție a acestor obiective industriale.Exprimînd calde mulțumiri pentru atenția acordată dezvoltării e- conomice a Teleormanului, cit și pentru indicațiile primite, cei prezenți la analiză îl asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vor face totul pentru a fi la înălțimea efortului de investiții depus de statul nostru în vederea dezvoltării e- conomiei acestui județ, ridicării sale la cote mai înalte de progres și civilizație socialistă.Intr-o scurtă discuție care a urmat pe marginea dezvoltării edilitare a orașului Zimnicea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a gtras atenția asupra necesității de a se realiza prevederile stabilite în domeniul construcțiilor de locuințe, în mod chibzuit și rațional, evitîndu-se cheltuieli de prisos prin demolarea fondului bun de case existent.De la Zimnicea, elicopterul prezidențial se îndreaptă spre o altă zonă industrială a județului Teleorman.Colectivul de muncă al Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu-Măgurele primește cu deosebit entuziasm pe secretarul general al partidului.Aici are loc o succintă analiză asupra activității acestui combinat — cea mai mare unitate industrială a județului Teleorman — asupra perspectivelor dezvoltării sale în cincinalul revoluției tehni- co-științifice. Ing. Iacob Pelea, directorul general al combinatului, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu modul în care colectivul de aici a tradus în viață măsurile indicate de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității combinatului, pentru dezvoltarea și diversificarea producției acestuia. Astfel, combinatul a atins un nivel înalt al produc

ției. Prin mobilizarea spiritului de creativitate al cadrelor tehnice și al muncitorilor s-a reușit realizarea unui bogat program de auto- dotare și asimilare de piese de schimb. Gazdele îl informează apoi pe secretarul general al partidului că și primul an al noului cincinal a debutat cu rezultate bune pe platforma acestui combinat chimic ; pe primele cinci luni din acest an au fost realizate și depășite sarcinile de plan la toți indicatorii principali.In continuare, în fața unor machete și grafice, secretarul general al partidului examinează, împreună cu cadrele de conducere ale unității, cu specialiști din ministere, amplasarea unor obiective din cadrul etapei a cincea de dezvoltare a combinatului. Analizîndu-se amplasamentul uzinei de valorificare a cenușilor de pirită, secretarul general al partidului cere proiectanților să reexamineze a- cest proiect, în așa fel încît fluxul materiilor prime și al producției să fie cît mai eficient și economic.Un alt obiectiv al cărui amplasament este analizat îl constituie u- zina de utilaj chimic. Constatînd faptul că se propune amplasarea acestui obiectiv pe terenuri fertile, cu mult în afara orașului. secretarul general al partidului critică sever această tendință care scoate din circuitul producției agricole mari suprafețe. Chiar în timpul vizitei, după ce i se prezintă stadiul construcției la noua fabrică de amoniac, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat, ca o posibilă variantă, amplasarea uzinei de utilaj chimic în apropierea instalației de sinteză, pe un teren inutilizabil pentru agricultură. în încheierea vizitei de la Combinatul de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii acestei unități, constructorilor să ia măsuri pentru sistematizarea drumurilor interioare, pentru reducerea numărului lor la strictul necesar, pentru a se asigura astfel o utilizare cît mai eficientă a spațiului afectat construcțiilor industriale.De la Combinatul chimic, secretarul general al partidului se îndreaptă spre stadionul orașului. Prilej pentru miile cie oameni ai muncii ieșiți de-a lungul străzilor să-l salute cu bucurie pe secretarul general al partidului. Răsună urale, aclamații „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul" — simboluri ale încrederii nemărginite a oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri în politica partidului, în secretarul său general.Sub toate aspectele, vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Teleorman s-a dovedit deosebit de rodnică, înscriindu-se, prin concluziile desprinse, prin indicațiile și recomandările secretarului general al partidului, ca un moment de referință în evoluția Teleormanului în anii cincinalului revoluției tehnico-științifice. în a- celași timp, prin momentele sale bogate în semnificații, vizita de lucru a demonstrat voința unanimă a oamenilor muncii de a transpune exemplar în viață Programul partidului și hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, asigurînd astfel continua înflorire a patriei, a vieții materiale și spirituale a întregului nostru popor. (Agerpres) Imagini din timpul vizitei la CA.P. Purani, Combinatul de îngrâșâminte chimice Turnu-Mâgurele și ferma zootehnică ' Vitâneștl
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SUCCESE
IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Șl ANGAJAMENTELORColectivul întreprinderii chimice Rîșnov a obținut un succes de prestigiu : îndeplinirea planului semestrial cu 24 de zile mai devreme. Acest fapt creează condiții ca, pînă la finele lunii iunie, să se realizeze suplimentar produse în valoare de circa 10 milioane lei, îndeplinindu-se în felul acesta angajamentul asumat pe întregul an. Cea mai mare parte a sporului de producție realizat in acest an s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, nivel care a fost depășit cu 17 000 lei pe fiecare angajat. (Nicolae Mocanu).Colectivul întreprinderii de produse refractare din Alba Iulia a Îndeplinit la 10 iunie sarcinile de plan pe primul semestru al anului. Pină la finele semestrului se estimează că se va realiza o producție globală suplimentară în valoare de 12 milioane lei, concretizată în 400 tone cărămizi refractare, 1 500 tone șa- motă refractară. 600 tone mortar refractar. Productivitatea muncii a crescut cu 8 000 lei pe lucrător. (Ștefan Dinică). 

folosirea mai deplină a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, utilizarea judicioasă a mașinilor și utilajelor din dotare. (Ion Manea).
PRODUCTIVITATEA MUNCII 
ÎN CONTINUĂ CREȘTEREIntegrați plenar în ampla întrecere ce se desfășoară in întreaga țară 

OAMENII MUNCII RAPORTEAZĂ NOI REALIZĂRI 
In Întrecerea socialistă

pentru sporirea continuă a producției materiale, oamenii muncii din economia județului Hunedoara au realizat de la începutul anului și pină în prezent o producție industrială suplimentară în valoare de peste 200 milioane lei. Acest spor a fost realizat aproape integral pe seama creșterii productivității muncii în principalele sectoare de activitate — minerit, siderurgie, energetică și construcții — indicator care, la nivelul județului, a fost depășit cu aproape 2 000 lei pe fiecare angajat. în această perioadă au fost livrate peste plan economiei naționale 96 000 tone cărbune energetic și cocsificabil, 43 000 tone fontă, 30 000 tone oțel, 16 000 tone laminate și multe alte produse, în timp ce energeticienii hunedoreni au pulsat suplimentar în rețeaua sistemului național peste 64 milioane kilowați oră energie electrică. De altfel, dinamismul economiei ju

dețului este puternic reliefat de faptul că, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, în acest an s-a realizat o producție industrială mai mare cu 692 milioane lei. (Sabin Ionescu).
PRIN BUNA FOLOSIRE 

A UTILAJELORColectivul Combinatului de produse sodice din Ocna Mureș este puternic 

angajat în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului, a obiectivelor asumate. Prin măsurile inițiate în acest an pentru mai buna folosire a timpului de lucru, exploatarea rațională a instalațiilor și utilajelor, reducerea duratei reparațiilor și reviziilor, indicatorii stabiliți ai productivității muncii au fost depășiți cu 1,3 la sută. Pe această bază s-au realizat suplimentar 669 tone sodă caustică, .257 tone sodă calcinată, 279 tone bicarbonat de sodiu, 3.2 tone săruri de magneziu și alte produse.
PE AGENDA ECONOMIILORAplicarea unor măsuri vizind mai buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și combustibililor. reducerea consumurilor specifice și funcționarea la parametri optimi a instalațiilor, utilajelor și agregate-

lor s-a soldat, în numeroase unități industriale și de construcții din județele Argeș și Olt, cu importante economii. Astfel, colectivul cunoscutei întreprinderi mecanice din Cîmpulung a obținut anul acesta o economiede peste 50 tone metal. în același timp, muncitorii Grupuluide șantiere pentru construcții și instalații petroliere din Pitești au economisit, între altele, 47 tone bitum, 

metal, ciment, iar cei ai unității de mecanizare, transporturi și construcții forestiere și-au asigurat, prin diminuarea consumurilor, o cantitate de benzină și motorină cu care parcul de mașini din dotare poate funcționa circa două săptămîni. Acționînd sub imperativul inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună cu carburanți economisiți", muncitorii autobazelor din cadrul întreprinderii județene de transporturi auto Olt au Înregistrat o economie de 50 tone benzină. Aceeași preocupare pentru reducerea consumurilor se manifestă și la întreprinderea de aluminiu, unde s-au economisit 130 tone de alumină, 1 850 tone anozi in condițiile depășirii sarcinilor de plan la zi. precum și la colectivele Grupului de șantiere din Slatina, care au înregistrat economii de 400 tone ciment și 55 tone oțel-beton, precum și alte materiale de construcții. (Agerpres).

45 000 TONE FONTĂ 
PESTE PREVEDERIFurnaliștii din județul Hunedoara, care și-au îndeplinit angajamentul anual luat în întrecere, livrează în continuare importante cantități suplimentare de metal, necesare economiei naționale. Ca urmare a ritmurilor înalte imprimate producției, în aceste zile a fost realizată cea de-a 45 000 tonă fontă peste planul la zi revenit furnaliștilor de la Hunedoara și Călan. Cum este și firesc, ponderea acestor realizări o deține combinatul hunedorean, unde, prin sporirea indicilor de utilizare a furnalelor, media depășirii planului zilnic se ridică la 250 tone.

PREGĂTIRI PENTRU 
TRANSPORTUL OPERATIV 

AL RECOLTEIIn întreprinderile județene de transporturi auto se fac intense pregătiri menite să asigure transportul cerealelor viitoarei recolte la timp și fără pierderi sau degradări. Potrivit unor estimări, în actuala campanie vor fi repartizate în acest scop zilnic 21 000 de autovehicule și remorci. în centrul atenției lucrătorilor din sectorul transporturilor stau preocupările legate de stabilirea optimă a numărului de autovehicule care vor servi unitățile agricole în campania de recoltare. Din analizele efectuate a rezultat că, în perioada de vîrf a activității, în județele Dolj, Ilfov, Olt și Timiș cererile nu pot fi acoperite integral cu parcul în dotare, capacitatea de transport a acestuia urmînd a fi completată prin dislocări de autovehicule de la întreprinderile județene, din zonele care au un volum de prestații agricole mai scăzut în sezonul respectiv. Unitățile care trimit în alte părți ale țării mijloace de transport vor organiza și ateliere mobile, dotate cu scule și dispozitive necesare întreținerii și reparării. (Agerpres).

Cwte despre munca înfrățită
(Urmare din pag. I)făcut nici un fel de rabat disciplinei. Așa am reușit să ajungem un colectiv închegat, omogen, nu numai din punct de vedere profesional, ci și sufletesc". Intervine secretara de partid : „Am vrut să-l mutăm in altă secție cam rămasă în urmă, dar colectivul s-a opus categoric. Și am ținut cont de veto-ul celor 50 de oameni cu care lucrează". Și ca cei amintiți mai sus sînt mulți comuniști la Întreprinderea de tricotaje. Transcriu cîteva nume pe care tovarășa Fiis- tds Maria le citează din memorie : Maria Botar. secretara comitetului U.T.C., Colce- riu Veronica. Mihai Margareta, Tompa Le- nuța, Domoș Maria, Istvan Polixenia, Tri- fan Iuliana, Ujică Andrei. inginerii Torjai Terezia și Csaba, Gal Paraschiva, Kovacs Gheorghe.Străbatem orașul și ajungem la platforma industrială-vest. întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industrializarea. exploatarea și prelucrarea lemnului în inima unui județ împînzit de păduri a fost anume implintată. A intrat total în funcțiune în 1975, cu 6 luni înainte de termen, și în același an parame

trii proiectați au fost atinși și depășiți.„Din experiența mea — aflăm de la tovarășul loan Lucaci, directorul unității — cunoșteam că un om calificat are o conștiință mai ridicată de- cit unul mai slab pregătit profesional. Unui bun meseriaș îi este nu știu cum să-și bată joc de profesia lui, de lucrul care iese din miinile lui, care-i poartă semnătura, cum s-ar spune. In felul a- cesta am reușit să putem spune că sîntem un colectiv omogen, disciplinat și conștiincios, un colectiv care, prin ceea ce produce, are deja o tradiție cunoscută și recunoscută. Altfel n-am putea realiza peste 5 000 de repere piese de schimb, n-am reuși să asimilăm în timpul propus noi prototipuri de utilaje, n-am fi in stare să ne autodotăm cu mașinile care ne lipsesc". Fiecare afirmație rostită de director a fost exemplificată cu cifre și fapte, măsura efortului fiind, după cum ne-a spus tovarășul Bogozi Carol, secretarul comitetului de partid, „munca remarcabilă a fiecăruia".Nici aici și niciunde pe platformele industriale de la Miercurea- Ciuc n-a fost ușor să aduni sub același acoperiș gîndurile a sute

de oameni veniți din zeci de sate, să le preschimbi obiceiurile în disciplină, să le dirijezi priceperea și entuziasmul și hărnicia pe făgașul drept al îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, să-i deprinzi pe muncitorii necalificați cu meșteșugul fineții e- xecuțiel unei piese, să-i înveți să fie pătrunși în fiecare moment de sentimentul mîndriei muncitorești, să-i faci să înțeleagă că sînt deopotrivă proprietari și producători de bunuri materiale. N-a fost nici simplu, nici ușor. Bo- do Francisc, Murza Martin, Vată Carol, Deriș Vasile, Fodor Mihai. Szabo Beniamin, Deaky Tiberiu, Truță Eugen, Csiki Alexandru, Ieremia Francisc, Cristof Andrei, Marc Traian, Bucur Constantin, Moldovan Ioan sînt doar cîțiva dintre comuniștii întreprinderii care-ți pot spune care-i diferența dintre ieri și azi privind închegarea colectivului, rezultatele sale.La Miercurea-Ciuc, în județul Harghita, ca în întreaga țară, oamenii, sub conducerea înțeleaptă a partidului, scriu, prin faptele lor, o emoționantă carte despre munca înfrățită, despre dragostea de țară.
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FAPTUL Preocupări pentru ridicarea nivelului predării

DIVERS științelor sociale in imățămintul superior

La Blaj 
au înflorit
peru

In livada Liceului agroindus
trial din orașul Blaj au înflorit, 
din nou, perii. Nu este vorba de 
o ciudățenie sau un capriciu al 
naturii. Cei SO de peri din livadă 
sint încărcați, deopotrivă, și cu 
flori 
gate. 
Blaj 
(ați 
zece 
floresc). De rodit, 
decit de citevă ori, întrucit 
toate fructele ajung să se coacă. 
Această performanță este „ro
dul" cercetărilor dascălilor și e- 
levilor de aici. Care elevi vor 
face să rodească cele învățate 
și in viitoarele lor locuri de 
muncă.

proaspete, si cu roade bo- 
Perii năzdrăvani de la 

înfloresc de 12 ori pe an 
citit bine : de douăspre- 
ori pe an acești peri in- 

nu rodesc 
nu

Tezaurul de
la PlopanaAflați la întreținerea culturilor, țăranii cooperatori din satul Plopana, județul Bacău, au găsit mai multe monede vechi. Sosiți la fața locului, specialiștii de la muzeul județean de istorie au descoperit în zona respectivă și alte monede. Primele investigații au dus la concluzia că este vorba de un tezaur (care numără 800 de monede) datind din secolele XV și XVI. Profesorul I. Mitrea, directorul muzeului băcăuan, ne informează că acesta este cel mai mare tezaur monetar din perioada respectivă descoperit pină acum pe raza județului.
Invadatorii 
din lanul 
de griuDuminică, 13 iunie, a fost ocaldă, cu soare generos.____________ __ ______ zi caldă, cu soare generos, tocmai bună pentru o excursie pe Valea Prahovei. Din Ploiești și pînă spre Băicoi, de o parte și de cealaltă a șoselei, incintă ochiul lanurile de griu. Pe alocuri, dintre spice, se încumetă spre soare grațioșii maci roșii. Unii auto- mobiliști însă nu s-au mulțumit numai să-și desfete privirea. Au pus frînă, au tras pe dreapta și, împreună cu ceilalți pasageri, au început să invadeze lanurile, să calce în picioare spicele de. griu, munca oamenilor, spre a culege macii roșii. Au intervenit agenții de circulație, paznicii de la I.A.S. Movila Vulpii și de la C.A.P. Blejoi și Băicoi. Văzîndu-se încolțiți, automobiliștii au urcat zoriți la volan. Poate, citind a- ceste rînduri, se vor înroși ca macii...

întreaga experiență a activității politico-educative Învederează că eficienta propagandei de partid, forța sa de înrîurire sint strîns legate de pregătirea politico-ideologi- că a celor Învestiți cu înalta răspundere de propagandiști ; este un adevăr axiomatic că nivelul activității propagandistice și gradul de pregătire al propagandiștilor, lectorilor se află într-o relație directă, nemijlocită. Cu atît mai mult se impune cerința perfecționării continue a pregătirii politico-ideologice a cadrelor ce predau științele sociale, cunoscind importanța deosebită a acestora pentru Înarmarea teoretică, ideologică a tineretului, pentru formarea gîndirii studenților în spiritul concepției materialist-dialectice și istorice. în acest sens, în expunerea la Congresul educației politice și al culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia Importanța deosebită pe care o are „preocuparea pentru asigurarea unei temeinice pregătiri marxist-Ieniniste, ideologice, teoretice, politice a tuturor cadrelor de partid și de stat, indiferent de sectorul sau locul unde iși desfășoară activitatea, și cu atit mai mult a celor ce lucrează in domeniul educației politice și culturale a matelor".Anul de studiu pe cale de a se încheia in învățămîntul politico- ideologic de partid a înregistrat acțiuni și inițiative interesante în a- ceastă privință, intre care și organizarea într-o manieră nouă, mai eficientă, a învățămîntului de partid pentru cadrele didactice care predau științele sociale în învățămîntul superior, în cadrul Centrului universitar București. Pentru a înfățișa unele aspecte ale acestei experiențe ne-am adresat secretarului pentru problemele de propagandă al comitetului de partid al Centrului universitar București, tovarășul Ion 
REBEDEU, care ne-a relatat următoarele :— In organizarea învățămintului politico-ideologic de partid pentru cadrele didactice care predau științele sociale, comitetul de partid al centrului universitar a pornit de ia faptul că aceste cadre au o pregătire teoretică superioară, mai mult învățămîntul de partid destinat acestor cadre nu trebuie să reia chestiuni îndeobște cunoscute, ci să urmărească îndeosebi aprofundarea unor probleme actuale privind politica interni și externă a partidului, viața ideologică, diferitele confruntări de idei pe plan mondial; in ce privește metodica, am pornit de la aprecierea că dezbaterea, schimbul Viu de idei pe baza studiului individual prealabil reprezintă calea cea mai adecvată și mai eficientă. încă în cursul anului trecut s-au inițiat cîteva dezbateri cu caracter mai Larg, care au pus cu pregnanță în lumină cît dovedește această formă rificarea și aprofundarea lor puse în discuție, aceea, anul acosta am transformăm dezbaterea în forma principală de desfășurare a învățămintului. Am instituit astfel un sistem de dezbateri, organizate atit la nivelul centrului universitar, cît si Ia cel al institutelor și catedrelor, prin intermediul căruia urmărhn să realizăm o viață ideologică continuă

și bogată a catedrelor, de mai mare profunzime și deschidere.în ceea ce privește dezbaterile la nivelul centrului universitar, ele au reunit cadrele didactice pe discipline — filozofie, economie politică, socialism științific. La fiecare din aceste discipline s-au abordat cite două teme. De pildă, cei care predau economia politică au avut dezbateri despre contribuția P.C.R. la dezvoltarea teoriei economice a socialismului și despre concepția partidului cu privire la conținutul și căile edi-

tedrei respective. Astfel, pînă in prezent s-au dezbătut teme cum ar fi : corelația dintre artă și ideologie (în institutele de artă), implicațiile pe diferite planuri ale revoluției tehni- co-științifice (institutele cu profil tehnic), mecanismul de acțiune și de utilizare a legilor economice in socialism (Academia de studii economice), critica marxistă a unor teorii burgheze cu privire la creșterea economică și la dezvoltarea societății contemporane (Universitate). La nivelul institutelor au avut loc și
Din experiența organizării studiului politico-ideologic

in cadrul Centrului universitar București

Cu atît

ds rodnică se pentru cla- probleme- Tocmai de căutat să

ficării unei noi ordini economice si politice internaționale ; cei de la catedrele de filozofie — despre cultură și umanism în condițiile revoluției tehnico-științifice. despre umanismul profund al culturii noastre socialiste, precum și despre religie și ateism în perspectiva actualelor interpretări din filozofia și sociologia religiei, despre dezalienarea religioasă și unele aspecte ale activității de educație materialist-științi- fică a maselor de oameni ai muncii în condițiile socialismului. Pentru cadrele de la catedreje de socialism științific, temele respective au fost : „Documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. despre direcțiile esențiale de acțiune în vederea asigurării conducerii științifice a societății socialiste" și „Comunismul — perspectiva istorică a epocii noastre".După cum se poate observa, s-au ales probleme de mare actualitate ideologică și de interes major pentru domeniul respectiv — unele din ele fiind direct legate de secțiuni ale cursurilor de specialitate, probleme care necesită in continuare elaborări teoretice, investigarea unor procese și fenomene ale vieții sociale etc. Iar participarea cadrelor de la toate catedrele de științe sociale ale centrului universitar creează tocmai posibilități superioare desfășurării unui schimb substanțial de idei, stimulării și valorificării cercetărilor întreprinse de diferitele catedre potrivit profilului specific.La unele dezbateri au fost invitați, în funcție de specificul temei, și specialiști din domeniile inrudite. De pildă, la dezbaterea privind știința conducerii au participat și specialiști din domeniile ciberneticii, matematicii, biologiei, ceea ce a permis să fie precizate și aprofundate unele aspecte de mare importanță și actualitate — cum ar fi relația dintre categoriile și conceptele fundamentale ale științei conducerii, raportul dintre conducerea științifică și democrația socialistă, utilizarea datelor furnizate de teoria sistemelor pentru conducerea social-politi- că. pentru deciziile macrosociale.— Ce ne puteți spune despre dezbaterile la nivelul institutelor și ca- , tedrelor, ce specific îmbracă acestea ?— Dezbaterile la acest nivel au avut, ca obiect, de regulă, aprofundarea unor probleme din domeniul de specialitate al institutului sau ea-

dezbateri interdisciplinare la care au participat toate catedrele de științe sociale și alți specialiști din institutul respectiv — pe teme ca, de pildă, „Specificul legilor economice ale socialismului" (Universitate) ; „Marxismul și teoria sistemelor" (Institutul politehnic) etc.La asemenea dezbateri participă și studenții care activează in cercurile de științe sociale sau sint propagandiști în învățămîntul politic ai studenților. îndeobște, toate aceste dezbateri s-au soldat cu importante cîștiguri pentru toți ,participanții, atît sub raportul informației științifice, cît și al clarificărilor și interpretărilor teoretice.— în curînd se va încheia anul de invățămint. în lumina orientărilor trasate de Congresul educației poli" tice și al culturii socialiste, cum va fi valorificată. în activitatea viitoare de pregătire politico-ideologică a cadrelor ce predau științe sociale, experiența acumulată in acest an ?— Interesul pe care l-a trezit fn rindul tuturor cadrelor didactice sistemul de pregătire la care ne-am re

ferit îndreptățește menținerea lui și în viitor, desigur cu unele perfecționări care se impun. Va trebui să acordăm în continuare o atenție deosebită alegerii temelor de dezbateri mai giceîn gur, , metodologic. Practica folosită acum de a prezenta la început referate s-a dovedit eficientă, cît orientează de la început țiile către aspectele esențiale ale temei. De multe ori însă referatele — prea numeroase și lungi — au consumat prea mult timp, în detrimentul dezbaterilor. Ni se pare indicat ca în viitor să se pregătească mai puține referate care să fie puse din timp la indemîna participanțilar, astfel incit cea mai mare parte a timpului să fie afectată dezbaterilor, schimbului viu de idei asupra problemelor abordate.Acestea sint, desigur, doar cîteva aspecte de ordin general. Principala preocupare actuală o constituie studierea aprofundată a expunerii tovarășului Nicolae Ceatișescu și a eu- vintării de închidere rostite la Congresul educației politice și al culturii socialiste, analiza exigentă a propriei activități in lumina orientărilor. criticilor și sarcinilor formulate in aceste documente, confruntarea cu documentele congresului a planurilor de măsuri ce au fost adoptate in cadrul dezbaterilor consacrate activității ideologice și îmbogățirea lor corespunzătoare. Firește, a- ceasta este o muncă laborioasă, dar ea va deschide perspective deosebit de rodnice, va duce Ia o creștere calitativă a activității cadrelor de la catedrele de științe sociale, potrivit multiplelor răspunderi ce le revin ca propagandiști și cercetători.

incit acestea să răspundă celor acute cerințe ale vieții ideolo- interne și internaționale, același timp, vor trebui, aduse și îmbunătățiri de desi- ordin pînă cîteva întru- discu-

Convorblre realizata de 
Paul DOBRESCU

d ulce ca mierea

Rămășag 
fatalLui Aurel Pirv din Petreștii 
de Jos, județul Cluj, ii plăcea să 
arate că e mai cu „moț" decit 
tinerii de virsta lui. Cînd nu gă
sea „înțelegere" din partea celor 
din jur, începea scandalul. Ulti
ma sa bravură i-a fost insă fa
tală. In timp ce se întorcea de 
la o nuntă, le-a spus celorlalți 
flăcăi : „Mă, cit îmi dați voi mie, 
că mă urc pe stîlpul electric in 
doi timpi și trei mișcări ?“ Cel 
din jur i-au răspuns că n-au 
chef de un asemenea rămășag, 
că ce vrea el să facă nu e curaj, 
ci nesăbuință, incercind să-l o- 
prească. Dar, ți-ai găsit f Pire 
s-a cățărat ca o pisică pină »n 
virful stilpului de înaltă tensiu
ne. A fost carbonizat.

Cărășel și 
marmelada

De la o vreme, lordache Petre 
Cărășel din Comuna Turceni, ju
dețul Gorj, era mai mereu cu 
chef. întrebat de unde are atiția 
bani, el răspundea : „Am eu se
cretul meu". „Secretul" insă a 
fost repede depistat de organele 
de miliție, care l-au surprins pe 
Cărășel in plină „activitate", fa- 
bricind țuică, intr-o instalație 
improvizată. „Materia primă" : 
marmelada. Marmeladă procu
rată de Cărășel in cantități in
dustriale. In ziua descinderii 
avea ascunse prin diferite cot
loane 120 de cutii de marmeladă 
a cite 10 kilograme fiecare. Fi
rește, Cărășel a fost deferit jus
tiției.

Dacă nu era
întâmplarea...O trecătoare grăbită de pe bulevardul București din Baia Mare a țîșnit de pe trotuar drept în fața camionetei 21-MM-2236. Spre a evita accidentul, șoferul Augustin Andor a frînat brusc, dar după numai cîteva zeci de centimetri de dîră pe asfalt, pedala nu mai avea ce frîna, pentru că roțile din spate ale mașinii le-au ajuns pe cele din față. Camioneta a rămas — cum se zice — pe butuci. Accidentul a fost evitat, iar femeia, speriată, a zbughit-o prin mulțime. Rela- tindu-ne întîmplarea (totul e bine cind se termină cu bine), corespondentul nostru Gheorghe Susa avertizează : putea să se producă un grav accident, dacă nu se întimpla „minunea" cu... butucii. „Și cînd te gîndești — spune el — că mașina ieșise doar de cîteva zile din revizie". O revizie ai cărei revizori trebuie revizuiți.Rubricd redactată de

Petre POPAcu sprijinul corespondențllot „Scînteii'

Relnnoițl-vă abonamentele la

„ERA SOCIALISTĂ"
revistă teoretică și social-politică a Comitetului Central 

al Partidului Comunist RomânPrețul unui abonament este de 72 de lei anual (24 de numere) si 36 
de lei semestrial.Abonamentele se fac la oficiile si agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
si prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții si de la sate.

• Fapte • Opinii • Propuneri
• lași. Realizări exprimate succint, dar care spun multe despre ceea ce în primăvara acestui an, prin muncă patriotică, au realizat cetățenii din oraș. întrețineri arbori și arbuști (tăieri, corecții și văruit) — 1 673 380 bucăți ; întreținere zone de agrement și spații verzi din cartiere de locuințe din incinta întreprinderilor și instituțiilor, din parcuri — 2 539 205 mp ; curățat garduri vii — 155 250 metri liniari ; reparat și efectuat alte lucrări la locurile de joacă pentru copii și baze sportive — 144 ; plantări și împăduriri cu puieți pe terenuri neproductive și tocuri de agrement — 240 000 bucăți... Peste 1 100 000 diferite flori plantate... Amenajări de noi spații verzi și însămînțare cu gazon — aproape 180 000 mp. Exemplele pot fi continuate. (Gheorghe Zaiț, bd. Karl Marx 3, Iași).
• Se caută proprietarul... unei remorci-atelier, fără număr, abandonată de multă vreme in spatele centralei termice nr. 4 din cartierul Craiovița Nouă, municipiul Craiova. Dacă nu se prezintă, poate o scoate cineva la... licitație !........................................... "iovița Nouă). /
• Noile plantațiicu bradce înconjoară frumoasa depresiune

(Asociația locatarilor C.T. 4 Cra-și pin, din acest an, pe culmile_r___ ,__________________ ____ r_,_______ a Loviștei, sînt în bună parte„opera" elevilor, tineretului și a cadrelor didactice de pe raza comunei Perișani (Vîlcea). (N. Stănescu, comuna Perișani, județul Vîlcea).
• Modernizare, perfecționare - prin autoutilare- Rezultatul acestui efort la hala de gatere de la I.F.E.T. Sebeș (Alba) : productivitatea muncii a crescut cu 1,8 la sută, consumul de materia] lemnos la debitare a scăzut simțitor, suprafața de producție este folosită acum mai bine, iar randamentul utilajelor a sporit cu circa 2,5 la sută. Autorii acestei împliniri : ing. Constantin Petra, maistrul mecanic Nicolae Voina și muncitorii Emil Mechea, Toma Gros, Ion Probsdorfer și alții. (Remus Năstase, orașul Sebeș, județul Alba).
• „Electrocarul fanteziei" este noul 8pectaco1 ««ținut de brigada artistică in incinta fabricii de utilaj complex de la I.U.C. Ploiești. Artiști amatori : sudorița Maria Cioc, muncitorii Marcel Du- mitrache, Constantin Jipa, Daniel Grecu, Nicolae Constantinescu, sub- inginerii Luciana Dumbravă, Marcela Cociorva, Constantin Clain și alții. Subiectul spectacolelor : laudă fruntașilor, critici aspre deficiențelor din unele sectoare de muncă. (loan Mirea, proiectant. Ploiești).
• Nu te apuca de-o treabă dacă n-o duci la 

bun SfîrȘÎt I e un Proverb care 11 se potrivește celor care au Început lucrările de înlocuire a stîlpilor de lemn de la rețeaua electrică din satul Șipotu, comuna Turburea (Gorj), cu alții din beton. Drept rezultat : la un moment dat, cei care executau lucrarea respectivă (de la întreprinderea de rețele electrice Tg. Jiu) au dispărut de pe șantier, iar satul a rămas, deocamdată, fără curent electric !... Pînă cînd ? Răspunsul îl așteptăm de la I.R.E. Craiova ! (Dumitru Bâlă, satul Șipotu, județul Gorj).
• A înghețat înainte să fabrice gheața I De peste 4 ani, noua fabrică de gheață a cooperativei de consum din orașul Strehaia n-a produs nimic, pentru că încă-i mai lipsește... ceva (?) Ultimul termen promis de conducerea IJECOOP Mehedinți a fost... 1 mai ănul trecut. întrebăm de astă dată la CENTROCOOP : Cînd va fi, totuși, ultimul termen la care fabrica respectivă va dezgheța „gheața" acestei inadmisibile indolențe ? (Un grup de cetățeni din Strehaia, județul Mehedinți).

Modernul hotel „Hebe" din stațiunea Singeorz-bâi (județul Bistrița-Nâsâud) Foto : E. Dichiseanu
Turneul Teatrului de Nord

din

tea-Se Gol- Mo- din-

de

Satu-Mare

Cu șapte ani în urmă. în școlile generale din județul Vilcea luau ființă primele microcooperative și ferme agricole școlare. Inițiativa pionierilor vîlceni avea să se extindă curînd în toată țara. între timp au fost luate în „studiu" și alte posibilități menite să contribuie la dezvoltarea spiritului gospodăresc al elevilor. la pregătirea lor multilaterală pentru muncă și viață. De pildă, a fost cuprinsă în sfera de preocupări a școlarilor extinderea unei străvechi îndeletniciri pe aceste meleaguri — creșterea albinelor — județul Vîlcea deținînd, de altfel, locul de frunte pe țară în activitatea apicolă. Așa s-a născut inițiativa....Mai întîi firavă, ca orice Început de drum. La școlile generale din Costești. Galicea, Vaideeni, Budești și

din alte cîteva comune s-a procurat cîte un stup de albine. A- ceasta se întimpla in 1973 — „primul an de stupărit". Apoi, prin roire artifioială s-a mărit numărul familiilor de albine. în mai puțin de patru ani s-a ajuns la aproape 400 de stupi, bineînțeles cu concursul filialei județene a Asociației crescătorilor de albine, care a pus la dispoziția cercurilor școlare materiale și uti- laje de Întreținere și exploatare. în valoare de peste 400 000 lei. La rindul său, consiliul județean al organizației pionierilor a constituit un colectiv de specialiști care, depla- sîndu-se in școli, acordă asistență tehnică și Îndrumă activitatea micilor crescători de albine. Pentru asigurarea „materiei me“, micii din județul pri- apicultori Vilcea au

plantat in masiv, mei ales pe dealurile altădată erodabile de la Pietrari, Crețeni, Lungești, Berislăvețti sau Păușești, peste 10 hectare cu saleimi, bogată sursă meliferă.Rezultatele inițiativei și hărniciei pionierilor lint elocvente: numai anul trecut (cane n-a fost prea favorabil albinărițului) s-au obținut, in medie, cite 15 kg de miere da la fiecare stup. încurajați de roadele obținute. micii apicultori, îndrumătorii lor șînt hotărîți să dezvolte, In continuare, rețeaua cercurilor apicole, astfel ca pînă in anul 1980 fiecare școală să dețină o stupină proprie, cu cel puțin zece stupi. își propun, de asemenea, să deplasarea, pe vacanțelor stupinelor pastorale. Ciu).
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18,09 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă germană (nivel 
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17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re
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cu poezia, planeta.

spital peL-au adus la targa, aproape în stare de inconștiență. Era lucrător la una din stațiunile de mașini și tractoare din județ. O e- chipă de medici l-a consultat repede, a stabilit diagnosticul și cu greu a scos pacientul — cum se spune — „în afara oricărui pericol".— în cazul acesta — ne spune tovarășul Sandu Cos- tin, directorul Spitalului județean din Buzău — caz care a fost, din fericire, rezolvat cu bine, pacientului respectiv i se mai poate pune și un alt „diagnostic" decit cel al bolii : ignoranță, lipsă de responsabilitate față de el însuși, față de familie, față de societate. M-am interesat la fișierul policlinicii de care aparține. Pacientul n-are fișă medicală, deci n-a fost pe la policlinică niciodată. Este îmbucurător faptul că o mare parte din oameni — de fapt, majoritatea — sînt robuști, perfect sănătoși, nu au nevoie de medicamente, de medici. Dar bolile, din păcate, nu vin totdeauna cu „preaviz". De multe ori, ele se cuibăresc discret in organism, evoluează, iar cînd bolnavul este adus la noi pe targă este, de obicei, greu de salvat. Pacientul de adineauri face parte tocmai dintre acei „viteji" care e- vită controalele medicale, în alte țări, unde asistența medicală este o povară pentru bugetul familiei, a- ceastă poziție ar putea fi de înțeles. La noi însă controlul medical e gratuit.— Cineva ar putea spune că e treaba Iui, a „viteazului". Fiecare e liber să facă ce vrea cu propria sănătate.— Aparent, aveți dreptate. E treaba lui, dar e și a societății. Cunosc cazuri de oameni, încă tineri, în putere, care au preferat să e-
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Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevizlunli.
In pauză ; • Teles • Bucu-
reștiul necunoscut.
Desene animate.
Spectacolul lumi! (XIX): Nador — 
se naște un port.

conomisească 30—40 de minute, cit dura o consultație, și implicit, depistarea bolii, pentru ca mai tîrziu să piardă luni, chiar ani întregi, în concedii medicale, pe paturile din spitale.— Ca și îh alte județe, la noi Ia Buzău — a adăugat doctorul Nicolae Poli — pentru a veni în sprijinul angajaților, pentru a-i scuti să mai facă de acasă un

a

de vestimentație), se va strădui și mai mult în finalizarea optimă a soluțiilor artistice a- bordate. Am urmărit, în „Martin Luther și Thomas Miinzer", a- proape întreaga echipă a secției române — în majoritatea cazurilor actori distribuiți nu în unul, ci în cîteva roluri. Pot fi menționați, pentru compozițiile lor interesante : Ion Tifor (un Luther în care se Îmbină prestanța și demnitatea profesională cu viclenia și cupiditatea, cu teama și lașitatea), Marcel Mi
rea (cU o compoziția extrem de fină și precisă In rolul Spala-

„Afișul" este primul semn bun al o- rientării repertoriale și progresului artistic ce caracterizează trul sătmărean. joacă Moliere, doni, Schiller, ricz Zsigmond —tre clasici; Tudor Mu- șatescu și G. Ciprian; D. R. Popescu, Kocsis Istvân, Valentin Mun- teanu și Francisc Munteanu — dintre autorii noștri contemporani. Se acordă prioritate operelor de substanță și, în același timp, stăruie preocuparea de a descoperi texte mai puțin cunoscute.Am avut, numult, prilejul să urmărim în Capitală un turneu semnificativ al Teatrului de Nord. El a relevat condiția artistică a ambelor secții, rodnicul climat de colaborare care e- xistă între ele — timp cît actori secției maghiare evoluat cu bunezultate în spectacolele secției române. Și dacă două dintre titlurile prezentate erau dintre cele mai frecvent abordate. „Martin. Lu
ther și Thomas Miin- 
zer" de germanul Die
ter Forte (secția română) a avut valoarea uneia dintre cele mai bine alese și dintre cele mai interesant finalizate premiere pe țară ale acestei stagiuni.Tînărul regizor Mir
cea Marin a realizat în general un judicios decupaj al piesei; extrem de stufoase; o bună relevare a liniilor de forță și o notabilă transpunere scenică a metaforei sale globale. Spectacolul sătmărean, realizat in colaborare cu talentatul scenograf Teodor Constantinescu, se remarcă prin fantezia și îndrăzneala soluțiilor și, cel mai adesea, organitatea lor. Montarea rămine In mintea spectatorului prin frumusețea și gravitatea unor scene — cum ar fi cea care sugerează, cu ajutorul măștilor, reprimarea sîngeroasă a răsculaților, ori sCe- na finală. Avem convingerea, urmărind acest spectacol, că tînărul regizor va reuși pe viitor să evite mai ferm, mai energic soluții riscante (cum ar fi efeminarea ostentativă a întregii curți papale și aducerea „la zi" a unor detalii

țin), Petre Băcioiu (Fugger), Cornelia 
Bloos, Alexandru Bă
lan, Carmen Petres
cu, Violeta Berbiuc, 
Viorica Suciu, Deda 
Grâu și bineînțeles 
Boir Ferencz (Frede- rich de Saxa).în Interpretarea aceluiași putut re a piese 
Radu 
ingeri triști' 
Mihai Raicu). Spectacolul, grav și in același timp plăcut, a relevat disponibilitățile Intelectuale și expresive ale tinerilor actori : 
Carmen Petrescu, Pe
tre Băcioiu, Cornelia 
Bloos, Alexandru Bă
lan, Marcel Mirea, nu însă și izbînda lor deplină în direcția sesizării caracteristicilor, „tonului" specific eroilor interpretați, „midiei" lor constructive, optimiste. S-a simțit, credem, și insuficienta îndrumare regizorală — în direcția realizării unui joc optim relațio- nat, a unor compoziții mai adinei, bogate, mai nuanțate — în care dincolo de planul aparentelor să se întrevadă mai clar sau mai subtil cel al esențelor morale ale personajelor.Artiști ai secției maghiare a Teatrului de Nord din Satu-Mare au adus în turneul bucu- reștean montarea unei cunoscute piese a Iui

colectiv am mai vedea o monta- binecunoscutei a lui Dumitru 
Popescu, „Acești (regia :

Arthur Miller. Spectacolul „După cădere" ni s-a părut o lectură mai puțin interesantă sub aspectul regiei 
(Kovăcs Ferenc) ori al transfigurării scenografice (Gabriella Gor- 
genyi), dar tulburător prin creațiile realizate de doi binecunoscut: actori sătmăreni. Csiki 
Andrăs a sugerat admirabil neliniștea, melancolia, adîncimea și autenticitatea dramei lui Quentin, cu acel simț al nuanței și cu acel „farmec dureros" care îi sint caracteristice, iar Emma Ele- 
kes a demonstrat, încă o dată, in Maggie — emoționantă de la simpla intrare în scenă pînă la ultima replică — amplele sale resurse expresive. Lupta cu rutina, cu soluțiile facile. din care au ieșit învingători cu brio cei doi protagoniști, eforturile de adecvare, de aprofundare, de continuă prospețime ale acestora ar trebui să se instituie in exemplu pentru întregul colectiv al Teatrului de Nord.Buna impresie pe care a lăsat-o recentul turneu al Teatrului din Satu-Mare în Capitală ne îndreptățește convingerea că întregul colectiv artistic, intr-o și mai strîn- șă și prietenească conlucrare, va reuși in Stagiunea viitoare să rezolve optim problemele specifice, inclusiv cele privind stabilizarea forțelor sale interpretative și împrospătarea cadrelor regizorale și scenografice. Discuțiile purtate la A.T.M. au relevat ho- tărlrea artiștilor sătmăreni de a traduce oît mai grabnic în practică prețioasele indicații ale Congresului educației politice și al culturii socialiste. de a se orienta spre un repertoriu de și mai densă substanță ideologică și politică, de a promova, in spectacole animate de un pronunțat suflu militant, un număr mai mare de piese românești noi, inspirate din actualitate. Toate acestea ca și multiplicarea și diversificarea acțiunilor cu caracter larg cultural ale Teatrului de Nord vor fi de natură să întărească relația șa cu publicul.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

„bolnavul închipuit", care, profitînd de gratuitatea a- sistenței, s-a „abonat" la dispensarul din cartier sau la policlinică. Din sondajele noastre reiese că aproape 30 la sută din cei care apelează zilnic la diverse unități sanitare din oraș n-au suferit și, de fapt, nu suferă de nimic. După cum am constatat, printre ei sînt pensionari și casnice, care ingroa-

revizuite In 1975 șitate șiOrdinul Ministerului Sănătății nr. 190. în temeiul a- cestor reglementări, conducerile organizațiilor socialiste, șefii secțiilor, sectoarelor. atelierelor, brigăzilor și echipelor au obligații precise în ce privește urmărirea efectuării examenelor medicale. Desigur, a- baterile de la aceste prevederi legale țin deopotrivă
„Lasâ-mă să te las"

v/ne la spital pe targa
DE CE NU RESPECTĂ UNII ANGAJAȚI OBLIGAȚIA 

DE A SE PREZENTA LA CONTROLUL MEDICAL PERIODIC

drum pînă la policlinică, s-au înființat, intr-o bună parte din unitățile noastre economice din județ, dispensare de incintă. S-a făcut și o planificare riguroasă a examenelor periodice. Și totuși, uneori mai puțin, alteori chiar ceva mai mult de 50 la sută din numărul angajaților nu se prezintă la aceste examene medicale.— De ce nu vin oamenii la dispensarul de întreprindere ?— Pentru că nu-i doare. „Nu mă doare nimic, sînt voinic" — spune cite unul din categoria celor „lasă-mă să te las".— Mai există însă și o altă categorie, spunea tovarășul Marcu Andon, medic primar. E vorba de

șă cu regularitate rindurile la cabinetele medicale. Rezultatul : văzînd că e mereu aglomerație la doctor, unii — dintre cei care au mai puțin timp la dispoziție — renunță la vizita periodică.Astfel prezentate lucrurile, s-ar părea că acest control medical periodic este facultativ, lată însă ce ne-a spus, în legătură cu aceasta, tovarășul dr. Mircea Tat, inspector general in Ministerul Sănătății :— Pentru orice angajat, controlul periodic nu este facultativ. Un sistem întreg de acte normative reglementează obligativitatea lui : Legea nr. 5/1966 privind protecția muncii, „Normele republicane de protecția muncii", emise în baza acestei legi, comple-

de nivelul de educație al unui lucrător sau altul, dar mai ales de modul cum înțeleg unele conduceri de u- nități economice să respecte aceste prevederi. Practic, multe conduceri de unități economice și instituții ignoră reglementările actuale și nu-și obligă personalul din subordine să meargă la controlul medical. Noi sancționăm sever asemenea manifestări. Printre unitățile în care nu de mult au fost descoperite abateri privind controlul periodic se numără : Trustul de construcții Brașov, întreprinderea de fire sintetice Săvinești, întreprinderea de confecții și tricotaje București ș.a.m.d.— Ce înțelege să între-

prindă Ministerul Sănătății pentru a asigura efectuarea, cu strictețe, peste tot, a controalelor medicale ?La această întrebare ne-a răspuns tovarășul Alexandru prim-adjunct sănătății :— Pînă încontrolul medical periodic era obligatoriu numai pentru anumite categorii de oameni expuși la noxe. El a fost extins angajaților mijlocit în materiale, construcții, transporturi. Examenul medical pentru acești angajați este obligatoriu o dată la trei ani, iar sectorul sanitar are obligația de a verifica efectuarea acestui control. Recent, au fost scoase la concurs numeroase posturi de cadre medicale pentru rețeaua dispensarelor și policlinicilor de întreprindere, întrucît extindem această rețea. în București și în alte cîteva centre industriale mari vom îmbunătăți și restructura arondarea teritorială a întreprinderilor la policlinici. De asemenea, luăm măsuri de reducere a aglomerării la unitățile sanitare prin înființarea de posturi, dirijări de medici din spitale spre cabinetele de control. S-a dat, de asemenea, indicația ca direcțiile sanitare județene să asigure extinderea integrală a respectării priorității asistenței medicale acordate celor din producție la cabinetele din policlinici, pe bază de reținere de ore, bonuri de ordine etc. Ministerul va întări necontenit controlul asupra îndeplinirii tuturor măsurilor prevăzute.

doctorCalomfirescu, al ministruluianul trecut,
asupra tuturor angrenați ne- sfera producției din industrie, precum și din

Gh. GRAURE 
Al. PLAIEȘU



SClNTEIA  joi 17 iunie 1976 PAGINA 5

DECRET 
al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
privind amnistierea unor infracțiuni 

și grațierea unor pedepseîn ultima perioadă de timp s-au primit mai multe cereri din partea unor cetățeni români, stabiliți în străinătate, prin care solicită Consiliului de Stat grațierea pedepselor la care au fost condamnați, spre a se putea reîntoarce în țară.Pentru a veni în întîmpinarea cererilor persoanelor aflate în asemenea situații, în spiritul umanismului ce caracterizează politica ștatij-r lui nostru socialist.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:ART. 1. — Se amnistiază infracțiunile de trecere frauduloasă a frontierei și refuzul înapoierii în țară săvîrșite de cetățenii români care la data adoptării prezentului decret sînt stabiliți în străinătate, dacă se reîntorc și își stabilesc domiciliul în țară în termen de doi ani.ART. 2. — Se grațiază în întregime pedeapsa închisorii aplicată pentru infracțiunile de trecere frauduloasă a frontierei și refuzul înapoierii în țară săvîrșite de cetățenii români, care la data emiterii prezentului decret sînt stabiliți în străinătate.ART. 3. — Dispozițiile articolelor 1 și 2 se aplică și în cazul infracțiunilor care au fost prevăzute în art. 157 1 din Codul penal, text anterior Legii nr. 6/1973, precum și în art. 1946 alin. 1 și art. 267 din Codul penal anterior.ART. 4. — Nu beneficiază de prevederile articolului 2 cei care s-au pus în slujba unor organizații care desfășoară activitate ostilă împotriva statului român.ART. 5. — în cazurile în care urmărirea penală nu a început, precum și în cele aflate în curs de urmărire sau de judecată, urmărirea penală se va începe sau, după caz, va continua, iar după pronunțarea pedepsei vor fi aplicate dispozițiile art. 2, ținîndu-se seama de excepțiile din art. 4 din prezentul decret,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

întîlnire la C. C. al P. C. R.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare BulgariaDragă tovarășe Todor Jivkov,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Conciliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez, cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, sincere felicitări și cele mai calde urări prietenești de sănătate, fericire și de succese tot mai mari în edificarea societății socialiste dezvoltate in Bulgaria vecină și prietenă, pentru ridicarea continuă a nivelului de viață material și spiritual al poporului frate bulgar.îmi exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, în interesul și spre binele popoarelor român și bulgar, al cauzei socialismului, a păeii și cooperării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare BulgariaStimate tovarășe Todorov,Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste România Și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai sincere urări de sănătate și de noi succese în edificarea societății socialiste dezvoltate în patria dumneavoastră.îmi exprim convingerea că relațiile fructuoase de prietenie și colaborare dintre țările și guvernele noastre se vor intensifica continuu, în interesul celor două popoare, *1  cauzei socialismului și păcii.

în perioada 14—16 iunie, la invitația ministrului minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, a făcut o vizită in țana noastră general de divizie Arturo de la Torre di Tplla, ministrul energiei și minelor al Republicii Peru.Cu această ocazie s-a analizat stadiul acțiunilor de cooperare rOmâno- peruană în domeniul industriei extractive, eonstatîndu-se cu satisfacție rezultatele pozitive obținute. Totodată, s-au stabilit noi măsuri pentru lărgirea cooperării în domeniul minier și petrolier.Miercuri seara, general de divizie Arturo de la Torre di Tolla a părăsit țara. La plecare, pe aeroportul Oto- penf, a fost condus de Bujor Almășan. A fost de față ambasadorul Republicii Peru la București, Roger Eloy Loayza-Saavedra.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Islanda. Einar . Agustsșon, cu ocazia zilei naționale a acestei țări. *La Mamaia a avut loc ședința a 22-a a Consfătuirii conducătorilor organelor de gospodărire a apelor din țările membre ale C.A.E.R.La lucrări au participat conducătorii organelor de gospodărire a apelor din țările membre ale C.A.E.R., precum . și reprezentanții organului de gospodărire a apelor din Iugoslavia și Un observator din R. D. Vietnam. Au participat, de asemenea, reprezentanții Secretariatului Comisiei Dunării și âi unor organisme specializate ale O.N.U.Consfătuirea a examinat măsuri privind organizarea și desfășurarea în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul gospodăririi apelor, s-au adoptat programe de lucru în probleme de cercetări tehnico-științifice, precum ?i planul de lucru al consfătuirii pe anul 1977.Ședința s-a desfășurat într-0 atmosferă de prietenie și colaborare frățească și de înțelegere reciprocă.
★Miercuri dimineața a început la București sesiunea Comitetului Administrativ al Uniunii Internaționale a Sindicatelor din textile, îmbrăcăminte și pielărie. La lucrări participă Pierre Gensous, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, si Gilberto Morales,. președintele Uniunii Internaționale.în cadrul ședinței inaugurale, tovarășa Cornelia Filipaș. secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.. a a- dresat participanților un cuvînt de

MANEA MĂNESCUPrint-miniștnr
al Guvernului Republicii Socialiste România

Lucrările Congresului Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

Miercuri dimineață, Ia sediul Comitetului Central al P.C.R.. delegația Partidului Socialist Popular din Spania, condusă de tovarășul Râul Mo- rodo, secretar general al P.S.P., s-a întîlnit și a avut convorbiri cu tovarășii Ilie Verdeț și Iosif Uglar, membri ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.
PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRITovarășul Gheorghe Rădulescu, viceprim-rainistru al guvernului, a primit, miercuri la amiază, pe Erling Jensen, ministrul comerțului, industriei și turismului al Danemarcei, care face o vizită în țara noastră.La primire au luat parte Ion Cos- ma, ministrul turismului, precum și Niels Boel, ambasadorul Danemarcei la București.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au fost abordate unele aspecte ale relațiilor româno-daneze.*Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru ăl guvernului, a primit, miercuri după-amiază, delegația de specialiști americani condusă de dr. S. L, FaWcett, președintele corporației „Battelle“, care, la invitația Consiliului Național pentru Știință șl Tehnologie, face o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.
SOSIREA IN capitala a delegației partidului 

ALIANȚA POPULARA DIN ISLANDAMiercuri seara a sosit în Capitală delegația Partidului Alianța Populară din. Islanda, condusă de Benedict Davidsson, membru al Comitetului Executiv al Partidului Alianța Populară, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită în țara noastră.
Delegația Partidului Comunist din Austria 

a părăsit CapitalaMiercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Austria, condusă de tovarășul Franz Leitner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.A., secretarul Organizației P.C.A. din landul Steiermark. Din delegație au făcut parte Otto Podolsky, membru al C.C. și al Secretariatului Organizației din Viena a P.C.A., și Otto Henzl, membru al C.C. al P.C.A.
Vizita președintelui Consiliului Executiv 

al Republicii Socialiste Serbiaîn continuarea vizitei pe care o face în țara noastră, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Serbia. Dușan Cikrebici, a fost, marți și miercuri, oaspetele municipiilor Pitești și Brașov. La Pitești au
Adunare cetățeneasca pentru desemnarea candidatului 

Frontului Unității Socialiste in vederea alegerii 
unui deputat in Narea Adunare NaționalăLa Consiliul popular municipal Suceava a avut loc o adunare cetățenească pentru. depunerea candidaturii. în vederea alegerilor parțiale, In circumscripția nr. 1 din municipiul Suceava a Marii Adunări Naționale.Deschizînd adunarea, tovarășul Valerian Găină, secretar al Comitetului județean de partid, secretarul Consiliului județean Suceava al F.U.S., din însărcinarea Consiliului Național al F.U.S., a propus drept candidat pentru această circumscripție pe prof. univ. Suzana Gâdea, membru

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 iunie. în țară : țn prima parte 
a Intervalului, vremea va continua să 
se răcească și va fi instabilă, cu deo
sebire în jumătatea de nord-est a ță
rii, unde vor cădea ploi eu caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electri
ce și Izolat de grindină. Apoi, vremea 
»e va ameliora, ploile devenind locale. 
Vîntul va prezenta intensificări pină

La întîlnire au participat membrii delegației P.S.P. — tovarășii Pedrp Bofill, Alfonso Lazo și Carlos Ybarra, membri ai Comitetului Executiv al B.S.P.Au participat, de asemenea, Ghi- zela Vass <și Alexandru lOnescu, membri ai C.C. al P.C.R.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Miercuri, Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a întîlnit cu Erling Jensen, ministrul danez al comerțului, industriei și turismului, care ne vizitează țara.Au fost discutate și convenite cu acest prilej măsuri pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale, pentru promovarea unei cooperări fructuoase în industrie, și în mod deosebit în industria navală, precum și pentru inițierea unor acțiuni de colaborare pe terțe piețe.*Cu acest prilej, a avut loc o convorbire privind colaborarea dintre corporația „Battelle“ și unități de cercet.are și proiectare din România.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță cordială.*în timpul șederii, lor în țara noastră, oaspeții americani au vizitat diferite unități de cercetare și proiectare, precum și întreprinderi industriale din Capitală. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîțnplnâtă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de., tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Petre Constantin, membru al Comisiei Centrale de Revizie, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. (Agerpres)

fost vizitate Combinatul petrochimie și întreprinderea de autoturisme, iar la Brașov întreprinderile de autocamioane și de tractoare, noile cartiere de locuințe, precum și stațiunea turistică Poiana Brașov. (Agerpres) 

supleant al C.C. al P.C.R. Susținînd candidatura, participanții la adunare s-au angajat ca, împreună cu toți locuitorii orașului» să contribuie la continua dezvoltare economică Si socială a acestei frumoase așezări bu- covinene.în încheierea adunării, prof. univ. Suzana Gâdea a mulțumit pentru Încrederea acordată de a candida pentru alegerea în forul legislativ al țării. relevind perspectivele ce se deschid municipiului Suceava în anii actualului cincinal.
(Agerpres)

la tare în prima zi din sectorul nordie, 
apoi va slăbi în intensitate. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
4 și 14 grade, iar maximele între 14 
și 22 de grade, Izolat mal ridicate în 
sudul țării. în zona de munte, la 
peste 1 800 metri, se vor semnala 
lapoviță și ninsoare. în București: în 
prima parte a intervalului, vremea va 
continua să se răcească și va fi în 
general Instabilă, cu cerul temporar 
noros și ploi, mai ales sub formă de 
aversă. Apoi, vremea se va ameliora. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată la începutul interva
lului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂAISLANDEI

Excelenței Sale Domnului KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islandaîmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, eu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, cele mai sincere felicitări, împreună cu urările, mele de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul islandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GEIR HALLGRIMSSON
Primul ministru al Republicii IslandaAniversarea Zilei naționale a Republicii Islanda Îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, Excelență, călduroase felicitări și urări de fericire personală.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

IzbînzileChiar în zile de iulie, cînd în alte părți 
e țolul verii, la latitudinile islandeze, în pragul Arcticii, se simt adierile înghețate ale vîntului de miazănoapte. Undeva, sub coastele sud-vestice, sfîrșește brațul. nordic al Golfstreamului, mingîiere. a apelor calde menită să înduplece asperitatea climei septentrionale. La răsărit de Reykjavik, capitala țării, drumul trece șerpuind pe lingă cratere stinse de mii de ani. pentru a-și îndrepta panglica în Haukadal, regiune renumită a gheizerelor, cu sere in care se cultivă legume, fructe — chiar și banane 1 Pînzele de apă fierbinte au permis captarea izvoarelor subterane intr-un sistem de. termoficare la un cost scăzut și făcînd din Reykjavik, cu cei 90 000 de locuitori ai săi. cea mai nepoluată capitală.în acest peisaj al contrastelor naturale, au ieșit învingătoare tenacitatea și hărnicia islandezilor, stră

lucit descrise în vechile povestiri („saga") ale trecutului. Abia depășind cifra de 200 000. islandezii și-au angajat total voința și energiile creatoare in bătălia cu natura ostilă, izbutind adevărate miracole de transplantare a civilizației umane pe aceste meleaguri : se dezvoltăindustria, în cadrul căreia sînt de remarcat uzina de aluminiu, cu o capacitate totală de peste 70 000 tone, fabrici de îngrășăminte, ciment, textile, electrotehnice, de prelucrare a pieilor etc.; s-a modernizat flota de pescuit, construindu-se șantiere navale proprii ; numai la l3afjor- dur. Important „port ăl codului “ pe coasta de vest, flota cuprinde a- tit traulere mari de pescuit. în larg, cît și zeci și zeci de bărci moderne, special adaptate pentru pescuitul creveților.Vechile aspirații ale poporului spre libertate și progres, care și-au găsit întruchiparea în cucerirea de
Cronica zilei

unui popor harnicplină a independenței de stat la 17 iunie 1044, continuă să prindă viață în Islanda de astăzi.în" acest context favorabil se înscrie și e- voluția ascendentă a relațiilor româno-is- landeze în multiple domenii — politic, economic, tehnico-științi- fic, cultural. Un moment de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea acestor raporturi bilaterale l-a constituit escala președintelui Nicolae Ceaușescu pe pămîn- tul Irlandei in 1970, convorbirile avute cu președintele țării. Krigtjan Eldjarn. Perspectivele noi care au fost deschise urmează cursul materializării lor pe multiple planuri, odată cu identificarea unor noi posibilități de cooperare. în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, progresului și tnțelegerii internaționale.
Ltviu RODESCU

salut în numele Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.
ALa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, miercuri dimineața, semnarea Convenției privind asistența juridică între Republica Socialistă România și Belgia.Documentul a fost semnat, din partea română, de Gheorghe Bădes- cu. director în M.A.E., iar din partea belgiană de Rene Firmin, director general în M.A.E.Au fost de față Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București.
★Miercuri «eara a părăsit Capitala delegația municipalității orașului Zagreb, condusă de Ivo Vrhoveț, primarul orașului.Oaspeții au fost salutați, la plecare pe aeroportul Băneasa, de Ion Gheorghe. ptim-vicepreședlnte al Consiliului popular al municipiului București.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.Ș.F. Iugoslavia la București.
★Miercuri după-amiază s-a desfășurat, .la casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" din Capitală, un miting dedicat Celei de-a XIII-a aniversări a Organizației Unității Africane și Zilei Africii.Au luat cuvîntul Victor Motapan- yane, președintele Uniunii Studenților Africani; care studiază în România, și Dinu Marin, secretar al Consiliului U.A.S.C.R.Au participat studenți africani și români din București, reprezentanți ai Ministerului Educației și îhvăță- mîntului. Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Au fost prezenți Stanciu Stoian, secretar al Ligii române de prietenie eu popoarele din Asia și Africa, precum și Gaspard Emery Karenzo, ambasadorul Republicii Burundi la București, alți membri ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.în încheierea manifestării a fost prezentat un program eultural-ar- tistic.
★în cursul zilei de miercuri, primarul orașului Islamabad. M. A. Kazmi, care se află in țara noastră, a avut o întîlnire cu membri ai conducerii. Consiliului popular ăl municipiului București și a vizitat Obiective economice și cartiere de locuințe din Capitală.A luat parte S. A. Moid, ambasadorul Pakistanului 1* * București.(Agerpres)

ULAN BATOR 16 (Agerpres). — La Ulan Bator au continuat lucrările Congresului al XVII-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. în cadrul dezbaterilor pe marginea documentelor, prezentate congresului,
Cuvîntul de salut al reprezentantului 

Partidului Comunist Românîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. al comuniștilor și al întregului popor român, reprezentantul P.C.R. a transmis celui de-al XVII-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, tuturor comuniștilor și întregului popor mongol un cald salut tovărășesc. împreună cu sentimentele cele mai cordiale de prietenie și solidaritate frățească, interna- ționalistă.Congresul dumneavoastră — a spus vorbitorul — se desfășoară sub semnul a două glorioase aniversări : împlinirea a 55 de ani de Ia crearea Partidului Popular Revoluționar Mongol și de la victoria revoluției populare. evenimente cu semnificație istorică deosebită in lupta poporului mongol împotriva exploatării și asupririi. care au deschis perspectiva dezvoltării libere și independente a tării, a înaintării ei pe calea progresului.Comuniștii, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu sentimente de simpatie eforturile susținute ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității mongole, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, pentru dezvoltarea pe mai departe a societății socialiste, se bucură din toată inima de succesele pe care le obțin in propășirea economică a tării, în creșterea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.Relevind succesele obținute, înfățișate pe larg în raportul Comitetului Central al partidului, congresul dumneavoastră trasează, în același timp, noi sarcini privind creșterea continuă a producției sociale și a e- ficienței acesteia, îmbunătățirea activității in toate ramurile, economiei și culturii, sporirea bunăstării Republicii Populare Mongole.Ca prieteni ai poporului mongol, vă urăm din toată inima succese tot mai mari în. îndeplinirea acestor importante obiective, a spus vorbitorul.Sîntem bucuroși să relevăm că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se dezvoltă cu succes, în spiritul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal. prim-secretar al C.C. al P.P.R. Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole — a spus reprezentantul P.C.R.Evoluția pozitivă a raporturilor prietenești’ rornâno-mongole își găsește expresie în lărgirea contactelor politice, sporirea volumului schimburilor comerciale, extinderea coope
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FOTBAL ; Ieri au avut loc

Optimile de finală ale „Cupei României"Optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal, desfășurate ieri pe terenuri neutre, s-au consumat in general fără surprize, dar în patru meciuri au fost necesare prelungiri, iar în una din partide s-a apelat și la executarea loviturilor de ia 11 m pentru desemnarea echipelor calificate. De subliniat performanța 'echipei C.S.U. Galați (divizionară B), care a eliminat formația Jiul Petroșani.Iată rezultatele tehnice : Tg. Mureș : F.C. Bihor — Cetea Bacău 3—0 (0—0) ; Deva : Steaua — F.I.L. Orăș- 
tie 8—1 (4—0) ; Cîmpina : C.S.U.ÎN CÎTEVA RÎNDURITurneul internațional de tenis de la Nottingham (Anglia) a continuat cu disputarea primelor partide din turul trei (optimi de finală) al probei de simplu bărbați. Ilie Năstase l-a întîlnit. pe vechiul, său rival, americanul Stan Smith, în fața căruia a cîștigat, în două seturi, cu 6—4, 8—3.în cadrul turneului interzonal de șah de la Manila s-au desfășurat partidele Întrerupte în primele trei runde. Marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat, după 72 de mutări, partida întreruptă în prima rundă eu maestrul international iranian Khossrow Harandi.

• LA BOTOȘANI s-au comemorat 87 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Actori ai teatrului care ii poartă numele au recitat versuri din lirica eminesciană și a fost prezentat in premieră filmul lui Jean Petrovici închinat Luceafărului poeziei românești. • „ȘCOA
LA SI VIAȚA", simpozion aflat la a cincea ediție, s-a desfășurat zilele trecute la Slobozia. Ideea de bază a dezbaterilor a fost „asigurarea 
progresului școlar pe calea spriji
nirii diferențiate a elevilor la învă
țătură". Organizați in 13 secțiuni, cei peste 600 de participanți — cadre didactice din județul Ialomița, membri ai filialelor societăților științifice. cercetători de la instituții de specialitate din Capitală — au abordat probleme care vizează perfecționarea învățămîntului preșcolar, primar, liceal, pregătirea teh- nico-productivă și activitatea pionierească. o Festivalul cultural-ar
tistic „HERCULES ’76" se desfășoară în această lună in cunoscuta stațiune Băile Herculane. După spectacolul literar-muzical-coregra- fic intitulat sugestiv „Cintare omu
lui", prezentat de ansamblul „Balada Cernei" al Casei de cultură din localitate, zilnic ău loc manifestări. cultural-artistice care atrag un mere număr de oameni ai muncii aflați la tratament și odihnă, turiști din țară și de peste hotare. Sînt programate spectacole de muzică și poezie patriotică, selecțiuni de la primul concurs de creați® 

vorbitorii s-au referit la sarcinile de viitor ale construcției de partid și de stat, precum și la realizările poporului mongol, sub conducerea P.P.R.M., în construirea socialismului.

rării economice, a schimburilor pe tărim științific, tehnic și cultural. Sîntem convinși că, acționind in spiritul definit de conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre, relațiile de prietenie și colaborare româno-mongole se vor amplifica și aprofunda tot mai mult in viitor, spre binele ambelor popoare, în interesul întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului, păcii și progresului in lume.Vorbitorul a arătat în continuare că Partidul Comunist Român concentrează eforturile Întregului popor spre traducerea in viață a hotărârilor Congresului al Xl-lea, care a adoptat Programui edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, și a subliniat că la temelia tuturor victoriilor dobindite de poporul nostru, a marilor prefaceri revoluționare care au schimbat radical înfățișarea țării se află politica Partidului Comunist Român, expresie a aplicării creatoare a comunismului științific la realitățile concrete ale țării noastre.Omenirea trăiește o epocă de profunde transformări revoluționare, sociale și naționale, a continuat vorbitorul. Au loc ample mutații in raportul de forțe pe plan internațional in favoarea socialismului, se afirmă cu tot mai multă vigoare voința popoarelor de a trăi libere și independente, de a fi deplin Stăpîne pe bogățiile lor naționale, pe propriile destine.In deplin consens cu aceste realități, Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România desfășoară o politică externă activă. îndreptată spre instaurarea păcii și securității internaționale, înfăptuirea aspirațiilor de libertate și progres ale omenirii, militează pentru abolirea politicii imperialiste de inegalitate și asuprire, pentru instaurarea unor raporturi noi, bazate pe stimă si încredere, pe o colaborare reciproc a- vantajoasă intre state.în activitatea sa externă. Republica Socialistă România situează pe primul plan dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, considcrind că aceasta corespunde atît intereselor poporului român, cit și intereselor celorlalte popoare care construiesc noua orînduire, cauzei generale a socialismului și păcii.în cglitate de membră a C.A.E.R., țara noastră participă intens la activitatea acestei organizații, aducin- du-și contribuția activă la realizarea „Programului complex". Vom acționa in continuare pentru perfecționarea activității C.A.E.R., astfel ca aceasta să poată contribui cit măi eficient la înflorirea economică și

Galati — Jiul Petroșani 1—0 (0—0) ; Craiova : Sportul studențesc »- Po
litehnica Timișoara 3—1 (2—0) ; București : Rapid — Progresul 1—0 (după prelungiri) ; Timișoara : Uni
versitatea Craiova — U.T.A. Arad 3—2 (după prelungiri) ; Rm. Vîlcea : 
F.C. Argeș Pitești — F.C. Baia Ma
re 4—3 (după prelungiri) ; Sibiu : 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca 3—0 (în urma executării loviturilor de la 11 m ; la sfîrși- tul prelungirilor scorul a fost 0—0).Sferturile de finală ale competiției se vor desfășura miercuri, 23 iunie.

în turul trei al turneului internațional de tenis de la Eastbourne (Anglia), Mona Guerrant (S.U.A.) a ciștigat cu 6—3,. 7—5 jocul cu Florența Mihai (România).
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 IUNIE 1976Extragerea I : 43 45 21 5 4 2Extragerea a Ii-a : 3 17 6 24 10 Fond generai de ciștiguri :1 437 223 lei din care 713156 lei report.

poetică „Partidului și țării închinăm cintare", reprezentații dramatice in cadrul „zilelor teatrului contemporan", vernisajul celui de-al IV-lea salon interjudețean de fotografii artistice pe teme de etnografie și turism, comunicări științi/ice și dezbateri sub titlul „File de istorie", precum și expoziția cu vinzare a olarului artizan din Biniș, loan Ștepan. • „ARTA — 1900" 
se intitulează expoziția deschisă
la Muzeul Țării Crișurilor din Ora
dea, care prezintă obiecte de decorațiune interioară, vase șl farfurii de porțelan și ceramică, argintărie, mic mobilier, bijuterii și altele, aparținind tezaurului local, de pe plaiurile Bihorului. • AGEN
DĂ MEHEDINȚEANĂ. „Viitor de 
aur țara noastră are" — este genericul sub care s-a prezentat montajul de versuri patriotice la clubul „Patria" din Drobeta Turnu-Seve- rin. în numai două zile, brigăzile științifice s-au deplasat In 30 de localități din județ, purtînd un dialog cu cetățenii pe tema „Respectarea legilor țării dovedește o înaltă conștiință a poporului nostru". în sala cinematografului din Orșova a avut loc un simpozion cu prilejul prezentării filmului „Zile fierbinți", pe tema „Personalitatea complexă a constructorului societății socialiste multilateral dezvoltate". • LA

Tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a adresat Congresului al XVII-lea al P.P.R.M. salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

socială a fiecărei țări membre. 1« accelerarea procesului de egalizare • nivcMrilor de dezvoltare economico- socială a acestora.Amplificăm continuu relațiile da prietenie și solidaritate cu țările in curs de dezvoltare și, in spiritul coexistenței pașnice, extindem colaborarea cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială, participăm activ la diviziunea internațională a muncii.La baza relațiilor sale internaționale România așază neabătut principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale ne- recurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state. Ne pronunțăm consecvent pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru transpunerea în viață a principiilor și angajamentelor cuprinse in documentele adoptate de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice și politice internaționale.în spiritul tradițiilor solidarității internaționale de clasă ale proletariatului nostru, Partidul Comunist Român dezvoltă strînse legături de prietenie, solidaritate militantă și colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, acționează pentru realizarea unei unități noi, bazată pe principiile marxist-leniniste ale deplinei egalități, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționa.ră, corespunzător condițiilor concrete in care își desfășoară activitatea. întreținem, de asemenea, relații de colaborare cu toate organizațiile politice ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămlnt ale tinerelor state independente. acționind pentru unirea, pe plan national și internațional, a tuturor forțelor revoluționare, democratice. avansate care luptă împotriva vechii politici imperialiste, pentru dezvoltarea liberă a popoarelor, transformarea înnoitoare a societății.în încheiere, reprezentantul P.C.R. a exprimat cele mai bune urări de succes în înfăptuirea hotărîrilor pe care le va adopta Congresul al XVII- ‘ lea al P.P.R.M., noi și tot mai mări realizări in opera de construire a socialismului. pentru înflorirea și prosperitatea Republicii Populare Mongole, pentru binele și fericirea poporului frate mongol.

Festivalul național 
pionieresc de minibaschetSăptămina aceasta, pe mai multe terenuri sportive din municipiul Botoșani se vor desfășura întrecerile in cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului național pionieresc de minibaschet. Participă 800 de școlari, intre 8 și 12 ani. selecționați din rîn- dul celor peste 10 000 de copii din țară cam practică acest sport și care au concurat, anterior in etapele pe localități, județe și zone. Cele 80 echipe de băieți și fete, sosite la Botoșani. împărțite in două categorii de vîrstă, reprezintă școli generale și sportive, licee și case ale pionierilor din toate județele țării. Avînd în vedere vîrsta competitorilor, inițiatorii festivalului — Consiliul Național al Pionierilor și Federația română de baschet — au conceput un regulament și un program de întrecere cu un pronunțat caracter educativ în care, pe lingă jocul cu mingea, micii sportivi vor susține și alte probe : recitări de poezii patriotice, interpretări de piese corale, realizări de materiale decorative pentru o expoziție si altele. De asemenea, organizatorii locali s-au îngrijit de pregătirea unor excursii la casele memoriale „Mihai Eminescu" și „George Enescu" de la Ipotești și Dorohoi. precum și la unele obiective industriale și monumente istorice din județ (E. Na- zarie).

CASA DE CULTURĂ A ORAȘULUI 
COVASNA a avut loc o întîlnire între scriitorii Kanyadi Sandor, Ba- lint Tibor și numeroși tineri din oraș. • Sub genericul „BUCUROȘI 
DE OASPEȚI", Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Tirgu- 
Jiu a găzduit spectacolul „Columne contemporane gorjene", la care, alături de formații artistice locale, și-au dat concursul filarmonica „Oltenia" din Craiova, soliști și actori din București și Cluj-Napoca. 
• AGENDA VR1NCEANA. Prezentarea de filme documentare și artistice inspirate din istoria patriei și a partidului nostru, un concurs de creație poetică și artă plastică — sînt activități dedicate aniversării independentei de stat a României, organizate în cadrul ștafetei culturale „Centenar glorios". Muzeul de istorie și etnografie din Focșani a organizat o seară muzeistică „Vrancea, țară de legendă". La casa de cultură din Odobești a avut loc o dezbatere pe tema „Poezia patriotică și valențele ei educative". • Lingă Rm. VilCea, LA TROIAN, pe locul unde generalul Magheru și-a adunat pandurii și voluntarii pentru apărarea cuceririlor revoluției de la 1848, a fost inaugurat un complex 
muzeal. Sint prezentate documente istorice, arme ale luptătorilor revoluționari. corespondență și obiecte ce au aparținut generalului Gh. Magheru. Corespondenții „Scînteii"
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Dezbaterile din Comitetul special pentru examinarea 

rolului O.N.U. în domeniul dezarmării

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU 
MĂSURI HOTĂRÎTE DE DEZARMARENAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul nostru transmite 1 La New York continuă lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Comitetului special pentru examinarea rolului O.N.U. în domeniul dezarmării.Luind cuvîntul, reprezentantul României în acest comitet, Ovidiu Ionescu, a reafirmat poziția tării noastre în favoarea unor măsuri ferme de dezarmare și, în primul rind, de dezarmare nucleară. Vorbitorul a relevat contrastul existent între teribila cursă a înarmărilor și lipsa de rezultate tangibile în cadrul negocierilor de dezarmate — fapt oare reprezintă un mare pericol pentru omenire. De aceea, a spus reprezentantul român, preocuparea o- piniei publice internaționale, precum și voința politică a conducătorilor lumii, favorabili dezarmării, trebuie să determine începerea de negocieri reale și eficace în problema dezarmării, purtate în forme democratice de organizare, care să corespundă acestei sarcini de primă importanță.România, a arătat vorbitorul, consideră că trebuie să se țină seama în activitatea comitetului de propunerile făcute în cursul anilor de diferite state în domeniul dezarmării, propuneri care pot furniza o imagine destul de precisă asupra structurilor necesare pentru dezbaterea lor, pentru negocierea lor și pentru găsirea soluțiilor acestora. Adunarea Generală a O.N.U. și Comisia dezarmării se situează în această privință pe primul plan, nu atît prin ceea ce au făcut pînă în prezent, ci mai ales prin ceea ce trebuie și pot să reprezinte în ca

drul negocierilor viitoare asupra dezarmării, în primul rînd în elaborarea unui plan de dezarmare generală și completă sub un control internațional strict și eficace.In continuare, vorbitorul a arătat că tara noastră «onsideră că trebuie luată în considerare concentrarea sub egida O.N.U., sau colaborarea strin- să cu Națiunile Unite, a tuturor organismelor de negociere asupra dezarmării care își desfășoară actualmente activitatea în afara organizației. In acest sens, organizarea unei reuniuni internaționale sub o formă potrivită și sub egida Națiunilor U- nite ar fi utilă, întrucit ar permite participarea tuturor statelor la dezbaterea, soluționarea acestei probleme vitale pentru existența umanității. Vorbitorul a arătat că guvernul României consideră utilă convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. in vederea e- xaminării multilaterale a stadiului cursei înarmărilor și a negocierilor de dezarmare și a subliniat necesitatea democratizării și reorganizării Conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva.în încheiere, reprezentantul român a arătat că țara noastră se pronunță pentru creșterea rolului și competențelor Secretariatului O.N.U. în domeniul negocierilor privind realizarea unor măsuri de dezarmare și punerea acestora în aplicare, în informarea opiniei publice asupra consecințelor cursei înarmărilor și necesității de a se întreprinde măsuri concrete și eficiente de dezarmare și în primul rînd de dezarmare nucleară.
O amplă expoziție de carte românească 

la Washington
WASHINGTON 16! — Corespon

dentul nostru transmite : In sala 
principală a bibliotecii „Martin Lu
ther King", cea mai mare bibliotecă 
din Washington, a avut loc verni
sajul unei expoziții de carte româ
nească. In centrul expoziției se 
află lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in limbile română, en
gleză, maghiară și germană.

Expoziția prezintă studii și lucrări 
atestind lupta poporului român pen
tru neatirnare, libertate, dreptate și 
progres social. Publicul american are 
prilejul să cunoască astfel tre
cutul poporului român, tributul in 
jertfe plătit pentru păstrarea iden
tității sale și afirmarea ființei națio
nale, a tradițiilor strămoșești, pre
cum și a culturii sale in contextul 
culturii europene și universale. De 
asemenea, sint expuse cărți despre 
participarea activă a României la 
viața internațională contemporană.

In cuvîntul inaugural, dr. R. Frank- 
lyn, directorul bibliotecii, a subliniat, 
intre altele, privilegiul pe care îl are biblioteca de a fi prima gazdă din Statele Unite șf acestei excelente expoziții de carte românească — solie

a poporului român care, în acest an al bicentenarului S.U.A., va călători în întreaga țară. Nu există cale mai bună decît sutele de volume editate în limba română și limbile naționalităților conlocuitoare, a spus el, prin care România ne-ar putea face cunoscute cultura, istoria, folclorul și tradițiile poporului său.
Vorbind in numele primarului ca

pitalei Statelor Unite, secretarul exe
cutiv al primăriei, Martin Schaller, 
a mulțumit guvernului român pentru 
deschiderea acestei interesante ex
poziții de carte românească la Wa
shington, subliniind că zeci de mii de americani vor avea plăcutul prilej de a cunoaște mai bine bogăția culturii și tradițiilor românilor și naționalităților conlocuitoare, viața și preocupările poporului român, expoziția contribuind astfel la o mai bună cunoaștere și apropiere între poporul român și poporul american.

Vernisajul s-a încheiat cu un pro
gram de melodii folclorice din Tran
silvania, Moldova și Muntenia, sus
ținut de formația „Cununa Carpați- 
lor“, care participă la festivalul fol
cloric american.

Consiliul de Securitate a prelungit 
mandatul Forțelor O.N.U. din CipruNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat, miercuri dimineața, cu 13 voturi favorabile (China și Benin nu au participat la vot), o rezoluție privind prelungirea cu încă șase luni, pînă la 15 decembrie, a mandatului Forțelor O.N.U. din Cipru (UNFICYP). Documentul, adoptat cu aproximativ un sfert de oră înainte de expirarea mandatului UNFICYP, reafirmă prevederile rezoluțiilor Consiliului de Securitate din 1974 și 1975 care fac- apel la desfășurarea de negocieri in- tercomunitare pentru reglementarea problemei Ciprului, proclamind necesitatea respectării integrității teritoriale și a suveranității naționale a Republicii Cipru.

înainte de a fi supus la vot proiectul de rezoluție, președintele Consiliului de Securitate pe luna în curs, ambasadorul Rashleigh Jackson (Guyana), a făcut, în numele majorității membrilor consiliului, o declarație prin care a exprimat „profunda preocupare pentru viitorul populației autohtone din Cipru".Intr-o declarație rostită după a- doptarea rezoluției, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a reafirmat importanța reluării cît mai urgente a negocierilor intercomuni- tare, reamintind angajamentul său personal și al reprezentantului său în Cipru pentru reluarea procesului negocierilor.

Sub semnul bunelor relații de colaborare 
dintre România și Turcia

Tntîlnire prietenească la Ambasada română din AnkaraANKARA 16 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Ambasada României din Ankara a avut loc o întîlnire cu reprezentanți ai presei și posturilor de radioteleviziune din capitala Turciei. Cu acest prilej, ambasadorul George Marin a vorbit despre evoluția continuu ascendentă a relațiilor de prietenie tradițională și colaborare fructuoasă dintre popoare

le român și turc. Vorbitorul a subliniat semnificațiile multiple și profunde pe care le are pentru intensificarea și aprofundarea pe mai departe a cooperării bilaterale, în toate domeniile, apropiata vizită oficială în Turcia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. la invitația președintelui Fahri Koriitiirk și a doamnei Emel Koriitiirk.
Noi proiecte de dezvoltare 

a economiei turce
Un discurs al primului ministru Suleyman DemirelANKARA 16 — Corespondentul A- gerpres transmite : Pentru Turcia, țară în curs de dezvoltare, 1976 este anul înfăptuirii unor noi obiective economico-sociale — a relevat primul ministru Suleyman Demirel intr-un discurs asupra politicii actualului guvern turc. „Aceste obiective — a precizat el — pot fi rezumate astfel 1 dezvoltare în stabilitate, consolidarea economiei pentru a-și putea asigura ea însăși mersul înainte, ameliorarea balanței de plăți, dezvoltarea structurilor de bază, creșterea productivității, mai larga răspîndire ps teritoriul întregii țări a posibilităților și mijloacelor de civilizație, trecerea la un nou aivînt al industrializării și asigurarea unor structuri noi în agricultură".Pentru Înfăptuirea acestor țeluri, a continuat premierul Demirel, sînt în curs de realizare 8 471 de proiecte, care vor însuma investiții în valoare

de 440 miliarde lire. Numai In anul curent 6Înt prevăzute investiții de 150 miliarde lire (16 lire turcești egal 1 dolar S.U.A.).Vorbind la Kayseri, cu ocazia punerii în funcțiune a unui combinat de metale neferoase (zinc, plumb, cadmiu și argint) cu o capacitate de prelucrare de 240 mii tone minereu pe an. primul ministru turc a subliniat că „una dintre trăsăturile specifice ale programului pe 1976 este trecerea la construirea unor instalații ale industriei grele. In efortul de industrializare, a spus el, am ajuns la stadiul construirii de fabrici constructoare de fabrici". Atenția guvernului, a conchis vorbitorul, va fi concentrată în direcțiile dezvoltării producției de energie electrică, sporirii extracției de cărbune și minereuri, a producției de oțel și ciment, dezvoltării capacităților de rafinare a petrolului și a introducerii de tehnologii moderne.
Sindicatele britanice sprijină politica 

antiinflaționistă a guvernuluiLONDRA 16 — Corespondentul nostru transmite 1 La Londra a avut loc Congresul special al sindicatelor britanice (T.U.C.), destinat discutării politicii salariale convenite între guvernul laburist și Consiliul General al Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.). La lucrări au participat 1 000 delegați, reprezen- tînd peste 10 milioane membri de sindicat.In dezbatere s-a aflat documentul intitulat „Contractul social 1976— 1977", care definește politica antiinflaționistă a guvernului laburist. Guvernul promite „să reducă rata inflației la jumătate pînă la sfîrșitul anului 1977", să reducă șomajul și să mențină o serie de „priorități sociale". „Contractul social" contează pa o atitudine de reținere a sindicatelor în ceea ce privește revendicările referitoare la salarii. în raportul prezentat la congres de Norman Willis, secretarul general adjunct al T.U.C., se insistă ca sindicatele să accepte

„sacrificiile" propuse. De asemenea, la congres s-a evidențiat contribuția care trebuie adusă la redresarea e- conomiei de „100 mari firme și companii, multe din ele multinaționale, care realizează mai mult de jumătate din producția industrială a Angliei și mult peste jumătate din exporturile britanice". Raportul cere realizarea „unui acord privind frî- narea salariilor și veniturilor mari", pentru ca „societatea britanică să poată deveni o societate mai echitabilă". La congres s-au formulat și o serie de critici, arătîndu-se că „cea mai mare parte din greutățile redresării economiei sint aruncate tot în spatele maselor populare".în final, delegații au adoptat cu o mare majoritate documentul propus. Au votat pentru delegați re- prezentînd 9 262 000 membri de sindicat, iar împotrivă 531 000. Aceasta oferă guvernului un serios sprijin în continuarea politicii sale antiin- flaționiste.

agențiile de presă
Simpozion. La Praga au a- vut loc lucrările celui de-al V-lea simpozion al Comisiei sociale a Comitetului internațional pentru securitate și cooperare în Europa. Au participat reprezentanți ai opiniei publice din Belgia, Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, Olanda, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. în timpul dezbaterilor au fost abordate aspecte ale problemei „Consecințele social-economice ale dezarmării și modalitățile de recon- versiune a industriei de război in cazul realizării dezarmării progresive".
237 savanți, profesori 

universitari și alți intelec
tuali spanioli de prestigiu care trăiesc în S.U.A. au adresat regelui Juan Carlos o petiție în care cer amnistierea tuturor deținuților

politici, abrogarea legilor antidemocratice, abolirea pedepsei cu moartea, restabilirea deplină a tuturor libertăților democratice și, în primul rînd, legalizarea tuturor partidelor politice, organizarea unor alegeri parlamentare democratice.
Sesiunea Adunării Popu

lare Supreme a Republicii 
Democrate Populare Laos, care s-a deschis la Vientiane, va face bilanțul activității guvernului și parlamentului în cele șase luni care au trecut de la instaurarea republicii în Laos și va stabili sarcinile pentru viitorul semestru.

Platformă sindicală co- onducătorii organizațiilor late în ilegalitate în Spania — Uniunea Generală a Munci-mună. 9sindicale ăf

Întrevederi româno-britaniceLONDRA 16 — Corespondentulnostru transmite ! Tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit miercuri cu Ronald Hayward, secretarul general al Partidului Laburist din Marea Bri- tanie. Cu acest prilej a fost evocată evoluția pozitivă a relațiilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Laburist din Marea Britanie, la dezvoltarea cărora <J

contribuție deosebit de importantă au adus-o întîlnirile și convorbirile rodnice avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducători ai Partidului Laburist. Totodată, s-a exprimat dorința comună de a dezvolta în continuare raporturile dintre cele două partide, țări și popoare, de a lărgi și adinei cooperarea și conlucrarea româno-britanică. La întîlnire a fost prezent ambasadorul României la Londra, Pretor Popa.
în centrul dezbaterilor reuniunii S.E.L.A. de la Caracas

Cooperarea dintre țările Americii Latine—factor 
esențial al asigurării deplinei independențeCARACAS 16 (Agerpres). — Odată cu aderarea Boliviei — săptămîna a- ceasta — la Sistemul Economic Lati- no-American (S.E.L.A.) a fost întrunit, potrivit statutului, numărul necesar conferirii, personalității juridica acestei organizații economice regionale, prima organizație interamericană care exceptează dintre membrii ei Statele Unite ale Americii.Cu acest prilej, în capitala Vene- zuelei a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor Consiliului ministerial latino-american — organismul suprem al S.E.L.A.Cooperarea economică latino-ame- ricană — a spus, în ședința de deschidere a consiliului, președintele Ve-

nezuelei, Carlos Andres Perez — reprezintă una din principalele căi spre o adevărată independentă economică a țărilor latino-americane. El a subliniat că S.E.L.A. a fost creată tocmai pentru a traduce în practică năzuința țărilor de pe continent spre realizarea unei Independențe naționale depline.în cursul primei zile a lucrărilor Consiliului ministerial latino-american, participanții au evidențiat rezultatele fructuoase obținute în activitate și eforturile depuse de S.E.L.A. pentru constituirea unui cadru adecvat dezvoltării și exinderii cooperării între țările Americii Latine pe principii noi, echitabile și juste.

m nniniM
• EXPLOZII DIRIJA

TE. Pe rîul de munte Ak- Bukra din Uzbekistan (U.R.S.S.) se va construi un complex hidroenergetic, al cărui baraj, cu înălțimea de 117 m, se va realiza în numai cîteva secunde, cu ajutorul unei explozii dirijate. Barajul va forma un lac de a- cumulare ce va permite irigarea unei suprafețe de 40 000 de ha. în Uniunea Sovietică funcționează de mai mult timp întreprinderi specializate în efectuarea lucrărilor de construcții cu ajutorul exploziilor dirijate. Ele participă la exploatarea zăcămintelor minerale, la construirea centralelor electrice, a- menajarea conductelor și a drumurilor subterane.
• ORDINEA PRIORI

TĂȚILOR. Un sondaj de opi

Sesiunea Adunării Populare a R. P. BulgariaSOFIA 16 — Corespondentul Agerpres transmite : La Sofia s-au încheiat lucrările primei sesiuni a celei de-a șaptea Adunări Populare a R. P. Bulgaria.Miercuri au fost aleși membrii Consiliului de Stat și ai guvernului. Ca prim-vicepreședinte al Consiliului de Stat a fost reales Petar Tan- cev, ca vicepreședinți — Peko Takov, Gheorghi Djagarov și Mitko Grigorov. Prim-vicepreședinte al Consiliu-
Plenara C.C. al P.C. 

din CehoslovaciaPRAGA 16 — Corespondentul A- gerpres transmite : Miercuri s-a desfășurat Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a avut pe ordinea de zi pregătirea pentru alegerile generale în organele puterii populare care vor avea loc în acest an și sarcinile pentru îmbunătățirea în continuare a activității organizațiilor de bază ale partidului. în legătură cu problemele supuse dezbaterii, secretarul general al C.C. al P.C.C., Gustav Husak, a prezentat plenarei un raport.

lui de Miniștri a fost reales Tano Țo- lov, iar ca vicepreședinți — Kristiu Țiicikov, Kiril Zarev. Mako Dakov și Andrei Lukanov. în ultima ședință a fost citită scrisoarea comună a președintelui Consiliului de Stat, Todor Jivkov, șl a președintelui Consiliului de Miniștri, Stanko Todorov, privind principiile politicii Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri în perioada următorilor cinci ani.
Președintele Guvernului

9

R. S. Cehoslovace 
l-a primit pe ambasadorul 

RomânieiPRAGA 16 — Corespondentul A- gerpres transmite : Președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, l-a primit miercuri pe ambasadorul țării noastre la Praga, Teodor Haș. Au fost discutate unele probleme ale colaborării dintre cele două țări.

transmit:

PARIS

Societăți transnaționale 
pe banca acuzăriiImaginea tentaculară utilizată de caricatu- riști pentru a ilustra forța și caracterul marilor societăți transnaționale nu e deloc exagerată. Un nou dosar adăugat recent la „scandalul petrolier" — după cum îl denumește presa franceză — atestă a- ceastă realitate tot mai pregnantă în lumea occidentală. Despre ce este vorba?O mică întreprindere de comercializare care distribuia pe piață produsele petroliere cumpărate de la o mare societate a intentat un proces celei din urmă..,David împotriva Iul Goliath" — au exclamat unele ziare, urmărind cu interes evoluția acestei afaceri. Faptele sint simple, ele se înlănțuie conform unui „scenariu" verificat în mai multe cazuri : 1. Societatea limitează vînzările către mica întreprindere. 2. Urmează blocarea vînzării. 3. Prețurile de livrare a produselor petroliere către distribuitorii în cauză cresc masiv peste noapte (prin decizia unilaterală a marii societăți). Consecința logică : întreprinderea de distribuție caută un alt furnizor. Dar urmează faza a IV-a : nici o altă societate furnizoare nu acceptă

cererea întreprinderii de desfacere, care se vede pusă, cum s-ar spune, în fața „plutonului de execuție".Așadar, pentru că mica întreprindere a îndrăznit să se opună, marea societate o supune unor puternice presiuni financiare, iar apoi, prin manevre și înțelegeri ilicite, provoacă boicotarea ei. Detaliu foarte semnificativ : 64 dealte întreprinderi de distribuție au întocmit dosare similare, dar nu le-au depus, in urma unor presiuni oculte.Acest caz, situat în regiunea pariziană, se adaugă la „afacerea petrolierilor" din Marsilia. care a dus la inculparea a numeroși directori și responsabili de mari societăți acuzate de aceleași practici ilegale. Afacerea a căpătat o nouă dimensiune după ce substitutul de procuror care a condus ancheta judiciară s-a văzut „promovat" (și mutat!) în funcția de procuror al unui orășel de 18 000 locuitori. situat la aproape 1 000 km de Marsilia, „înmormîntare de clasa a III-a“ — au comentat ziarele, între- bindu-se cu îngrijorare in ce măsură însăși justiția poate fi sensibilă la presiunile petrolierilor.

Părerile comentatorilor sînt dominate de scepticism : micul David n-are șanse să învingă — ca în vechea legendă — pentru că marile societăți sînt susținute de interesele marelui capital național și internațional. a cărui lege de fier este profitul.Ziarul „L’Humanite" amintește că o anchetă a Televiziunii britanice a relevat faptul că între 1963 și 1972 companiile British Petroleum, Shell, Esso au vărsat circa 20 miliarde de lire guvernului italian. De asemenea, ziarul citează declarațiile făcute în ultima vreme de către un reprezentant al guvernului francez care, in fața Adunării Naționale, a recunoscut că firma „Total", aparți- nind Companiei franceze de petrol, a furnizat subvenții partidelor coaliției guvernamentale din Italia.Ziarul condamnă cu vehementă asemenea practici, reamintind că P.C.F. a cerut de mult crearea unei comisii de anchetă asupra „operațiunilor financiare ale societăților petroliere care activează în Franța".
Paul 
DIACONESCU

NEW YORK

Universitatea - intr-o
forțatăîn mare grabă, mai mulți studenți și profesori de la colegiul comunal Manhattan au scos o masă pe trotuar, chiar în fața clădirii colegiului lor din New York, pe care au așezat un teanc de petiții adresate guvernatorului și membrilor Congresului S.U.A. „Vă rugăm să ne dați o mină de ajutor — apela prof. Marvin Jaffe la trecători. întregul sistem universitar public al orașului nostru a fost închis. Vă rugăm să vă alăturați nouă, pro- testînd împotriva a- cestei măsuri fără precedent in analele universitare". Mii de trecători au răspuns chemării profesorilor și studenților. Acțiuni similare au fost organizate recent în fața a numeroase alte lăcașuri de învățămînt superior newyorkeze, nevoite, la rîndul lor, să-și închidă porțile.Vestea sistării, în mod practic, din lipsă de fonduri, a sistemului universitar public din această metropolă a fost anunțată de prof. dr. Robert J. Kibbee, cancelarul universității. Au fost a- fectați direct 270 000 de studenți, aflați tocmai în perioada examenelor — 20 000 dintre ei fiind în etapa examenelor de absolvire — precum și un număr

de 18 000 de membri ai corpului didactic, trimiși acum în „vacanță fără plată", de fapt concediați temporar. Cauza o constituie reducerea, de către primărie, cu 55 milioane dolari a bugetului universității, care cuprinde toate institutele de învățămînt superior, facultățile și colegiile din sistemul învățămîntului public al întregului New York, considerată cea mai mare din lume. „Studenții, universitatea și membrii săi vor avea mult de suferit, iar reputația acestei mari instituții de învățămînt va fi serios afectată, ca urmare a acestei acțiuni, care n-a putut fi evitată" — arăta Robert Kibbee. „Studenții și profesorii newyorkezi au rămas stupefiați la aflarea acestei știri de necrezut" — scria „NEW YORK TIMES".încercarea prin care a trecut învățămîntul superior public din New York constituie un nou episod al crizei financiare în care se zbate orașul zgîrie- norilor ; în octombrie anul trecut, după cum se știe, municipalitatea newyorkeză a fost la un pas de declararea oficială a falimentului. Ironia soar- tei este că orașul fusese salvat atunci, în

vacanță

ceasul al 12-lea, tocmai de Uniunea sindicală a cadrelor didactice, care a cumpărat de la stat un mare număr de obligațiuni, furni- zindu-i astfel fondurile necesare spre a-și plăti datoriile și a e- vita falimentul.De data aceasta însă autoritățile au refuzat la început să acorde u- niversității un ajutor de 24 milioane de dolari în contul bugetului pe anul viitor, sumă care i-ar fi permis să-și achite datoriile pînă la încheierea anului de învățămînt. Guvernatorul statului New York a propus să soluționeze problema deficitului prin desființarea unor înlesniri în domeniul taxelor universitare. Consiliul profesoral s-a opus însă acestei formule, arătînd că numeroși studenți din familii sărace ar trebui să fie dați afară. Mulți membri ai consiliului profesoral au demisionat în semn de protest împotriva unei astfel de soluții. în ultimă instanță, forul legislativ al statului New York a aprobat suplimentarea bugetului u- niversității, ceea ce va permite reluarea cursurilor.
Constantin 
ALEXANDROAIE

torilor. Comisiile Muncitorești și U- niunea Sindicală Muncitorească — au dat publicității o declarație în care se relevă că, în ultimul timp, au a- vut loc o serie de consultări în vederea studierii posibilităților de creare a unui organ de coordonare unic al mișcării sindicale spaniole. Conducerile sindicatelor respective intenționează să elaboreze o platformă comună de acțiune și să adreseze oamenilor muncii spanioli un manifest în cadrul căruia să-și expună poziția fată de reforma sindicală pregătită de autorități.
Seminar. La Delw au început lucrările unui seminar desfășurat sub genericul „Nealinierea și viitorul său în lume". Ministrul adjunct al afacerilor externe al țării-gazdă, Bi- pinpal Das, a declarat că inegalitatea economică dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare reprezintă în prezent cel mai mare pericol pentru pace. Iată de ce, a spus el, țările nealiniate luptă pentru eliminarea exploatării și pentru înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale mai echitabile. în același timp, vorbitorul și-a exprimat convingerea că apropiata reuniune la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Colombo va contribui la formularea unor Idei noi privind crearea noii ordini economice internaționale.
Trei cutremure au fost ln- registrate, miercuri dimineața, In zona capitalei japoneze și în unele părți ale regiunilor Kanto, Tokai și Tohoku. Nu au fost înregistrate victime. dar trei persoane au fost rănite.
Prețurile produselor ali

mentare au fost mai°rate, in pe- rioada martie 1975—martie 1976, în R.F.G. cu 6.4 la sută, în Japonia cu 8,6 la sută, în Franța cu 11,6 la sută, în Danemarca cu 12,3 la sută, în Australia cu 12,7 la sută, în Italia cu 13,8 la sută. în Suedia cu 15.6 la sută, în Marea Britanie cu 22,1 la sută, iar în Brazilia cu 39 la sută.

Situația din LibanBEIRUT 16 (Agerpres). — Președintele libanez, Suleiman Frangieh, și _ „Frontul libanez" au acceptat miercuri rezoluțiile conferinței miniștrilor arabi ai afacerilor externe care stipulează trimiterea unei forța arabe in Liban, transmite agenția France Presse, citind un comunicat al președinției republicii, difuzat la Beirut de un post de radio libanez. „Frontul libanez", grupează pe Suleiman Frangieh, Camille Chamoun, liderul Partidului Național Liberal, Pierre Gemayel, conducătorul partidului „Falangele libaneze".
Negocierile de la Paris 

privind cooperarea 
economică

O nouă rundă încheiată 
fără rezultate concrete■ PARIS 16 (Agerpres). — La Paris s-au încheiat lucrările celei de-a patra runde de convorbiri desfășurate, în cadrul celor patru comisii ale Conferinței asupra cooperării e- conomice internaționale, între reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare și ai statelor occidentale industrializate.Referindu-se la rezultatele reuniunii, reprezentantul Perului. Jose de la Fuente, a declarat că țările în curs de dezvoltare participante manifestă încă serioase îndoieli în ce privește evoluția viitoare a dialogului cu țările dezvoltate, avînd în vedere că, pînă acum, s-au obținut prea puține rezultate concrete.Pe de altă parte, Fuente a declarat că reprezentanții țărilor în curs de dezvoltară vor prezenta celor doi copreședinți ai conferinței un document prin care cer „mult mai multe rezultate concrete in cea de-a doua etapă a conferinței", care se va desfășura în cadrul reuniunilor celor pațru comisii.Cu prilejul acestor reuniuni, a a- firmat delegatul peruan, trebuie a- bordate probleme în care țările în curs de dezvoltare sînt direct interesate, cum ar fi accesul pe piețele mondiale, asigurarea veniturilor provenite din exporturi, securitatea alimentară, diversificarea economiilor lor.

nie, publicat în cotidianul englez de mare tiraj „Sun", relevă că în momentul de față principalele probleme care-i preocupă pe britanici sînt, în ordine : șo
majul, violența și huliganismul, 
inflația și devalorizarea lirei 
sterline. Deși au situat abia pe locul al cincilea problema imigrației și a incidentelor rasiale, 67 la sută din persoanele interogate în cursul acestui sondaj, efectuat de Institutul Marplan, consideră că în anii ce vin englezii vor mai trebui să facă față unei creșteri considerabile a tensiunilor rasiale.

• CREIERUL ELEC
TRONIC DIRIJEAZĂ CIR
CULAȚIA. Potrivit unui proiect întocmit de specialiști iugoslavi, întregul transport din centrul Belgradului va fi diy jat de un calculator. Proiect. I prevede amplasarea la principalele intersecții a 60 de camere de luat vederi, care vor furniza informațiile privind circulația rutieră unui computer instalat la centrul de dirijare a transportului orășenesc. Prelucrînd instantaneu datelerecepționate, creierul electronic va căuta soluții optime și va comanda lumina roșie sau verde în direcțiile care impun asemenea măsuri. în afară deaceasta, televizoarele vor permite să fie depistați conducătorii auto care încalcă normelede circulație, stabilind totodată caracterul și gravitatea abaterilor săvîrșite.

• CU SCHIURILE, DE 
LA 8 500 METRI. Pentru prima dată în lume, un japonez a izbutit să coboare cu schiu- rile muntele Chomolungma (Everest). Echipat cu un costum special, Iuitiro Miura — „omul fără nervi", cum l-au supranumit ziarele occidentale — a folosit o parașută care i-a permis să frîneze în momentele cele mai critice. Coborirea de pe „a- coperișul lumii", pregătită timp de 9 ani, a fost filmată în cele mai mici detalii. La această ascensiune, care a durat 50 de zile, au participat o mie de însoțitori, care au cărat și instalat de-a lungul traseului sute de camere de luat vederi șl tone de diferite materiale. Din nenorocire, 6 însoțitori din primul grup însărcinat cu alegerea traseului au pierit în timp ce încercau să traverseze o largă crevasă deschisă în gheață. Filmul care a imortalizat performanța lui Miura a fost distins recent cu premiul Oscar, fiind considerat una din marile realizări cinematografice ale anului.

• DISPUTĂ LA... VA
MĂ. în uriașele cufere ale unui oarecare Alfredo Boccioli, vameșii din Roma au descoperit sfărîmăturile unui frigider, o pompă de ulei împodobită cu un volan de mătase, bucăți din- tr-o mașină de spălat, cutii de conserve și alte asemenea o- biecte. Cum să înregistreze țîțce conținutul acestor bagaje ? Fără să stea mult pe gînduri, ei au consemnat lapidar 1 „gunoi și vechituri". în clipa următoare, proprietarul bagajelor a dezlănțuit o vehementă tiradă la a- dresa „inculților funcționari", pretinzînd că obiectele cu pricina reprezintă creații sculpturale proprii, pe care le duce la expoziția de artă abstractă din Anglia, unde vor figura printre alte „capodopere", sub denumirea „Secolul XX". în cazul a- cesta, au răspuns vameșii, toate „sculpturile" dv. vor fi confiscate 1 Motivul ? încercare de a transporta obiecte de artă peste graniță fără autorizație...

Secetă prelungită înPerioada de secetă prelungită continuă să se manifeste în mai multe regiuni ale Europei occidentale. Astfel, în R.F.G., situația agriculturii devine îngrijorătoare, apreciin- du-se că, în actualele condiții, de umiditate foarte redusă, nu s-ar putea obține decît cel mult recolte medii. Starea culturilor este deosebit de grea în bazinul Rinului, în regiunea Frankfurt pe Main și în Franconia Inferioară.Potrivit opiniilor specialiștilor, rezervele de apă din sol sînt cu 80 la sută mai mici decît cele normale și există riscul ca rădăcinile să nu mai reușească să extragă apa necesară dezvoltării plantelor.în Spania, valul de căldură se manifestă mai ales în Andaluzia. Termometrele au arătat, în cursul săptămînii trecute, o temperatură medie de 37 de grade la umbră. Ca urmare a uscării excesive a vegetației. în mai multe zone au izbucnit incendii, dintre care patru numai marți dimineața.Perioada de secetă creează și în Elveția numeroase dificultăți, mai

unele țări europeneales în ce privește aprovizionarea cu apă. Serviciile industriale din Geneva au anunțat că a devenit absolut necesară o reducere a consumului, pentru a se putea asigura alimentarea cu apă potabilă a populației. în cantonul Tessin, efectele secetei se fac cel mai mult resimțite în raport cu alte regiuni ale Elveției. Serviciile meteorologice au anunțat că media precipitațiilor în această zonă este cu 43 la sută inferioară celei înregistrate în anii precedenți.In Franța a fost redusă cu 5 la sută tensiunea curentului electric pe rețelele naționale, măsură ce se va solda cu realizarea unei economii de consum de 1 la sută. Reducerea tensiunii este strîns legată de seceta ce s-a abătut de mai multe luni a- supra țării și care a provocat o micșorare a nivelului apelor în lacurile de acumulare ale centralelor electrice. Penuria de apă este puternic țesimțită, de altfel, în agricultură, recoltele în numeroase zone ale țării fiind compromise. (Agerpres)

• CEI MAI PASIO
NAȚI TELESPECTATORI sînt locuitorii arhipelagului nipon — aceasta este concluzia unei investigații întreprinse în diferite țări ale lumii. O familie japoneză consacră în medie micului ecran 7 ore și 17 minute zilnic. Pe locul al doilea s-au situat canadienii, care țin televizoarele deschise, în medie, 6 ore și 11 minute din 24 de ore.

• AU DISPĂRUT 15 
RACHETE I 06 ?ase zile> poliția vest-germană se află în căutarea a 15 rachete antitanc, dispărute dintr-un depozit de arme americane din Wildflecken (Bavaria). Un purtător de cu- vint al poliției din Miinchen consideră că este vorba de cea mai importantă sustragere de arme din cite s-au comis pină a- cum din arsenalele din R.F.G. Rachetele respective, anunță agențiile de presă, pot fi utilizate chiar și de o singură persoană. Deocamdată nu există nici un indiciu cu privire la autorii furtului și nici la scopul urmărit.
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