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ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL DE PARTID SE DESFĂȘOARĂ 

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE

Ideile Congresului educația politice 
si al colturii socialiste organic integrate 

in întreaga activitate de propagandă
Congresul educației politice și al culturii socialiste, jalonînă orien

tările pentru întreaga activitate politico-ideplogică și cultural-edu- 
cativâ în actuala etapă de dezvoltare a țării, a subliniat necesita
tea realizării unor substanțiale îmbunătățiri în desfășurarea învă- 
țămîntului de partid. Așa cum se arăta in expunerea la congres 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se impune „perfecționarea invă- 
țămintului nostru de partid, atît din punct de vedere organizatoric, 
ilchldind fenomenele de paralelism și suprapunere, stabilind o des
fășurare rațională în timp, pe etape bine distincte, a studiului po
liție și ideologic, cit șl din punct de vedere al conținutului, acțio- 
nind mai ferm pentru dezvoltarea capacității de gindire și înțele
gere a comuniștilor, pentru însușirea creatoare a socialismului știin
țific, a principiilor marxism-leninismului în vederea orientării lor juste 
în munca șl lupta pentru înfăptuirea Programului partidului nostru 
de edificare a socialismului și comunismului".

Desigur, aceste cerințe urmează să fie realizate printr-un an
samblu de măsuri, în cursul viitorului an de invățămint. Dar incă de 
pe acum, este posibil și necesar să se acționeze în sensul exi
gențelor formulate la congres — un bun prilej și un cadru deose
bit de prielnic oferind in acest sens convorbirile recapitulative care 
sint în curs de desfășurare în diversele forme de studiu, în ve
derea închiderii actualului an de învățămînt.

în condițiile în care membrii de partid au studiat documentele 
Congresului educației politice și al culturii socialiste, convorbirile 
recapitulative trebuie să asigure aprofundarea însușirii acestor do
cumente de excepțională însemnătate teoretică și practică, deplina 
înțelegere a bogăției de idei pe care le cuprind — desigur, ținîn- 
du-se seama de tematica specifică fiecărui curs, fiecărei forme de 
învățămînt.

Totodată, exigențele care au fost formulate la congres privind 
accentuarea caracterului revoluționar, militant al propagandei de 
partid trebuie să-și găsească materializarea în modul cum sint abor
date ansamblul problemelor ce au fost studiate în timpul anului și 
care formează obiectul dezbaterilor în convorbirile recapitulative. 
Aceasta înseamnă, înainte de toate, a asigura legarea strinsă a 
învățămîntului de viață, de realitățile fiecărui loc de muncă, a-i 
imprima mai multă forță și eficiență în lupta pentru promovarea 
noului în gîndîrea și practica socială, pentru combaterea mentali
tăților și atitudinilor înapoiate, a face din propaganda de partid o 
pîrghie mereu mai puternică de mobilizare a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii spre a înfăptui exemplar politica partidului.

Despre cîteva aspecte ale modului în care răspund acestor ce
rințe convorbirile recapitulative desfășurate in unele organizații de 
partid din întreprinderi, școli și alte unități din județul Prahova și 
municipiul București relatăm în cele ce urmează.

Se cuvine subliniat de la bun în
ceput că, in vederea bunei desfășu
rări a convorbirilor finale, comitetele 
de partid județean și de sector res
pective au luat un șir de măsuri. 
Astfel, la cabinetele de științe so
ciale, la punctele de informare și do
cumentare s-au organizat consultații 
speciale asupra unor probleme 
abordate în expunerea rostită la des
chiderea congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cum ar fi : rolul

conștiinței ca puternică forță mate
rială în transformarea revoluționară 
a societății, umanismul revoluțio
nar, raportul dialectic dintre pa
triotism și internaționalism, poli
tica consecvent internaționalistă a 
partidului și statului nostru. Au avut 
loc, de asemenea, întîlniri ale 
cursanților cu participanți la con
gres. Este de remarcat faptul că în 
sprijinul lectorilor și propagandiști
lor au fost elaborate unele mate

riale documentare speciale. La cabi
netul județean de partid Prahova..de 
pildă, s-a întocmit o sinteză cu- 
prinzînd ideile de bază și liniile di
rectoare ce se desprind din docu
mentele adoptate de congres pentru 
activitatea politico-ideologică. Și aici, 
și la cabinetul de partid al sectoru
lui 8 din Capitală s-au elaborat, de 
asemenea, tematici orientative, pre
cum și materiale documentare pri
vind îndeplinirea sarcinilor econo
mice pe plan local. întreg aparatul 
de partid, lectorii comitetelor jude
țean și de sector au fost repartizați 
în organizațiile de partid din între
prinderi. instituții, pentru a contri
bui la buna pregătire și desfășurare 
a convorbirilor.

O atenție deosebită s-a acordat, în 
cadrul convorbirilor recapitulative, 
problemelor principiale abordate la 
congres. Faptul că asemenea teme 
au fost selecționate in funcție de 
profilul cursului a creat condițiile 
unor dezbateri cu largă deschidere 
teoretică, prin fructificarea cunoștin
țelor asimilate in timpul anului. De 
pildă, la cursurile și seminariile de 
studiere a problemelor materialismu
lui dialectic și istoric, ale socialis
mului științific, de la Școala gene
rală nr. 175 din Capitală s-au dez
bătut teme privitoare la raportul 
dintre existența socială și conștiința 
socială, rolul conștiinței socialiste, 
importanța activității educative de 
formare a omului nou.

La cursul de studiere a istoriei 
patriei și a partidului de la 
Școala generală nr. 21 din Ploiești, 
'cursănții — cadre didactice dintre 
care ‘ o parte predau istoria și alte 
discipline sociale — au stăruit asu
pra concluziilor și ■ învățămintelor 
subliniate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind diferite 
momente din istoria patriei și 
a P.C.R. Totodată, au format 
obiectul unei largi dezbateri idei
le care au fost subliniate la con
gres în ce privește rolul isto
riei naționale in educarea socia
listă a maselor, în cultivarea patrio
tismului, ca și a prieteniei și solida
rității între popoare, necesitatea în
fățișării și interpretării datelor și 
faptelor istorice într-un mod corect, 
principial, profund obiectiv.

Se cuvine subliniat ca o latură 
pozitivă faptul că exigențele for
mulate la congres față de activitatea 
politico-educativă au fost abordate 
în dezbateri în strinsă legătură cu 
îndatoririle concrete, cu sarcinile
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galați

Cargoul „Făurei** - livrat 
cu 15 zile mai devreme
Constructorii Șantierului naval din 

Galați au predat beneficiarului — 
Flota comercială maritimă româneas
că — cargoul „Făurei" de 7 500—8 700 
tdw. Evenimentul s-a produs cu 15 
zile mai devreme față de termenul 
planificat. La această navă, datorită 
saturării sporite realizate pe cala de 
montaj, ciclul de armare a fost re
dus cu circa o lună de zile. De re
marcat că „Făurei" este al 5-lea vas 
predat în acest an de navaliștii gă- 
lățeni. Se află intr-un stadiu avan
sat lucrările la cel de-al 6-lea car
gou din 1976. care va fi livrat de aici 
incă in cursul acestei luni. (Dan 
Plăeșu).

întreprinderea „Sinteza" din Oradea se numără printre principalii furnizori de produse chimice necesare economiei naționale. Aflată într-un amplu proces 
de modernizare și dezvoltare, întreprinderea își diversifică continuu programul de fabricație, in fotografie — un aspect din secția de producere a medica

mentelor Foto : E. Dichiseanu

(~ —~~~Acum cîțiva ani, cînd ti
mișorenii și-au expus ma
rele plan de sistematizare 
și modernizare a orașului, 
stăteam în fața întinsului 
peisaj-machetă, cu un în
vățător pensionar care mă 
introdusese cîndva in tai
nele tablei înmulțirii. Pri
veam împreună cartierele 
confecționate la scară re
dusă, din lemn, și tăceam. 
Abia la ieșirea din sală în
vățătorul imi spuse: Dum
neata. în calitate de comu
nist, n-ai voie să te îndo
iești; matematica însă nu 
cunoaște ideologie... Iar 
după o scurtă pauză, adău
gă: Intenția e admirabilă, 
dar termenele sint... (căuta 
cuvîntul potrivit) utopice ! 
Voiam să-i răspund ceva 
din care să înțeleagă că și 
comuniștii se pot indoi de 
multe, considerind îndoiala 
nu arareori imbold in pro
cesul cunoașterii și că, toc
mai de aceea, termenele fi
xate — fiind și ele rod al 
confruntărilor dintre îndo
ieli și certitudini — pot fi 
considerate totuși realiste.

între timp, clădirile au 
coborit, una cite una, de 
pe podiumurile expoziției, 
alcătuind — la scara de 1:1 
a certitudinii — imensul

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRM

cumvalațiunii", unde, în lo
cuința familiei Diaconescu, 
mi-ain permis un scurt po
pas. Sorbind din cafeaua pe 
care gazda mi-o preparase 
la repezeală, zării un obiect 
metalic, lucitor. Și acest

mintea, dar in vremea 
aceea, prea zgircită in să
pun și prea darnică in griji, 
comuniștii începuseră să 
molipsească cu idealurile lor 
tot mai mulți dintre cei ce 
munceau în preajma lor.

vent prin cartierele, parcu
rile și casele timișorene. 
Numai că (iată și dezavan
tajul excursiilor efectuate in 
gind!), imaginile reproiec- 
tate nu se alcătuiesc dccit 
din date învechite. Și așa

La scara 1:1 
a certitudinilor
--------------- Reportaj de Franz STORCH ---------------------

ansamblu modern al „Cir-

fleac, pe care puteam să 
nici nu-1 observ, a început, 
de la sine putere, să-mi de
ruleze firul timpului, du- 
cindu-mă în vremuri aproa
pe uitate. Cuțitașul acela, 
cu miner plat de aluminiu, 
cu il confecționasem cînd
va ; cam pe vremea cînd 
locuitorii orașului de pe 
malul Begăi mai înlăturau 
— cu răngi, tirnăcoape și 
lopeți — dărîmăturile lă
sate de război. 'Lipseau ali
mente și lipsea îmbrăcă

Dacă mă gîndesc bine, adi
că cu precizia dascălului 
meu de matematică, dar 
fără balastul său de deza
măgiri în ale vieții, am cer
titudinea că noua concep
ție despre muncă a încolțit 
(e drept, doar în germeni, 
totuși a încolțit) încă de pe 
atunci...

Nu mi-e dat să-mi vizi
tez orașul natal decît foar
te rar, însă gîndurile, ce 
pot intrece de multe ori vi
teza luminii, mă duc frec

se face că eu mă plimb 
incă pe una din străduțele 
lăturalnice care — in rea
litate — a cedat de mult 
locul unui bulevard tăiat 
după rigla și rigoarea ur
banisticii moderne. In 
schimb. reîntoarcerile Ia 
intervale mai mari au da
rul să-ți ascută privirea 
pentru tot ceea ce localni
cii — trăind direct dina
mica prefacerilor — asimi
lează in doze zilnice mici. 
Imaginile suprapuse, pe

care le realizezi, devin și 
mai semnificative cind iți 
propui să te miști prin pei
sajul spiritual al orașului, 
unde schimbările sint poate 
mai puțin spectaculoase, 
dar la fel de pregnante. Da, 
stimate învățător, și dum
neata, care m-ai inițiat in 
înțelegerea primelor ab
stracțiuni cifrice, ai să mă 
ajuți (cu și fără matema
tică) Ia descifrarea celor o 
mie și una de împerecheri 
de semne — inclusiv a gra
dului de certitudini de azi!

Născut Ia Timișoara^ nu 
mi-ar plăcea dacă cineva 
ar ciunti cîtuși de puțin 
peisajul spiritual local de 
altădată. Au fost medici 
iluștri care au și astăzi bi
nemeritatul lor bust, cin
stit in fiece primăvară cu 
proaspete flori. Numele 
unor inventatori și oameni 
de știință au circulat încă 
de mult prin toată Europa, 
ca soli ai acestor plaiuri. 
Am învățat mult și de la 
oamenii simpli, care nu au 
alt monument decit pe cel 
anonim al lucrurilor mate
riale create de ei, dar care 
au ținut ca din faptele și 
comportările lor să nu lip
sească demnitatea, modes-

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit joi după-amia- 
ză pe tovarășul Râul Morodo. secre
tar general al Partidului Socialist 
Popular din Spania, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră, în fruntea 
unei delegații a P.S.P.

La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Teodor Marinescu, membri ai C.C. 
al P.C.R.

Au luat parte membrii delegației 
P.S.P. — Pedro Bofill, membru al 
Comitetului Executiv. secretar al 
P.S.P.. Alfonso Lazo și Carlos Ybar
ra, membri ai Comitetului Executiv 
al P.S.P.

Secretarul general al P.S.P. a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros mesaj de salut din 
partea președintelui Partidului So
cialist Popular din Spania, Enrique 
Tierno Galvan. Oaspetele a adresat,

totodată, mulțumiri pentru prilejul 
oferit de a vizita țara noastră, de a 
cunoaște realizările obținute de po
porul român in construirea unei 
vieți noi.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a rugat să trans
mită președintelui P.S.P., tovarășul 
Enrique Tierno Galvan, un cordial 
salut și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor celor două 
partide și a avut loc un schimb de 
vederi asupra unor probleme ale 
vieții politice internaționale, precum 
și ale luptei popoarelor pentru pace 
și democrație, pentru o nouă osdine 
politica și economică internațiorială.

în acest cadru a fost reafirmată 
dorința comună dc a dezvolta co
laborarea intre P.C.R. și P.S.P. în in
teresul celor două partide și popoare, 
al cauzei forțelor progresiste, demo
cratice și antiimperialiste. al păcii și 
socialismului. S-a subliniat că aceste 
raporturi se bazează pe principiile 
egalității și respectului reciproc, ale 
autonomiei și dreptului fiecărui partid

de a-și elabora propria sa politică 
fără nici un amestec din afară.

Relevîndu-se profundele mutații 
care s-au produs și continuă să se 
producă în raportul de forțe pe plan 
mondial, a fost evidențiat faptul că, 
în aceste condiții, se impune mai 
mult ca oricind, pe plan național și 
internațional, dezvoltarea colaborării 
și unității dintre toate forțele progre
siste și democratice, pentru promo
varea largă in viața internațională a 
unei politici noi, întemeiată pe res
pectarea independenței și suveranită
ții popoarelor, egalitatea în drepturi 
și avantajul reciproc.

în încheierea convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat conducerii 
Partidului Socialist Popular din Spa
nia, tuturor militanților partidului 
noi succese în activitatea viitoare 
consacrată promovării intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii 
din Spania, în întărirea unității tutu
ror forțelor democratice, pentru dez
voltarea democratică a țării, pentru 
pace și progres social.

întrevederea s-a desfășurat Într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in ziua

de 17 iunie, pe ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, V. I. Droz
denko, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmwsferă caldă, tovărășească.Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu unui grup de ziariști turci

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe ziariștii turci 
Afilia Girgin, de la agenția „Anadolu", Selman Derdogdu, de la agenția 
„Akdeniz", llham Istemi, de la agenția „Anka", Sonat Konor și Eroi 
Olgundemir, de la Radioteleviziunea turcă, cărora le-a acordat un 
interviu.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, stadiul ac
tual al relațiilor dintre Turcia și 
România, precum și perspecti
vele de dezvoltare a acestor re
lații?

RĂSPUNS : Doresc să menționez 
cu multă satisfacție că relațiile dintre 
România și Turcia au cunoscut în ul
timii ani o dezvoltare foarte puterni
că. Referindu-mă la schimburile co
merciale. acestea s-au dezvoltat în
tr-un ritm intens, reprezentînd în 
1975 un volum de aproape șase ori 
mai mare decit în 1971. Sint realizări 
importante in domeniul colaborării 
culturale, al dezvoltării turismului, 
precum și în ce privește conlucrarea 
dintre reprezentanții țărilor noastre 
într-o serie de organisme internațio
nale pentru soluționarea diferitelor 
probleme în interesul păcii și secu
rității. Aș menționa în această pri
vință colaborarea strinsă realizată in 
pregătirea Conferinței de la Helsinki.

Bazindu-mă pe aceste realizări, pe 
înțelegerile stabilite cu prilejul vizi
tei în România a primului ministru 
al Turciei, in 1975. apreciez că sint 
perspective bune pentru extinderea 
în continuare a relațiilor româno-tur- 
ce în toate domeniile de activitate, 
în mod deosebit consider că sînt reale 
posibilități ca. odată cu creșterea 
schimburilor comerciale, să trecem la 
forme superioare de colaborare, la 
cooperarea în producție, la realizarea 
unor acțiuni comune ale celor două 
țări. în acest fel, popoarele noastre 
vor putea să conlucreze mai strîns în 
interesul dezvoltării lor economico- 
sociale și pentru realizarea de noi 
progrese pe calea păcii și securității 
in Balcani și în Europa.

ÎNTREBARE : Considerați că, 
in spiritul Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa încheiată la Helsinki, des
tinderea pe continent ar putea 
fi realizată in forme mai con
crete ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Conferin
ța pentru securitate și cooperare de 
la Helsinki a adoptat documente im
portante cu privire la relațiile dintre 
statele continentului. Esențial este 
acum să se treacă la realizarea în 
practică a celor consemnate în docu
mentele semnate la Helsinki. în a- 
ceastă privință trebuie să mențio
nez că în perioada de aproape un 
an care a trecut de la conferința eu
ropeană s-a realizat foarte puțin in 
direcția înfăptuirii în viață a docu
mentelor adoptate. Noi apreciem că 
sînt necesare eforturi susținute, în 
primul rind pentru o mai largă co
laborare economică prin înlăturarea 
unor restricții și îngrădiri, ceea ce 
corespunde intereselor tuturor state
lor continentului. în mod deosebit se 
impun, de asemenea, măsuri pentru

intensificarea acțiunilor în vederea 
dezarmării; și pentru lichidarea unor 
stări de încordare pe continent. Por
nim de la faptul că fără soluțio
narea problemelor de ordin militar, 
deci a dezarmării, este greu de pre
supus că se va realiza o securitate 
reală în Europa,. ca de altfel în în
treaga lume.

De asemenea, sînt și o serie de 
probleme denumite generic de ordin 
umanitar, în care sînt incluse schim
burile culturale și turistice și alte 
probleme de acest fel. Apreciem că 
documentele semnate la Helsinki re
prezintă un tot unitar și că pentru 
realizarea unor relații noi, bazate pe 
egalitate și respect reciproc, trebuie 
să pornim de Ia transpunerea în via
ță a acestor documente.

ÎNTREBARE : Ce ați putea să 
ne spuneți, domnule președinte, 
cu privire la poziția României 
față de problema Ciprului ? 
Considerați că această problemă 
trebuie să fie rezolvată de că
tre ciprioții turci și ciprioții 
pred, sau intr-un cadru interna
țional ?

RĂSPUNS : în abordarea proble
mei Ciprului, ca de altfel și a altor 
probleme internaționale, cum ar fi, 
spre exemplu, cele din Orientul Mij
lociu, România pornește de la nece
sitatea soluționării lor pe calea tra
tativelor pașnice. Considerăm că 
în soluționarea problemei cipriote 
trebuie să se țină seama de 
necesitatea asigurării integrității și 
suveranității Ciprului, a creării 
condițiilor necesare ca ambele comu
nități — comunitatea turcă și comu
nitatea greacă — să conviețuiască 
în mod pașnic, asigurîndu-se progre
sul și dezvoltarea economico-socială 
a Ciprului independent. Conform po
zițiilor generale ale României, con
siderăm că, în primul rind, problema 
Ciprului trebuie soluționată de ci
prioții inșiși — de către ciprioții turci 
și ciprioții greci — deoarece numai in 
acest fel se vor asigura o înțelegere 
trainică și o conviețuire pașnică, dez
voltarea Ciprului independent.

ÎNTREBARE : Cunoscind că 
există intre Turcia, și Grecia 
probleme privind utilizarea fun
dului mării și a spațiului aerian 
și ținind seama de faptul că 
România și Turcia sint țări 
riverane ale Mării Negre, ce 
părere aveți, domnule președin
te, despre dreptul țărilor in a- 
ceastă chestiune ?

RĂSPUNS : România întreține rela
ții bune atît cu Turcia, cît și cu Gre
cia și dorește ca raporturile dintre 
aceste țări să fie raporturi de priete
nie și colaborare — ceea ce cores
punde atît intereselor popoarelor res
pective, cît și intereselor tuturor po
poarelor din Balcani.

în ce privește problemele existente 
între Turcia și Grecia .legate de uti
lizarea mării și a spațiului aerian, noi 
pornim de la principiile dreptului in
ternațional. care trebuie îiasă adaptate 
la condițiile specifice din Marea 
Egee, sau, în cazul Rotnâniei și 
Turciei, la condițiile din Marea Nea
gră. Aceasta presupune, că soluțiile 
trebuie găsite împreună, de către ță
rile direct interesate. în Marea.Nea- 
gră, problemele care privesc Roma
nia și Turcia trebuie, soluționate de 
către aceste țări, sau împreună 'Cu 
toate țările riverane la Marea NeA- 
gră — inclusiv pentru exploatare^ 
fundului mării. în ce privește Marea 
Egee, problemele trebuie soluționate 
printr-o înțelegere corespunzătoare 
dintre Turcia și Grecia, ținind sea
ma pe de o parte de interesele fie
căreia și de necesitatea asigurării 
folosirii mării în comun, Cit și de 
imperativul transformării acestei 
mări într-o mare a colaborării și 
păcii. în același fel privim și pro
blema spațiului aerian.

ÎNTREBARE : Domnul Kara
manlis a făcut o propunere de 
colaborare intre țările balcani
ce. Ce sens dați acestei propu
neri ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna și se pronunță cu 
fermitate pentru dezvoltarea colabo
rării în toate domeniile în care sînt 
interesate toate țările din Balcani, 
în acest sens apreciem in mod pozi
tiv și propunerea domnului Kara
manlis, considerind că ea merge în 
direcția dorinței popoarelor din a- 
ceastă zonă de a dezvolta o colabo
rare pașnică, de a face din Balcani 
o regiune fără arme nucleare, o re
giune a păcii și conlucrării active 
între toate statele. Fără îndoială că, 
avînd în vedere acest obiectiv, tre
buie să ținem seama de necesitatea 
de a acționa în conformitate cu do
rința și gradul de înțelegere reali
zat astăzi — deci să dezvoltăm acele 
acțiuni care sint realmente posibile, 
atît bilateral, cît și multilateral. Să 
nu uităm însă nici un moment că 
nu trebuie să ne oprim numai la a- 
semenea acțiuni ; este necesar să 
mergem cu mai multă fermitate 
spre realizarea în Balcani a unor re
lații noi. să transformăm această 
regiune intr-o zonă fără arme nu
cleare, fără blocuri militare, intr-o 
regiune a păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Ce ați dori să 
transmiteți, domnule președinte, 
națiunii. turce în ajunul vizitei 
oficiale pe care o veți între
prinde in țara noastră ?

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere să vizitez din nou frumoasa 
dumneavoastră țară. Aștept, desigur, 
întilnirea și convorbirile cu pre
ședintele Republicii Turcia, cu pri
mul ministru și alți oameni politici 
turci. Sper că vizita va marca un 
nou moment în dezvoltarea colabo
rării dintre țările noastre.

Aș dori să anticipez sosirea mea 
în Turcia, transmițînd poporului 
prieten turc cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare 1
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Și la cei mai buni gospodari există 
rezerve de economii

Pentru economisirea fiecărui kilo
gram de materie primă, la sfîrșitul 
anului trecut, comitetul de partid, 
împreună cu factori de răspundere 
din conducerea întreprinderii și a 
secțiilor de fabricație, a supus 
unei ample analize consumurile de 
metal din sectoarele unității. Con
cluziile desprinse cu acest prilej 
au constituit temelia unor programe 
complexe de reducere a consumuri
lor specifice și de intensificare a ac
țiunilor politico-educative îndreptate 
spre creșterea gradului de responsa
bilitate a lucrătorilor în gospodărirea 
metalului și combaterea risipei, chiar 
cînd risipa este îmbrăcată în haina 
„necesităților tehnologice obiective..."

Analiza întreprinsă a reliefat că în 
secția de fabricație a sîrmei, 
mai mult de trei sferturi din 
surplusul de semifabricat consu
mat la o tonă de sîrmă trasă se 
datora tehnologiei chimice de deca- 
pare folosite. Este lesne de înțeles 
că, imediat, atenția s-a concentrat 
spre înlocuirea acestei tehnologii cu 
decaparea mecanică, dar problema 
nu era deloc simplă. Specialiștii din 
secția de fabricație a sîrmei, împre
ună cu cei ai atelierului de autouti- 
lări, și-au asumat sarcina de a reali
za, prin eforturi proprii, instalațiile 
respective. Dispozitivele de decapare 
mecanică s-au executat și au fost ata
șate la mașinile de trefilat.

— Dar rezultatele cantitative și 
calitative obținute la început se si
tuau sub cele înregistrate prin deca

parea chimică — ne relata ing. Pe- 
trache Drogeanu. Oamenilor nu le 
convenea să lucreze cu noua metodă 
și introduceau la trefilare tot sîr- 
mele decapate chimic. Așa. bunăoa
ră, muncitorii Gheorghe Niță și Mi
hai Stan, oameni cu experiență în
delungată, susțineau că această teh
nologie nu va da rezultate. Apoi, tot 
ei au venit într-o bună zi și mi-au

canu, șeful secției produse din sîrmă 
— economisirea metalului nu presu
punea rezolvări tehnice deosebite, ci 
reprezenta, înainte de toate, o atitu
dine nouă față de gospodărirea aces
tuia. Adică, în secție era necesar să 
acționăm energic împotriva risipei 
în fabricație. Conducerea bătăliei 
pentru economii și-a asumat-o orga
nizația de partid. Activitatea agita

La întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă din Buzău

spus : „Tovarășe inginer, trebuie în
groșate axele, mărit diametrul role
lor și schimbat unghiul lor de așe
zare, altminteri nu facem planul". 
Inginerul Virgil Ciocoiu a studiat 
propunerile lor și a adus îmbună
tățirile necesare. Astfel, dispozitivele 
au început să meargă „strună", iar 
cei doi și alții ca ei, care priveau 
sceptic noua tehnologie, acum sînt 
încîntați de aceasta. Este tot atît de 
adevărat că și noi, specialiștii, ne-am 
dat seama atunci că promovarea 
noului trebuie însoțită și de lămuri
rile necesare. Ceea ce am și făcut.

La finele celor cinci luni din a- 
cest an, prin asemenea acțiuni, con
sumul specific de metal a scăzut cu 
un kilogram pe tonă, colectivul sec
ției obținind o economie de 105 tone 
de metal.

— In atelierul de cuie pentru con
strucții — ne spunea ing. Ion Proș-

torilor, gazeta de perete, celelalte 
forme ale muncii politico-educative 
au fost concentrate spre înlăturarea 
mentalităților unor lucrători după 
care „cu un' cui în plus sau în minus 
nu se găurește cerul". Rezultatele 
de pină acum dovedesc eficiența ac
țiunilor întreprinse. Astfel, consumul 
de metal a fost redus cu 4 kilograme 
pe tona de produse.

In atelierul de plase sudate, orga
nizația de partid a lansat deviza : 
„Gram cu gram se face tona", 
în spiritul căreia fiecare muncitor, 
șef de echipă, maistru sau ingi
ner a căutat să aplice măsuri 
tehnice, să efectueze îmbunătățiri 
ale fluxului materiilor prime, să. 
fructifice orice soluție prin care 
se putea obține o scădere a 
cantității de semifabricate folo
site la elaborarea unei tone de 
produs finit. Astfel, între altele, în

atelier s-a pus la punct o formulă 
rațională de programare a produc
ției, fapt ce a permis specializarea 
mașinilor pe fabricarea anumitor ti
puri de plase, iar pe această bază 
organizarea mai judicioasă a debită
rii semifabricatelor. La finele celor 
5 luni ale acestui an, în balanța eco
nomiilor, colectivul atelierului a în
scris cu justificată mîndrie reduce
rea consumului specific cu 30 tone 
de metal.

— Cultivarea grijii gospodărești 
față de materia primă utilizată în 
procesul tehnologic, buna întreținere 
a mașinilor — ne spunea Stan Cazan, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere — au constituit perma
nent pentru organizațiile noastre de 
partid direcția prioritară de desfășu
rare a muncii politico-educative dc 
formare a muncitorilor. Desigur, nu 
am ajuns la epuizarea rezervelor in
terne, dar putem afirma că rezulta
tele obținute sînt bune. A fost ne
voie de răbdare, de căutări, de stă
ruință. Și mai presus de orice, de în
credere. în forțele proprii, în price
perea oamenilor, în competența ca
drelor noastre. Totdeauna, împletirea 
măsurilor tehnico-organizatorice cu 
munca politică și de educație pentru 
ridicarea necontenită a nivelului 
conștiinței muncitorești, cultivarea 
unei atitudini înaintate față de bu
nurile materiale duc la ridicarea ca
lității muncii, la rezultate concrete.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

Se apreciază, și pe bună 
dreptate, că sesiunile știin
țifice universitare, datorită 
orientării și discernămintu- 
lui pe care-1 solicită ale
gerea și cercetarea teme
lor din sfera producției, da
torită efortului multidisci- 
plinar al investigării și fi
nalizării practice a conclu
ziilor dobîndite, pot și tre
buie să constituie o veri
tabilă școală a potențialu
lui propriu de creație.

Numeroase argumente în 
sprijinul acestei opinii s-au 
desprins din lucrările ulti
mei Conferințe naționale a 
cercurilor științifice stu
dențești, poate cea mai am
plă dintre cele desfășura
te pină acum, cu o parti
cipare record a studenților 
și o mare varietate a te
melor de cercetare, dar și 
cu o formulă apreciată ca 
insuficient de mobilă, de 
propice pentru aprofunda
rea unor probleme ale cer
cetării și colaborării între 
studenți, profesori, cercetă
tori și oameni ai produc
ției, adică tocmai proble
me strîns legate de educa
ția universitară în accep
țiunea ei actuală.

Să vedem cum s-au des
fășurat în fapt lucrările 
secțiunii de învățămînt su
perior tehnic, deoarece aici 
au fost reunite 11 dintre 
domeniile de bază ale cer
cetării ; aici au fost 
prezenți cei mai mulți 
studenți (1321), de la toa
te facultățile tehnice din 
țară, care au ținut un nu
măr record (aproape 600) 
de comunicări : 213 dintre 
comunicările făcute au fost 
lucrări efectuate pe bază 
de contract economic, a că
ror finalizare reclamă, cum 
se știe, capacitate de sinte
ză și analiză, operativitate, 
discernămînt pentru ale
gerea deciziei optime, cît și 
spirit de echipă, valorifi

carea schimbului de opinii 
etc. ; 163 de comunicări re
prezintă componente ale 
viitoarelor proiecte de di
plomă. așadar elemente e- 
sențiale dintr-un corp care 
rămîne să fie întregit toc
mai prin învățămintele re
liefate cu prilejul acestor 
confruntări.

minteri, instituirea unei a- 
nalize „la obiect", cu reliefa
rea tuturor învățămintelor 
impuse de colaborarea or
ganică în care se identifică 
însuși procesul integrării, 
nici nu este posibilă din 
moment ce fiecare secție 
cuprinde un volum foarte 
mare de lucrări. In secția

Perfecționări necesare 
in organizarea 

sesiunilor științifice 
universitare

Iată deci tot atîtea ele
mente care presupun ca 
lucrările secțiunii amintite 
să fi prilejuit dezbateri 
ample și, implicit, analize 
multilaterale ale căilor de 
obținere a unor realizări 
științifice și mai valoroase 
sub raport economic și al 
instruirii universitare. „în 
fapt, situația s-a în
fățișat însă cu totul alt
fel — ne încredințează 
prof. univ. dr. Vasile Vulcu, 
prorector al Universității 
din Brașov, gazda lucrări
lor sesiunii amintite. Cum, 
de regulă, sesiunile au un 
caracter expozitiv, și lucră
rile secțiunii noastre s-au 
desfășurat astfel. Dealt-

de electronică și automati
că, spre a mă rezuma la un 
singur exemplu, in cele cir
ca 700 de minute avute la 
dispoziție au trebuit să fie 
„susținute" aproape 80 de 
comunicări.

Există posibilități de îm
bunătățire a acestei situa
ții ? Există, și în sensul lor 
se desfășoară discuțiile de 
care aminteam.

Să consemnăm mal Intîi 
opinia judicioasă potrivit 
căreia organizarea sesiuni
lor științifice separat pen
tru cadre didactice și se
parat pentru studenți 
este depășită acum, cînd 
procesul integrării nu 
numai că favorizează, dar

și impune constituirea tot 
mai multor colective mixte, 
compuse din profesori și 
studenți, specialiști ai uzi
nei si ai institutelor depar
tamentale. Se remarcă a- 
poi o propunere de orga
nizare : fiind vorba tot 
mal mult de lucrări în re
gim de contract economic, 
este firesc ca dezbaterea 
soluțiilor adoptate să se 
desfășoare in întreprindere, 
la locul de producție, unde 
acestea vor fi aplicate.

Și mai departe : fiind în 
nemijlocită legătură cu pro
ducția și elaborate în colec
tiv, temele însele vor pu
tea fi astfel alese incit să 
favorizeze cercetarea nu a 
unui „aspect", ci a unei 
realități complexe, cu im
plicații multiple și pro
funde în perfecționarea în
tregului proces de produc
ție. înlăturarea caracteru
lui fragmentar al temelor 
conferă, la rîndul său, 
sesiunilor posibilitatea de 
a cultiva la studenți ca
pacitatea de sinteză șl 
de analiză interdisci- 
plinară. în sfîrșit. fiind 
vorba de lucrul in echipă 
pentru onorarea unui con
tract. se realizează implicit 
și o diviziune a muncii 
care nu mai îngăduie su
prapunerile și paralelis
mele.

Iată cum. prin simple 
corecții organizatorice me
nite să conducă la accen
tuarea caracterului formativ 
al reuniunilor științifice, 
ansamblul rezultatelor poa
te înregistra noi valori eco
nomice, științifice și. îndeo
sebi,' instructiv-educative, 
ceea ce corespunde pe de
plin cerințelor exprimate 
de Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste.

Mihai IORDANESCU

PUNCTUALITATEA
Ia început și la sfîrșit de săptămînă

Cum este folosit timpul de muncă, 
simbătă și luni, la „capetele" săptă- 
mînii de lucru pe șantiere ? Pentru 
a da răspuns la această întrebare, 
ne-am concentrat analiza pe unele 
șantiere de obiective social-culturale 
din Tirgoviște. Am fost prezenți, în 
zilele de 12 și 14 iunie a.c., pe două 
importante șantiere : magazinul uni
versal și cinematograful din centrul 
civic al municipiului. O precizare 
care explică alegerea acestor șantie
re : stadiile fizice ale celor două o- 
biective se situează sub prevederile 
graficelor și, ca atare, era de aștep
tat ca, în aceste zile bune de lucru, 
constructorul (șantierul nr. 1 al în
treprinderii județene de construcții- 
montaj Dîmbovița, prin lotul nr. 2) 
să-și mobilizeze forțele pentru im
pulsionarea ritmului de execuție, fo
losind cu maximă eficiență resursele 
umane și materiale,< fondul f de timp 
productiv.

Simbătă, 12 iunie. La ora 8 era 
prezent doar unul din șefii celor 
două puncte de lucru, respectiv, ing 
Paul Badea ; pe celălalt șef de punct 
de lucru, maistrul Dumitru Florescu. 
nu l-am găsit nici în jurul orei 11 
pe șantier, fără ca șeful de lot, ing. 
Mircea Ionescu, să poată motiva, in
tr-un fel sau altul, absența. Iată, 
surprizele n-au întîrziat. Prima : nu 
se lucra pe baza unui plan la zi, for

în scrisorile primite 
In ultima vreme nu
meroși corespondenți 
voluntari ne relatează 
aspecte variate din acti
vitatea unor primării de 
la orașe și comune. „Din 
Vadu-Crișului, județul 
Bihor, s-ar putea releva 
multe împliniri ale ob
știi, își începe rîndurile 
sale Teodor Balmoș, 
dar eu am să mă refer 
numai la cîteva mai im
portante. Anul trecut, 
consiliul popular s-a în
grijit să se termine lu
crările de asfaltare a 
drumului comunal. Anul 
acesta, deputății antre
nează oamenii la alte 
construcții — prin con
tribuție voluntară — 
care să îmbogățească 
peisajul comunei".

„Orașul nostru. Mol
dova Nouă — ne scrie 
Dușan Ivanovici — 
cîștigă mereu în dez
voltarea sa economică și 
urbanistică. Un adevă

rat animator al frumu
seții florale este, de 
exemplu, Alexandru 
Bara, vicepreședinte al 
consiliului popular al o- 
rașului. Pe el, ca și pe 
toți de aici, îl pasionea-

ză munca de la seră — 
care a ajuns o adevă
rată grădină botanică în 
miniatură, frecventată 
de elevi, unde, sub înal
tele ei cupole, cresc cele 
mai felurite flori și 
plante cu care se împo
dobește tot anul orașul 
nostru". Alt corespon
dent voluntar, Titus 
Ciortescu, ne informea
ză despre preocuparea 
cooperatorilor din co
muna Morunglav, jude
țul Olt, în vederea spo
ririi veniturilor lor, prin

PROTEJAREA MEDIULUI AMBIANT răspundere a prezentului față de viitor
„Combinatul peBORZEȘTI:

trochimic Borzești, ca de altfel în
treaga platformă industrială de pe 
valea Trotușului, constituie min- 
dria orașului nostru — ne spu
ne tovarășul Valerian Ghineț, pri
marul municipiului Gh. Gheorghiu- 
Dej. Aici își desfășoară activitatea 
productivă aproape întreaga popu
lație activă a orașului. Odată cu dez
voltarea platformei industriale am 
fost și sîntem permanent preocupați 
de găsirea soluțiilor potrivite pen
tru înlăturarea surselor de poluare 
a apel, a aerului și solului".

Acțiunile care se întreprind în a- 
cest sens și cele preconizate pentru 
viitor le-am găsit consemnate in
tr-un program de măsuri. Astfel, pe 
lîngă principalele instalații de la 
uzina chimică au fost construite și 
puse în funcțiune stații locale de tra
tare a apelor reziduale. Asemenea 
stații funcționează astăzi la cele două 
electrolize, la instalațiile pentru fa
bricarea fenolului, clorurii de alumi
niu și altele. Multă vreme evacuarea 
la coș a fosgenului rezultat de la 
fabricarea clorurii de aluminiu, de 
exemplu, a constituit una din sur
sele principale de poluare a aerului. 
Un colectiv condus de inginerul Va
lentin Anastasiu a conceput și reali
zat un cuptor de ardere a respecti
velor gaze, fapt care a dus la eradi
carea acestei surse de poluare. Lu
crări asemănătoare au fost făcute si 
la instalațiile de fabricare a hexa- 
cloranului, la electroliza cu diafrag
mă, la instalația de fabricare a al

mațiile de muncă executau ceea ce 
nu reușiseră Să termine în ajun. A 
doua : comenzile de materiale se fă
ceau telefonic, în prezența noastră, 
după ora 8,30. A treia : unele forma
ții incepeau lucrul cînd altele se pre
găteau să-1 termine. Astfel, echipa 
lui Stelian Anghelina pierdea primele 
două ore bune de muncă în aștepta

Pe șantiere din Tirgoviște

rea... șefului de echipă și a macara
giului Victor Popescu. Cind echipa 
lui Anghelina s-a apucat, în sfîrșit. 
de treabă, fierarii lui Nicolae Ciocea 
au coborît de pe schele, pentru că nu 
mai aveau front de lucru. Explicația 
furnizată pe loc : lipsa dulgherilor.^ 
Așa să fie ? Asistăm la momentul 
despărțirii de șantier a echipei lui 
Constantin Gîngă. Abia după sem
narea fișelor de lichidare, șeful de 
lot întreabă : „Dar de ce nu mai vreți 
să lucrați la noi ?“ I se răspunde : 
„Pentru că noi sîntem dulgheri de 
meserie, dar ne-ați folosit ca beto- 
niști". Deci, calificarea oamenilor este 
cunoscută la plecare, nu Ia angajarea 
pe șantier, unde sînt folosiți în ac
tivități care nu corespund calificării 
lor.

diversificarea unor ac
tivități economice.

„Eu cred că primăria 
din comuna Indepen
dența (Galați), numă- 
rînd circa șapte mii lo
cuitori, nu s-a arătat 

Cînd primăria pune umărul...
suficient de energică, 
permițîndu-se prea mul
te luni să stea închisă o 
unitate comercială (ali
mentară) de care avem 
foarte mare nevoie !“—• 
ne scrie, la rîndul său, 
Virgiliu Chicioroaga. 
Realmente, el are drep
tate, deși nu-i mai puțin 
adevărat că in cîteva 
rînduri primarul de aici 
i-a cerut președintelui 
cooperativei de consum 
zonale Galați, în subor- 
dinea căreia se află și 
respectiva unitate, să 

coolilor grași. Ani de-a rîndul, de 
asemenea, brichetele de caolin rezul
tate de la fabricarea clorurii de alu
miniu au fost aruncate, poluînd si 
scoțînd din circuitul agricol mari 
suprafețe de teren. în urma unor 
studii efectuate în combinat, specia
liștii de aici au ajuns la concluzia 
că acest deșeu poluant poate fi uti
lizat ca suport inert în locul talcului 
la condiționarea insecticidelor. De la 
începutul anului și pînă acum au 
fost folosite. în acest scop, aproape 
1 000 tone de astfel de brichete. 
Calculele arată că prin utilizarea a- 
cestui deșeu combinatul va realiza 
anual și o economie de peste un mi
lion lei.

— Actualul cincinal amplifică ac
țiunile, dar și răspunderile noastre 
în privința protejării mediului în 
care trăim și muncim — ne spune 
inginerul Zamfir Stancu, directorul 
general al combinatului. Vorbesc 
despre acest lucru și marile fonduri 
de investiții care ni s-au alocat din 
bugetul statului pentru lucrări anti
poluante. încă în acest an. pe plat
forma noastră vor fi puse în func
țiune, la întreaga lor capacitate, trei 
stații de epurare modeme, dotate cu 
aparatură automată de măsură și 
control. O stație este pentru depo
luarea apelor rezultate de la electro
liză, iar celelalte două pentru trata
rea biologică a apelor reziduale de 
la uzina chimică și uzina de petrol.

Directorul combinatului ne-a vor
bit și despre alte obiective, între 
care realizarea unor instalații pen
tru pretratarea tuturor deșeurilor

Luni, 14 iunie, ora 7. Sîntem din 
nou la cele două puncte de lucru. 
Rezultatul pontajului: din cei 11 
dulgheri ai echipei lui Gheorghe T, 
Ioniță lipsesc 4; absentează și 7 fie
rari, în frunte cu șeful de echipă 
Nicolae Ciocea. Sosește cu întîrziere 
Dumitru Florescu, șeful punctului de 
lucru. Cum începe lucrul? Ing. Mir

cea Ionescu e dezamăgit: „Dulgherii 
trebuiau să lucreze azi la magazin, 
dar nu au terminat simbătă ce aveau 
de făcut la cinematograf. Lipsesc și 
4 dintre ei. Dacă dulgherii nu mun
cesc. stau și alți lucrători". Ne de
plasăm îă,’șșdiul șantierului nr?

Care este „Costul" absențelor de la 
sfîrșit și început de sppțămină, al 
risipei de ump? Aproximâtiv lff-L15 
la sută din valoarea producției unei 
săptămini, aflăm de la inginerul 
Gheorghe Buricea, șeful șantierului. 
Din păcate, măsurile organizatorice 
întirzie să se facă simțite, conduce
rea șantierului socotind absențele ca 
o... fatalitate. Biroul organizației de 
partid a șantierului are curajul de 
a-și exprima un punct de vedere în
crezător în resursele insuficient va

precizeze data cînd va 
fi deschisă (închiderea 
s-a făcut pe motive de... 
curățenie). Corespon
dentul conchide : „Pri
măria să pună mai ho
tărît umărul în rezolva

rea urgentă a acestei 
probleme !“.
. Scrisori din Argeș, 
Timiș, Mehedinți ne 
înfățișează pe larg alte 
preocupări gospodărești 
sau, dimpotrivă, lipsă de 
preocupare. „în comuna 
Lerești (Argeș), relatea
ză corespondentul vo
luntar Victor Matei, ur
banizarea se conturează 
prin aceea că, recent, 
au început lucrările de 
introducere a apei po
tabile necesare celor 
peste 6 000 locuitori?

Peste 1 000 m liniari 
conductă s-au și montat 
în acest scop, majorita
tea lucrării executîn- 
du-se prin muncă pa
triotică. Desigur, tine
rii pot fi dați exemplu

și în această privință !“. 
Din comuna Făget (Ti
miș), compusă din 11 
localități, lancu Milen- 
tie observă : „în frun
tea comunei avem oa
meni inimoși, care-și 
dau toată silința pentru 
interesele largi ale ob
știi. Primarul, tov. Dan 
Trițoiu, prin exemplul 
său personal ne dove
dește că la el nu există 
deosebire între vorbe și 
fapte. Anul acesta s-a 
stabilit ca prin munca 
oamenilor, mobilizați

solide și lichide, inclusiv în vederea 
valorificării acestora, utilizarea ne
grului de fum rezultat din cracarea 
gazului metan și valorificarea izome- 
rilor inactivi proveniți de la fabri
carea gamacidului. Un calcul făcut 
de inginerul Dragoș Rogojină arată 
că numai prin valorificarea acestor 

Măsuri, fonduri, acțiuni pentru aplicarea Legii 
privind protecția mediului

izomeri combinatul va recupera a- 
nual produse in valoare totală de 
circa 17 milioane lei.

TURDA : în ultimul timp, la 
Turda s-au luat măsuri importante în 
vederea purificării aerului. Chiar în 
primăvara acestui an a apărut o Ho- 
tărîre a Consiliului de Miniștri, prin 
care întreprinderii de ciment i se alo
că, pentru următorii trei ani, o sumă 
însemnată de bani în vederea mă
ririi capacității de reținere a electro- 
filtrelor, a filtrelor cu saci și pentru 
sporirea capacității de recuperare a 
prafului au ajutorul unor utilaje fa
bricate în țară.

Pînă la finalizarea investițiilor 
prevăzute, biroul comitetului muni
cipal de partid a cerut organizațiilor 
de partid, consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi să stabilească 
măsuri pentru reducerea gradului de 
poluare a aerului. Ca urmare, la în
treprinderea de ciment, în fiecare 

lorificate ale muncii educative, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei pe 
șantiere. Tov. Ion V. Nicolae, secre
tarul organizației de partid din șan
tier, ne spune:

— Pentru a pune capăt oricăror 
abateri de la normele eticii profesio
nale, trebuie să apelăm mai mult la 
conștiința oamenilor, să o formăm, 
în acest sens am hotărît, pentru 
început, să constituim o comisie de 
disciplină la nivelul șantierului, care 
se va deplasa la începutul fiecărei 
săptămini acolo unde s-au înregis
trat cele mai multe absențe nemoti
vate sau alte abateri. Analizînd des
chis, muncitorește cazurile care afec
tează climatul de muncă, îndeplini
rea planului de investiții, sîntem si
guri că vom face pași însemnați în 
direcția formării unei opinii de masă 
active, combative. Va trebui să lu
crăm mai rhuît cu conducătorii de 
loțuri, puncte cțe lucru și forjn.șții, a 

• căror comportare nu constituie în
totdeauna un exemplu pentru cei din 
jur. Mulți dintre ei sîrit tineri, dar 
aceasta nu constituie o scuză, ci, 
dimpotrivă, o obligație, obligația de 
a fi disciplinați, de a-și îndeplini cît 
mai bine sarcinile de plan.

Alexandru DUMITRACHE
corespondentul „Scînteii"

de deputați, să se reali
zeze 5 milioane lei lu
crări de gospodărire și 
înfrumusețare".

Un alt exemplu, de 
astă-dată din sfera edu
cației civice : „în co- 
rrjuna noastră s-a con
semnat ediția a 7-a a 
„duminicii bunicilor", 
prilej fericit de întîlnire 
între gospodarii cu părul 
cărunt și cei... în deve
nire, un rodnic schimb 
de idei și îndemnuri 
pentru formarea — în 
spiritul idealurilor și 
eticii comuniste — a ti
nerei generații", ne scrie 
corespondentul volun
tar Petre Botașiu, din 
comuna Grăniceri, ju
dețul Arad. Iată — a- 
rată scrisorile — nici
odată nu întîrzie pre
țuirea cetățenilor față 
de cei care îi conduc, 
bineînțeles, cînd prin 
munca lor își dovedesc 
această prețuire.

Sever UTAN

secție, atelier și Ioc de muncă au 
fost verificate și asigurate etanșei
tățile și capsulările la utilaje. De ase
menea, timpul de la pornirea cuptoa
relor pînă la cuplarea electrofiltrelor 
— perioadă cu exces de emanare cu 
vapori de praf — s-a redus la cel 
mult 6 ore față de 16 ore.

La rîndul său, consiliul oamenilor 
muncii de la întreprinderea chimică 
a hotărît aplicarea unor tehnologii 
proprii de utilizare a clorului rezi
dual de la electroliză prin lichefie
rea lui, pentru a șe diminua astfel 
simțitor emanarea gazelor în atmo
sferă. La instalația de acid clorhidric 
este în curs de montaj un dispozitiv 
realizat de specialiștii întreprinderii, 
care înregistrează o serie de abateri 
și- neglijențe de la procesul tehno
logic. S-a luat, totodată, măsura 
schimbării compresoarelor de clor 
din import cu compresoare de tip 
Borzești. care îmbunătățesc funcțio
narea instalației de lichefiere și o- 
presc emanațiile de gaze.

în urma aplicării acestor măsuri 
— ne asigură tovarășii Constantin 
Găitan, director al combinatului de 
lianți și materiale refractare, și 
Gheorghe Florea, directorul între
prinderii chimice — noxele de praf 
și clor se vor „subția" simțitor, dar 
nu vor dispărea, deocamdată, cu de-

Tramvaiul la a doua tinerețe
Astăzi, în condițiile 

dezvoltării industriei 
și a marilor aglome
rări urbane, folosirea 
celor mai eficiente și 
confortabile mijloace 
de transport public a 
devenit o problemă la 
ordinea zile în multe 
țări ale lumii. în 
urmă cu un an, la 
Nisa, în Franța, Con
gresul al 41-lea al U- 
niunii Internaționale 
de Transport Public a 
accentuat necesitatea 
orientării transportu
lui urban spre mij
loace cu tracțiune e- 
lectrică. Va retrăi 
tramvaiul a doua ti
nerețe ?

— Orientările adop
tate în ultimii ani pe 
plan mondial — ne 
spune ing. Ion Tudor, 
vicepreședinte al Co
mitetului pentru pro
blemele consiliilor 
populare — arată că, 
cel puțin pentru o bu
cată de vreme de aici 
înainte, viitorul în 
materie de transport 
public aparține tram
vaiului. De pildă, în 
Franța s-a hotărît — 
începind din februarie 
1975 — introducerea
sau reintroducerea 
tramvaiului în 8 orașe 
mari. Multe alte țări, 
printre care U.R.S.S., 
Republica Federală 
Germania, S.U.A., Bel
gia etc., au trecut 
de asemenea, la re
considerarea sistemu
lui de transport urban 
cu tramvaie și la mo
dernizarea acestora.

— Care este orien
tarea, în această pri
vință, la noi în țară ?

— în țara noastră 
există rețele de trans
port în comun cu 
tramvaiul în 8 orașe 
mari : Arad, Bucu
rești, Brăila, Galați, 
Oradea, Iași, Sibiu și 
Timișoara. Cu toate 
că în ultimii 15 ani 
sistemul de transport 
în comun cu acest ve
hicul a avut o evolu
ție lentă, în raport cu 
celelalte sisteme, am 
putea totuși spune că 
la noi preocupările 
pentru reconsiderarea 
tramvaiului au antici
pat pe cele de pe plan 
mondial. Ca dovadă, 
la București și Timi
șoara s-au creat ca
pacități speciale de 
producție, care au 
realizat, în ultimii pa
tru ani, un număr im
portant de tramvaie 
de tipul V3A (dublu 
articulat, fără remor
că) și de tipul „Timiș" 
(vagon plus remorcă), 
în actualul cincinal 
unitățile constructoa
re de mașini vor asi
gura datarea anuală a 
parctilui cu cite 150 de 
tramvaie. De aseme
nea, sînt prevăzute, 
dezvoltarea, reface
rea și modernizarea 
liniilor de tramvai pe 
zeci de kilometri în 
orașele care au în 
prezent asemenea do
tări, precum și con
struirea de noi linii în 
alte orașe.

săvîrșire. De aceea, este necesar ca 
fiecare, la locul său de muncă, să 
contribuie la reducerea și eliminarea 
surselor poluante, printr-o mai bună 
întreținere. exploatare și suprave
ghere a utilajelor și instalațiilor, 
printr-o respectare riguroasă a teh
nologiilor de fabricație.

Studiile întrePETROȘANI
prinse de subcomisia municipa
lă pentru protecția mediului și in
ventarierea surselor poluante au 
orientat activitatea consiliului popu
lar spre adoptarea unor măsuri » 
de contracarare a efectelor nocive 
pe care le au asupra atmosferei Văii 
Jiului cenușa, funinginea și zgura, 
provenite de la unitățile industriale. 
Pe baza unui program, stabilit în a- 
cest scop. în Valea Jiului au fost 
puse în funcțiune, în 1976, stația de 
epurare a apelor menajere de la Li- 
vezeni șl canalul colector Petrila- 
Petroșani-Vulcan, la care au fost ra
cordate principalele unități economi
ce din această zonă. Totodată, s-a 
realizat colectarea și canalizarea a- 
pelor rezultate din procesul de ram- 
bleere hidraulică de la minele Ani- 
noasa și Vulcan. în prezent se lu
crează intens pentru terminarea si 
punerea în funcțiune a noii stații de 
epurare a apelor menajere de la 
Uri câni.

— Evident, sînt realizări impor
tante — ne spune tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular

— Concret, ce argu
mente pledează pen
tru reconsiderarea 
tramvaiului în siste
mul de transport ur
ban la suprafață ?

— Față de autobuz, 
specialiștii demon
strează că tramvaiul 
are un consum de 
combustibil, exprimat 
convențional, cu 20 la 
sută mai mic ; chel
tuielile de exploatare 
sînt, de asemenea, cu 
20 la sută mai redu
se ; tramvaiele mo
derne, sub raportul 
emanațiilor, sînt com
plet nepoluante, iar 
din punct de vedere 
al poluării sonore ni
velul de zgomot pro
dus este sub 90 deci
beli.

Am reținut din re
latarea interlocutoru
lui nostru și alte in
formații interesante. 
De pildă, prin crește
rea în acest cincinal a 
producției de tram
vaie transportul ur
ban în comun va fi 
orientat tot mai mult, 
în țara noastră, spre 
vehicule cu tracțiune 
electrică. Această o- 
rientare răspunde u- 
nor necesități de efi
cientă economică, de 
îmbunătățire a condi
țiilor de călătorie, de 
evitare, și pe această 
cale, a poluării în ma
rile aglomerări ur
bane.

Constantin 
PRIESCU

al municipiului Petroșani, dar încă 
insuficiente. Ca urmare a slabei 
preocupări dovedite de conducerile 
unor exploatări miniere, ale unor 
unități de preparare a cărbunilor de 
la Lupeni, Petrila și Vulcan, ale 
Uzinei electrice de la Paroșeni și 
Exploatării de gospodărie locativă, 
instalațiile de protecție a mediului 
sînt folosite cu intermitențe. sub 
randamentul proiectat. Tocmai de 
aceea, asemenea deficiente au fost 
pe larg dezbătute într-o recentă se
siune a consiliului popular. în
tre altele, subcomisia municipa
lă de protecție a mediului în
conjurător, împreună cu conducerile 
întreprinderilor, va revizui și com
pleta lista surselor poluante. Pe baza 
propunerilor făcute de deputați și de 
cetățeni (proiectul de hotărîre a fost 
publicat din timp în ziarul local 
„Steagul roșu"), sesiunea a stabilit 
să se alcătuiască un program de 
creare a unor perdele de vegetație, 
în baza acelorași propuneri, sesiu
nea a hotărît ca — pină la realizarea 
proiectului de termoficare generală 
a Văii Jiului — consiliul popular să 
urmărească îndeaproape înfăptuirea 
măsurilor tehnice luate pentru îm
bunătățirea randamentului actualelor 
centrale termice, în vederea redu
cerii substanțiale a agenților po- 
luanți.

Gheorghe BALTA 
Alexandru MUREȘAN 
Sabin IONESCU 
corespondenții „Scînteii"

Convorbirile 
recapitulative 

(Urmare din pag. I)
specifice care revin comuniștilor, ce
lorlalți oameni ai muncii, subliniin- 
du-se că educația, conștiința socia
listă trebuie să-și găsească expresie, 
inainte de toate, in modul cum mun
cesc, in atitudinea înaintată față de 
muncă și față de avutul obștesc, în 
înalta responsabilitate pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate.

Astfel, la cursul de politică econo
mică din cadrul organizației de bază 
nr. 11 a Combinatului petrochimic din 
Ploiești, cursanții au pornit, în 
aprecierea sarcinilor muncii educa
tive de la faptul că în actualul cin
cinal combinatul urmează să-și spo
rească producția de cinci ori, să-și 
dublfeze productivitatea muncii și nu
mărul angajaților, ceea ce impune 
eforturi deosebite pe linia ridicării 
calificării forței de muncă, întăririi 
disciplinei, valorificării inteligenței 
tehnice creatoare proprii. Tocmai 
în aceste direcții — s-a ară
tat în dezbateri — va trebui o- 
rientată munca politico-educativă, 
amplifieîndu-se măsurile care s-au 
dovedit eficiente : organizarea de 
cicluri de expuneri și demonstrații pe 
teme tehnice și de organizare a pro
ducției, activitatea comisiei ingineri
lor și tehnicienilor, încredințarea t*x 
nerilor angajați muncitorilor cu 
periență etc. Intervențiile au relevat 
necesitatea de a adopta o poziție mai 
fermă față de unele abateri de la 
disciplină, față de acele manifestări 
ale unor cadre tehnice, de neîncre
dere în forțele proprii.

în spiritul cerinței de a ancora 
dezbaterile in realitățile specifice 
fiecărei unități, discuțiile desfășu
rate în cadrul celor două seminar!! 
de materialism dialectic și istoric de 
la Școala generală nr. 175 „Dumi
tru Petrescu" din Capitală și în cer
cul de istorie a P.C.R. de Ia Școala 
generală nr. 21 din Ploiești au gra
vitat în jurul unui obiectiv de ma
ximă importanță subliniat la Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste : educarea prin muncă 
șl pentru muncă a elevilor, dezvol
tarea dragostei față de activitatea 
concretă, producătoare de bunuri ma
teriale. Și aici convorbirea a avut 
meritul de a contura concluzii prac
tice, precum necesitatea de a îmbu
nătăți și amplifica activitatea atelie- 
relor-școală. astfel incit toți elevii 
să-și însușească o meserie încă de 
pe băncile școlii, iar după absolvire 
să se poată încadra într-o activitate 
socialmente utilă.

La Congres s-a subliniat ca o con
diție principală a sporirii eficienței 
muncii educative, participarea activă 
la desfășurarea acesteia a tuturor 
activiștilor de partid și de stat, a 
cadrelor cu funcții de răspundere. 
Este bine că această idee a gă
sit ecoul cuvenit în cadrul semina
rului . pe probleme ale științei con
ducerii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la care participă ca
dre de conducere din comerțul mu
nicipiului Ploiești. Luările de cuvînt 
s-au . raportat critic la mentalitatea 
unor cadre de conducere de a se în
griji doar de latura administrativă a 
muncii lor, neglijind răspunderile 
care le revin în calitate de conducă
tori politici, au făcut propuneri con
crete pentru înlăturarea acestor de
ficiențe, pentru sporirea rolului ce 
revine factorilor de răspundere in 
buna desfășurare a muncii politico- 
educative, în ridicarea nivelului pro
fesional și politic al lucrătorilor din 
comerț.

Sînt aspecte care probează carac
terul concret al dezbaterilor, spiritul 
de răspundere sub semnul căruia se 
desfășoară — trăsături care trebuie 
să se regăsească și in continuare in 
desfășurarea tuturor convorbirilor re
capitulative în învățămîntul de 
partid.

Paul DOBRESCU 
Silviu ACHIM
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începe secerișul orzului
Toate mașinile să fie gata 

pentru a intra în lanuri
O știre sosită din județul Dolj anunță începerea recoltării orzului 

în cooperativele agricole din Mirșani, Dobrotești, Amărăștii de Jos, 
Prapor ș.a., deocamdată pentru furaje. Este o știre care marchează, 
de fapt, o nouă etapă pentru lucrătorii din agricultură : strîngerea 
primei recolte de cereale din actualul cincinal.

Vor urma zile de muncă in
tensă în toate județele țării, în 
fiecare unitate agricolă pentru re
coltarea și depozitarea la timp și 
fără pierderi a întregii producții. 
Dat fiind faptul că recoltarea cerea
lelor păioase se face aproape în în
tregime mecanizat, repararea și apoi 
menținerea în perfectă stare de 
funcționare a tractoarelor și mași
nilor agricole prezintă o importanță 
deosebită. Practic, respectarea grafi
celor de lucru, evitarea pierderilor 
depind în mod hotărîtor de felul 
cum vor funcționa combinele și pre
sele de balotat paie, de folosirea ra
țională a mijloacelor de transport. 
Și trebuie spus că, în marea majo
ritate a unităților, s-a muncit cu 
simț de răspundere pentru repara
rea la un nivel calitativ superior a 
parcului de tractoare și mașini agri
cole. Totuși, mai sint și la ora ac
tuală unități unde reparațiile nu 
s-au terminat. La 10 iunie, de pildă 
— termenul stabilit de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re pentru încheierea reviziilor — 
în stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii mai erau de reparat cir
ca 300 combine „Gloria", 1 300 com
bine CI și C3 și 700 prese de balotat 
paie. In stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii din unele județe, 
cum ar fi Ialomița, Iași, Timiș, Câ- 
raș-Severin, Sălaj ș.a., se înregistrea
ză rămîneri în urmă în pregătirea 
combinelor CI și C3. Tendința con
ducerilor din unele unități de a nu 
utiliza toate combinele CI și C3 — 
mașini care nu pot da în mod obiec
tiv randamentul combinelor „Glo
ria" — trebuie combătută cu fermi
tate. în toate unitățile trebuie folo
site toate mașinile pentru a se scur
ta cit mai mult posibil perioada de 
recoltare. Numai în felul acesta se 
vor putea evita pierderile prin scu
turare.

Atît pentru terminarea reparații
lor, cit și pentru întreținerea în per
fectă stare de funcționare a mașini
lor în timpul campaniei de recolta
re este necesar să se asigure fără 
întîrziere piesele de schimb contrac
tate. Astfel, întreprinderile pro
ducătoare din Medgidia și Mija 
nu au livrat în întregime cantități
le de piese de schimb necesare pen
tru combinele „Gloria" ; ambreiaje,

axe canelate, roți* dințate ș.a. între
prinderea mecanică de utilaje din 
Medgidia are restanțe și la unele 
piese pentru presele de balotat pa
ie : cuțite și transmisii cardan. Zi
lele acestea s-au reexaminat stocu
rile de piese de schimb existente 
în bazele de aprovizionare ale agri
culturii și s-au făcut unele redistri
buiri, astfel îneît reperele deficitare 
să fie cit mai bine repartizate in 
toate județele. Totodată, la indicația 
comandamentului central, graficele 
de livrare la piesele cele mai solici
tate se urmăresc zilnic. Măsurile 
luate sînt deosebit de utile. Trebuie 
însă ca și în întreprinderile indus
triale producătoare să se intervină 
de urgență pentru recuperarea res
tanțelor și respectarea întocmai a 
contractelor încheiate cu unitățile 
agricole.

După aprecierile specialiștilor. în 
JUDEȚELE CONSTANȚA, ARAD și 
BIHOR secerișul bate la ușă, ca și 
în altele, desigur. în județul Constanța, 
deși starea de vegetație a la
nurilor este întîrziată față de alți. 
ani, totuși, peste cîteva zile se va 
intra în lanuri. în județul Arad au 
rămas mai puțin de 10 zile pînă la 
declanșarea campaniei de recoltare. 
Iar în zona Salontei, pe cursul Cri- 
șului Repede și In zona mănoasă a 
Săcuienilor, culturile de orz și grîu 
au început să dea în pirg.

în județul Constanța, tot datorită 
particularităților condițiilor de climă 
din acest an, lanurile au o talie mai 
joasă, ceea ce impune luarea unor 
măsuri speciale pentru reglarea 
combinelor. „în acest scop, ne-a 
spus tov. Marin Purcărea, directorul 
trustului S.M.A., direcția agricolă 
județeană a întocmit un plan de ac
țiune în care s-au prevăzut tehno
logia de lucru, normele pe mașini 
și viteza zilnică pe unități, astfel 
îricît recoltatul să se încheie în 8 
zile lucrătoare în zona irigată și în 
10—12 zile pe întregul județ. Cit 
privește pregătirea parcului de ma
șini și utilaje, toate cele 882 de com
bine „Gloria" sînt reparate și re
cepționate atît de echipele din uni
tățile respective, cit și de cele ale 
trustului". în județul Arad, din cele 
644 combine care vor lucra în cam
pania de vară, 626 sînt reparate și 
recepționate. „Cu sprijinul conduce-

ȘTIRI SPORTIVE
Azi, mîine și poimîine, pe micul ecran

• Vineri, 18 iunie, ora 18.35 Handbal 
feminin : România—U.R.S.S. (Trans
misiune directă de la Palatul spor
turilor și culturii).
• Sîmbătă, 19 iunie, ora 14,40, Cam

pionatele Balcanice de atletism — 
SeJecțiuni din prima zi. (înregistrare 
de la Celje — Iugoslavia) ; Ora 15,10, 
„Povestea unei regate" ; reportaj de

Iosif Ollerer ; Ora 15,20, „Tenis pe 
glob" — secvențe din partidele de la 
Goteborg, Hawai, Dallas, Roma și Ro
land Garros.

• Duminică, 20 iunie, ora 17,30, 
Fotbal — Transmisiuni directe alter
native din ultima etapă a diviziei A : 
Politehnica Iași — F. C. Constanța și 
C.F.R. Cluj-Napoca — Steaua.

Luna viitoare, pe litoral, „Raliul F.I.M.“
Țara noastră va organiza anul a- 

cesta tradiționala manifestare moto- 
ciclistă internațională „Raliul F.I.M.". 
Timp de trei zile (6—8 iulie) sportivi 
din peste 20 de țări vor fi oaspeți ai 
litoralului românesc, unde se va des
fășura etapa finală a competiției. In
trarea echipajelor în România se va 
face prin toate punctele de frontieră,

cu destinația Neptun. Clasamentele 
individuale și pe echipe se vor stabili 
pe baza numărului de participanți și 
a kilometrilor parcurși, întrecerile 
avînd mai mult un caracter turistic.

Laureaților „Raliului F.I.M." li se 
vor oferi trofee challange, precum și 
premii din partea Federației române 
de motociclism și Loto-PronoSport.

rilor unităților și al organizațiilor 
de partid am reușit, printre altele, 
să școlarizăm 452 mecanizatori, ne-a 
spus tov. B. Bumbar, director ad
junct al trustului județean S.M.A. 
Pină la 10 iunie s-a făcut recepția 
mașinilor și utilajelor agricole, iar 
după aceea a început și suprarecep- 
ția. într-adevăr, la S.M.A. Neu
dorf și în secțile de mecaniza
re ale acestei stațiuni — Lipova, 
Radna, Chesinț, Zăbrani — zonă de 
unde se va da semnalul începerii 
recoltatului, combinele și presele de 
balotat așteaptă doar momentul 
cînd vor intra în lanuri. La S.M.A. 
Săvîrșin, directorul stațiunii. Dumi
tru Murărescu, ne spunea că din 
cele 19 combine C-12 doar 2 combi
ne mai trebuie să fie completate cu 
cîteva repere procurate mai tîrziu, 
dar că și acestea, în cîteva zile, vor 
fi gata de lucru. Programul întocmit 
de organele agricole din județul Bi
hor este și el îndeplinit punct cu 
punct. Astfel, la S.M.A. Sînmartin, 
Episcopia Bihorului, Tileagd, unde 
am întreprins un sondaj, am remar
cat o temeinică organizare a muncii. 
Aici sînt stabilite programe cu sar
cini concrete pentru fiecare forma
ție de lucru și mecanizator, fapt 
care va permite ca recoltatul, trans
portul și depozitarea cerealelor să 
se efectueze într-un timp record, 
în cele mai multe stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii au fost ter
minate suprarecepțiile și s-a trecut 
la efectuarea probelor cu boabe. 
Tot pe baza acestui program, mecani
zatorii care vor lucra pe combine vor 
fi înlocuiți pe tractoare de către 
specialiști, președinți de cooperative 
agricole, brigadieri și cooperatori 
care au absolvit recent cursurile de 
mecanizatori.

Remarcînd eforturile și realizările 
în pregătirea campaniei agricole de 
vară, trebuie, totuși, spus că mai per
sistă și unele deficiențe, care pot fi 
însă operativ înlăturate printr-o mai 
bună organizare a muncii, printr-un 
plus de atenție din partea specia
liștilor, a organelor agricole. în ju
dețul Constanța, de pildă, din cele 
303 combine C3 sînt recepționate 
numai 187. De ce ? „Practic, combi
nele C3 au fost socotite reparate 
încă de anul trecut, cînd cooperati
vele agricole au refuzat să le folo
sească la recoltat, preferîndu-le pe 
cele tip „Gloria", ne-a spus tov. 
Marin Purcărea. Anul acesta însă, 
dată fiind urgența cu care trebuie 
strînsă reedita și datorită faptului că 
terenurile accidentate sînt mai 
puțin accesibile combinelor „Gloria" 
am stabilit ca toate utilajele pe care 
le avem in dotare să fie folosite la 
capacitatea maximă. Și în județul A- 
rad, la S.M.A. Curtici, din 22 combine 
„Gloria", 5 nu sînt încă puse la 
punct, deoarece s-a întîrziat trimite
rea lor la atelierul specializat de 
reparații de la Pecica. în multe u- 
nități din județul Bihor s-a consta
tat că nu s-au făcut demonstrații 
practice pentru ca toți mecanizatorii 
să-și însușească temeinic noile teh
nologii de lucru preconizate a fi a- 
plicate anul acesta. Toate aceste ne
ajunsuri trebuie și pot fi înlăturate 
degrabă, astfel îneît campania a- 
gricolă de vară să se desfășoare în 
cele mai bune condiții și întreaga 
producție să ajungă în hambare.

Anchetă realizată de :
Ion TEODOR, Georqe 
MIHAESCU, Constantin 
SIMION, Dumitru GAȚA

Cronica zilei
Atașatul militar și aero al Republi

cii Austria la București, colonelul 
Gerhard Zoppoth, a oferit joi seara 
o recepție cu prilejul vizitei in țara 
noastră a ministrului federal pentru 
apărare, Karl Liitgendorf.

Au participat generalul de armată 
Ion Ioniță, viceprim-ministru al gu
vernului, general-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, adjuncți ai ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri.

Au luat parte, de asemenea, ata
șați militari acreditați la București.

Ministrul federal pentru apărare al 
Republicii Austria, și delegația mili
tară care-1 însoțește, a vizitat în 
cursul zilei de joi Școala militară de 
ofițeri activi de artilerie și o unitate 
de elicoptere.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Adu
nării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, Vladimir Bonev, cu prile
jul realegerii sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Petăr Mladenov, cu prilejul 
realegerii sale în funcție.

★
La Școala centrală sindicală din 

cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
s-a deschis, joi, cursul internațional 
pentru activiștii sindicali din unele 
țări asiatice, organizat de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

★
La întreprinderea de mașini elec

trice din București a fost deschis un 
stand de fotografii dedicat celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Stan
dul înfățișează aspecte ale construc
ției socialiste în Republica Populară 
Mongolă.

Examenul de bacalaureat
Azi începe examenul de bacalau

reat. Examenul se va desfășura pînă 
la 28 iunie (sesiunea de vară) și în
tre 15—25 august (sesiunea de toam
nă). în funcție de profilul liceului și 
de specialitatea urmată de candidați, 
examenul constă din probe practice, 
scrise și orale.

(Agerpres)

cinema

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Instanța amină pronunțarea:
SCALA — 8,45; 10.45; 13; 15.15;
17,30; 19,45, EFORIE — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; Ifti&fcriMbSO.
• Corupție pe autostradă: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, PUCUREȘTI — 9; 11; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,45, FAVORIT
— 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Răscumpărarea: PATRIA —9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21, GRĂDINA DINAMO — 20.30.
• O zi de neuitat: VICTORIA — 
9.30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Marile speranțe: GLORIA —9; 
11,30; 14,15; 16,45; 19,15, MELODIA
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, MO
DERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• B.D. intră în acțiune: LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Prietenii mei, elefanții: EX
CELSIOR— 9; 12,30; 16; 19.30, AU
RORA — 9; 12,15; 16; 19.15, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Fratele meu are un frate formi
dabil: TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, DRUMUL
SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Darling Lili: CENTRAL —
9.15; 12,30; 16; 19,15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry:
DOINA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. \
• Misiune ^primejdioasă: DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Maiestății Sale
Regina MARGARETA a Il-a a Danemarcei
Vă adresez sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a 

Alteței Sale Regale, prințul moștenitor Knud Christian Frederik Michael.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primiri la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Dumitru 

Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. ai 
P.C.R., a primit delegația Partidului 
Alianța Populară din Islanda, con
dusă de Benedikt Davidsson, membru 
al Comitetului Executiv, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

Din delegație fac parte Sigudur 
Magnusson, membru al Comitetului 
Executiv al P.A.P., Laura Halga- 
dottir, Hannes Baldvinsson și Gudrun 
Hallgrimsdottir, membri ai Consiliu
lui Partidului.

Au participat tovarășii Constantin 
Băbălău și Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.C.R., Cornelia Filipaș, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a avut loc un 
schimb de informații privind activi
tatea celor două partide și au fost

discutate unele probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

*
Joi, tovarășul Gheorghe Cioară, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, a primit pe to
varășul P. K. Lucinski, membru al 
Biroului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din R. S. S. Moldo
venească, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al orașului Chișinău, 
care a făcut o scurtă vizită în Capi
tală.

La primire a luat parte tovarășul 
Constantin Nicolae, secretar al Comi
tetului municipal de partid București.

A fost prezent V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a liderului Partidului 
Conservator în Camera Lorzilor

Joi au sosit în Capitală lordul Car
rington, liderul Partidului Conserva
tor în Camera Lorzilor, și Julian 
Amery, deputat al Partidului Conser
vator în Camera Comunelor, care 
fac o vizită în țara noastră la invi
tația Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost salutați de Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, de membri ai conducerii 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost prezenți Jeffrey Charles 
Petersen, ambasadorul Marii Britanii 
la București, alți membri ai amba
sadei. (Agerpres)

[faptul^
I DIVERS]

Semnarea unor documente
La Palatul din Piața Victoriei s-au 

încheiat, joi, convorbirile dintre to
varășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Dușan Cikre- 
bici, președintele Consiliului Execu
tiv al Republicii Socialiste Serbia.

în aceeași zi, conducătorii celor 
două delegații au semnat un aide- 
memoire, în care au fost consemnate 
măsuri pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica So
cialistă România și Republica So-

economice româno-iugoslave 
cialistă Federativă Iugoslavia și, în 
cadrul acestora, cu Republica Socia
listă Serbia, îndeosebi în domeniile 
utilizării potențialului energetic co
mun al Dunării, construcțiilor de 
mașini, chimiei, cooperării pe terțe 
piețe, precum și al creșterii și di
versificării schimburilor comerciale.

La convorbiri și semnare a fost 
prezent ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, Petar Dodik.

★
Seara, tovarășul Dușan Cikrebici a 

părăsit Capitala.
(Agerpres)

Gesturi 
firești»

Colecțiile Muzeului județean 
din Suceava s-au îmbogățit, in 
ultimul timp, cu o seamă de 
piese foarte importante, con
stituind tot atitea puncte de 
atracție pentru vizitatori. Este 
vorba, intre altele, de trei 
steaguri de breaslă : steagul co
jocarilor, cu o vechime de peste 
un secol, steagul cizmarilor, da
tină din anul 1850, și cel denumit 
„al însoțirii orășenilor romăm" 
din anul 1891. Dar iată și nu
mele donatorilor: Haralambie 
Mitre, Zenovia Ursache și Eugen 
Bucătaru. Gestul lor nu este sin
gular. Numeroși alți locuitori ai 
Țării de Sus au donat muzeului 
piese de o mare valoare istorică 
și documentară.

După 
40 de ani

Amfiteatrul liceului „Tudor 
Vladimirescu" din Tg. Jiu. Se 
strigă catalogul. Rind pe rînd, 
Emil Isac, Aurel Amzuică, Ion 
Mercioiu, Constantin Mănescu și 
alții răspund „prezent". „Elevii" 
erau absolvenții promoției 1936, 
care s-au reîntîlnit după 40 de 
ani, în prezența actualului direc
tor al liceului, Nicolae Dineu, și 
a fostului director, profesorul 
Tudor Gilcescu. Deși cu tîmplele 
cărunte, inimile lor au zvicnit 
tinerește, cîntînd emoționați o 
melodie școlărească de pe vre
mea lor. După ce au vizitat li
ceul (pe care l-au. găsit cu săli 
noi și laboratoare moderne) 
și-au fixat o nouă întilnire, în 
.deceniul următor, cînd le dorim 
să fie prezenți la fel, cu toții...

Purcelusulf

cu noroc

/

La Kiev, în prima zi a unui turneu 
Internațional de polo pe apă : selec
ționata secundă a României — Cuba 
7—6 (2—1, 2—2, 2—2, 1—1) ; U.R.S.S. 
— Br’garia 8—2 (1—1, 2—0, 3—0,
2-1).

în cadrul concursului internațional 
de atletism „Memorialul Rosicky", 
desfășurat la Praga, sportiva român
că Fița Lovin s-a clasat pe locul doi 
în proba de 1 500 m, cu timpul de 
4’15’T/IO, după italianca Gabriela Do
rio, cronometrată în 4’11”3/1O. Cursa 
de 3 000 m obstacole a revenit ce
hoslovacului Miroslav Sisovski — 
8’36”2/10 (Nicolae Voicu s-a situat 
pe locul trei, cu timpul de 8’36”6/10).

La Stockholm, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
Suedia — Norvegia 2—0 (2—0).

Campionatul de fotbal al Ungariei 
s-a incheiat cu victoria echipei Fe- 
rencvaros Budapesta (46 de puncte 
din 30 de meciuri). Pe locurile ur
mătoare : Videoton (revelația actua
lei ediții) — 44 puncte, Ujpest Dozsa 
— 42 puncte, Honved — 36 puncte 
etc. *

Din cauza ploii torențiale, joi nu 
s-au putut desfășura la Nottingham 
sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis. Organizatorii au 
aminat jocurile pentru astăzi, cînd 
urmează să se desfășoare și semi
finalele. Campionul român Ilie Năs- 
tase îl va întilni pe Ismail el Shafei 
(Republica Arabă Egipt). Iată pro
gramul celorlalte partide : Connors— 
Okker, Ramirez — V. Amritraj, 
Bengtsson — Taylor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 și 21 iunie. în țară : La în
ceputul intervalului vremea va fi în 
general instabilă mai ales în Mara
mureș, Transilvania și Moldova unde 
cerul va prezenta înnorări mai ac
centuate și vor cădea ploi locale care 
vor avea și caracter de aversă. în 
rest ploile vor fi izolate. Apoi, după 
o ameliorare de scurtă durată, cerul 
se va înnora începînd din vestul și 
sud-vestul țării unde temporar va 
ploua. în București : Vreme ușor in
stabilă mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Temperatura 
în creștere în a doua parte a inter
valului.

t V
PROGRAMUL* 1

16,00 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba germană.
18,00 Program muzical.
18,35 Handbal feminin : România — 

U.R.S.S. (repriza a II-a).
19,00 Din lumea plantelor și animalelor.

„NEWSWEEK":

La scara 1:1 a certitudinilor
(Urmare din pag. I)
tia, onoarea, spiritul de 
dreptate, deși aceste va
lori general-umane nu a- 
veau trai ușor pe a- 
tunci. Stau și mă întreb, 
cîteodată, cîți din ei n-ar 
fi devenit personalități re
marcabile dacă ar fi trăit 
vremuri mai prietenoase 
omului ; dacă în afara căr
ților de joc (miza : un bob 
de fasole !) ar mai fi e- 
xistat în casele lor măcar 
cîteva din cărțile de știin
ță și literatură pe care ti
mișorenii de azi le cum
pără atît de frecvent, incit 
în 1975 au asigurat centru
lui de librării locul întii pe 
țară; sau dacă accesul la 
învățămintul de toate gra
dele n-ar fi fost îngrădit de 
atitea bariere vizibile și in
vizibile. E drept, Timișoara 
se poate mîndri cu faptul 
că a fost primul oraș ilu
minat electric din Europa, 
dar modesta sa industrie 
s-a menținut timp îndelun
gat aproape neschimbată, 
r.eputind stimula și valori
fica după cum se cuvine în
clinațiile profesionale ale 
oamenilor. Multe dintre ta
lentele potențiale — în me
dicină, tehnică sau alte do
menii — au colindat după 
absolvirea școlii elemen
tare diversele ateliere de 
reparat, lăsînd alegerea 
profesiei (care avea să le 
inarcheze Întreaga viață) pe

seama întîmplării și a no
rocului.

Cu atit mai mare mi-a 
fost plăcerea pe care am 
simțit-o acum, pe tradițio
nalul Corso, între Operă și 
catedrală, dar și pe alte 
străzi animate, unde miile 
de „ucenici ai științelor" co
boară simțitor vîrsta medie 
a populației. Cele două pa
vilioane ale „Politehnicii", 
construite de Duliu Marcu 
în anii ’20, s-au înmulțit în 
anii noștri, noile clădiri 
asigurind Timișoarei ran
gul de centru universitar 
modern, dotat cu un ade
vărat oraș al studenților. 
Cel puțin la fel de impor
tant mi se pare însă fap
tul că aici, ca și în întreaga 
țară, însăși noțiunea de 
„studiu" a fost racordată la 
cerințele acestui secol bo
gat în mutații, cuprinzind 
de fapt toate vîrstele de la 
șase la șaizeci de ani.

Tradus în limbajul cifre
lor, stimate învățător, nu
mărul universităților popu
lare, pe care și dumnea
voastră le vizitați, poate, 
din cînd în cînd, a cres
cut de la 13 în 1971 la 24 
in prezent, al cursurilor de 
la 156 la 363, al cursanților 
de la 4 702 la 15 000. De dra
gul dumneavoastră aș adău
ga și numărul acțiunilor de 
răspîndire a cunoștințelor 
politice și cultural-științi- 
fice: 12 612 numai în anul 
trecut. „Să treci neapărat 
pe la mine — mi-a spus un

vechi cunoscut, întîlnit în- 
timplător pe stradă; ori
cine!, numai miine nu, că 
sînt la universitatea popu
lară...".

Din păcate, n-a fost in
ventat încă un procedeu 
matematic pentru a stabili, 
precis, cite din totalitatea 
valorilor culturale s-au in
tegrat pînă acum în pra
xisul social, devenind — 
cum se exprimă specialiștii 
— „elemente componente 
ale modului de viață în 
toate formele sale de ma
nifestare". Dar faptele de 
cultură se convertesc cu în
cetul și în fapte de civili
zație. Tot mai des se fac 
simțite acele impulsuri, 
care în anumite clipe fer
tilizează gîndirea omului, 
acea seînteie care înles
nește rezolvarea unor pro
bleme de mult studiate. 
Există, fără îndoială, legă
turi destul de strînse între 
cele 277 de lectorate pen
tru lărgirea orizontului de 
cultură generală sau de spe
cialitate și roadele crescînde 
ale inițiativei de masă; in
tre cele 120 000 de cărți îm
prumutate în plus (față de 
anul 1971) de la biblioteca 
județeană și calitatea dis
cuțiilor din cadrul întilniri- 
lor dintre scriitori și citi
tori ; între cele 144 de spec
tacole (77 în premieră) din 
ultimii cinci ani și înviora
rea mișcării artistice de 
amatori. Pentru a-mi re
împrospăta reperele de altă

dată, am trecut și pe le 
fostul cinematograf „Scala", 
Stind la coadă pentru un 
bilet, încadrat de zecile de 
tineri, mi-a crescut respec
tul față de imensa capaci
tate a acestui oraș de a-și 
urbaniza, de a-și educa lo
cuitorii. De la îmbrăcă
mintea îngrijită pînă la 
măruntele gesturi de poli
tețe.

Să mă ierte dascălul meu 
de matematică dacă in loc 
de cifre voi folosi, drept în
cheiere a acestor însem
nări, o constatare făcută in 
intimitatea locuințelor ti
mișorene: micul birou de 
lectură sau studiu a deve
nit in ultimii ani aproape 
la fel de răspîndit ca și 
rafturile bibliotecilor perso
nale. Nimic deosebit? Cu 
atit mai bine! Intr-o pri
vință insă trebuie să-i dau 
dreptate dascălului, a cărui 
replică o intuiesc : Omul, 
care s-a indepărtat de el 
însuși — in decursul mile
niilor — are de parcurs 
un drum lung, și deloc ușor, 
pentru a deveni — in nu
mai cîteva decenii — el in- 
suși. Dar dacă cultura, cum 
se spune uneori, nu satis
face setea de cultură, ci o 
trezește tot mai mult, atunci 
ea — cultura socialistă — 
îi este negreșit un aliat de 
preț în continuarea cu suc
ces a acestui drum. Drumul 
formării și dezvoltării con
științei socialiste.

• Prima pagină: CASA FILMU
LUI — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,45; 16;
18,15; 20.15, TOMIS — 8,45; 11;
13,15; 15.30; 17,45; 20.
• La începutul timpurilor: UNI
REA — 16; 18,15.
• Cei alb, cel galben, cel negru:
BUZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, VOLGA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Un trecător în ploaie — 14,15, 
Cenușă și diamant — 16,15; 18,30, 
Ce bine-i să trăiești — 20,30: CI
NEMATECA (ș^la Union).
• Singurătatea (lorilor; LIRA —
15,30; 18. '
• Doi oameni în oraș: BUCEGI
— 10,30; 16; 18,15, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Frați de cruce: FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15.
• Doctorul Iudym: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.15.
• Prin cenușa imperiului: CO- 
TROCENI — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Teroare pe uliță: PACEA — 
16; 18; 20.
• De nicăieri, spre nicăieri : 
CRÎNGAȘI — 17.
• Marele Gatsby: VIITORUL — 
9; 12; 15; 18.
• Ciprian Porumbescu: FLO-
REASCA — 15,30; 19.
• Am avut 32 de nume: MOȘI
LOR — 15,30; 18.
• Evadarea: POPULAR — 15,30;
18; 20,15.
• Zidul: MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Păcală: COSMOS — 13,30; 16,30; 
19,30.
• Mere roșii: FLACARA — 15,30; 
18; 20.
• Vînzătorul de baloane: ARTA
— 15,30; , 17,45; 20.

• întoarcerea lui Magellan: VI- 
TAN — 15,30; 18.
• Dincolo de pod: RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Casa de la miezul nopții: PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Cei trei mușchetari: PATI
NOARUL 23 AUGUST — 20.15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică): Take, Ianke și Cadîr
— 19,30, (sala Atelier): Miniaturi 
lirice și coregrafice — 20.
• Filarmonica „George Enescu- 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor Akeo Watanabe 
(Japonia). Solistă : Alexandrina 
Zorleanu — 20.
• Teatrul de operetă: Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Giulești (la Parcul 
Herăstrău): Cu oltencele nu-i de 
glumit — 20.
• Teatrul satiricrmuzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**: Frumoasă ești mîndră 
țară — 18,30.
• Circul București: Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de 
Circul Mare din Moscova — 19,30.

con- 
nimeni 
precum 
obiecte 
autoca
de la

Chiar daci s-ar face un 
curs „Cine știe cîștigă" 
n-ar putea să indice 
că un morman de 
reprezintă... rămășițele 
mionului 21—DJ—4 480, 
autobaza Băltești, condus de șo
ferul Pirvan Constantin. La o 
curbă, in apropierea localității 
Oituz, județul Covasna, autoca
mionul a părăsit șoseaua și s-a 
prăbușit într-o prăpastie. Pare 
de necrezut, dar atit șoferul, cit 
și două pasagere din cabina au
tocamionului au scăpat — ca 
prin minune — doar cu mici 
zgirieturi. Ba, mai mult : a scă
pat cu viață și un alt „pasager" 
al autocamionului : un purceluș. 
Se vede treaba că purcelușul i-a 
purtat șoferului noroc, dar tot 
mai bine era dacă înaintea cobo- 
ririi pantei Verifica sistemul de 
frinare, care s-a dovedit că era 
defect.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Rezonanțe de cîntec românesc.
20,40 Film artistic : ,.Haita“ — produc

ție a studiourilor cinematografice 
bulgare.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

16.30 Telex.
16,35 Aventura cunoașterii : Laseri.
17,05 Șah mat în... 15 minute.

17.20 Anchetă socială : „Amintiri pen
tru viitor “.

18.00 Soare, flori și... muzică.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Melodii populare.
20,15 Baladă pentru acest pămînt.
20.35 Viața economică a Capitalei.
20,55 Seară de operetă : „Voievodul 

țiganilor**.
22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.

Si s-au trezit»
Control, la miez de noapte, Ia 

sectorul zootehnic al cooperati
vei agricole din ’ "
Mare, județul Mehedinți. Liniș
te deplină. Poți să iei ce vrei. 
Chiar și camionul din curte. Ți
penie de om pe nicăieri. în cul
cușuri de cu seară meșterite, 
paznicii dorm buștean.

— Știți, am fost și noi 
siți...

„Obosiți" de ședere.
După cîtva timp, același 

trol. la același ceas de 
tirzie și aceiași pașnici dormind 
de puteai să tai lemne pe ei. Și 
același răspuns, invocînd obo
seala, răspuns însoțit de un of
tat din rărunchi, de parcă ar fi 
tras la jug în genunchi. în. loc ca 
paznicii să fie mai bine... păziți, 
au fost lăsați în pace, și iată că 
din sectorul lor au dispărut. în- 
tr-una din nopțile trecute, șapte 
purcel.

-— Știți, am fost obosiți...
Abia acum, cînd au fost puși 

să plătească, s-au trezit de-a 
binelea.

satul Burila

obo-

con-
noapte

RĂSFOIND PRE I Tractoristul 
și copacul

„Nou/ val" al computerelor
Noul dispozitiv se numește „pas

tila monolitică de memorie" și, la 
prima vedere, nu pare deloc impre
sionant. Este vorba de un grăunte 
de silicon de mărimea unui vîrf de 
ac, circuitele imprimate pe supra
fața sa fiind vizibile numai cu aju
torul unui microscop de mare putere. 
Dimensiunile infinitezimale sînt însă 
în raport invers proporțional cu ca
pacitatea sa extraordinară de inma- 
gazinare. Fiecare din aceste „pastile" 
minuscule este în măsură să înma
gazineze peste 2 000 unități de infor
mații. O rudă a „pastilei de memo
rie", de dimensiuni și mai mici, 
„pastila monolitică logică", poate 
efectua, în decurs de o secundă, un 
milion de înmulțiri a două numere 
alcătuite fiecare din zece cifre ; 
minusculul dispozitiv înlocuiește, 
astfel, activitatea a 52 de tranzistoa- 
re, 68 de rezistoare și 26 de diode in
tr-o perioadă de zece ori mai scurtă.

într-adevăr, computerele au stră
bătut o cale lungă, de cînd, cu 30 
de ani în urmă, oamenii de știință 
de la Universitatea din Pennsylvania 
au creat primul computer electronic 
digital din lume, ENIAC. Dimen
siunile acestuia erau uriașe. Alcătuit 
din peste 10 000 de tuburi cu vid și 
servit de cîteva zeci de tehnicieni, 
cintărea 30 tone. în ciuda imen
sității sale, capacitatea sa de me
morizare era limitată și deși putea 
să efectueze pină la 5 000 adunări și 
scăderi intr-o secundă, avea nevoie 
de zile întregi pentru rezolvarea 
unor probleme mai complexe.

De atunci, computerele au evoluat 
de-a lungul a trei (unii spun patru) 
generații, devenind tot mai rapide, 
mai mici și mai puternice. Prima 
generație a cuprins perioada 1953— 
1953 și a fost caracterizată prin fo
losirea tuburilor cu vid ; acestea au

făcut loc tranzistoarelor în 1958 și 
astfel a luat naștere cea de-a doua 
generație, care a durat pînă ia în
ceputul anilor ’60, cind locul tran
zistoarelor a fost luat de circuitele 
integrate. Pe parcurs, viteza de efec
tuare a calculelor a sporit vertigi
nos, ajungînd la 400 000 de operațiuni 
pe secundă in cazul primelor circuite 
integrate. Și progresele au continuat 
să fie înregistrate in același ritm 
ultrarapid, mai ales odată cu intro
ducerea a ceea ce s-a numit tehno
logia sistemelor monolit (M.S.T.), 
circuite logice de dimensiuni micro
scopice, capabile să execute peste un 
milion de operații pe secundă. Pe 
această bază s-a creat, in 1971, așa- 
numitul microprelucrător, un mi
nuscul computer, mai mic chiar decit 
o bucățică de zahăr, dar de aceeași 
capacitate ca și ENIAC-ul din 
1946, ce cintărea 30 tone. Aceasta a 
deschis calea unei avalanșe de com
putere, inclusiv calculatoarele de 
buzunar. Dezvoltarea pastilelor 
M.S.T. a pus baza, dacă nu a unei 
noi generații de computere, în orice 
caz a unui nou val.

„De pe acum computerele devin 
o parte integrantă a societății noas
tre, la fiecare nivel", declara recent 
Noii Gorchow, vicepreședintele com
paniei ,,Sperry Univac", al treilea 
producător de computere al Statelor 
Unite. „Pină Ia sfirșitul deceniului, 
computerele vor putea fi găsite peste 
tot : in magazine alimentare, in far
macii, in birourile avocaților, în cabi
netele medicale". încă de pe acum ele 
sint folosite in marile magazine cu 
autoservire, ceea ce are ca rezultat 
reducerea masivă a operațiunilor de 
facturare, și nu este departe ziua 
cînd gospodinele vor utiliza și ele 
calculatoare pentru a ține evidența 
bugetului familiei. în plus, pe mă

sura perfecționării tehnologice, ma
nipularea computerelor devine tot 
mai simplă : viitoarea generație de 
computere nu va mai avea nevoie 
să fie servită de programatori ex- 
perți cu înaltă calificare, ci ele vor 
fi la îndemîna oricăror persoane cu 
pregătire medie.

Pe de altă parte, structura siste
melor mai mari bazate pe compu
tere, respectiv modul în care sînt 
asamblate diversele sale părți com
ponente, devine tot mai simplă. „S-a 
intimplat cu computerele exact ceea 
ce s-a intimplat la vremea respec
tivă cu automobilele", declară un 
specialist ai I.B.M. „în momentul 
cînd automobilele au fost lansate 
pentru prima oară pe piață, pentru 
a le conduce trebuia să ai, practic, 
cunoștințele unui mecanic specialist. 
Dar, odată cu perfecționările intro
duse, pornirea automată, transmisia 
automată, conducerea automobilului 
a devenit o treabă tot mai simplă".

în același timp, oamenii de știință 
lucrează la elaborarea unor „pastile 
de memorie" tot mai mici, în așa 
fel incit circuitele imprimate nu se 
pot distinge decit prin folosirea celor 
mai puternice microscoape electro
nice, iar fiecare din aceste pastile 
poate înmagazina pînă la 5 milioane 
unități de informații. Paralel, se lu
crează la perfecționarea unor micro- 
dispozitive logice capabile să efec
tueze fiecare 10 milioane de opera
ții pe secundă. Se apreciază că în 
acest fel la sfirșitul anilor ’80 iși va 
face debutul un computer ultraper- 
fecționat, o adevărată culme a pro
cesului început acum 30 de ani : o 
mașină care singură va putea dirija 
toate operațiile unei mari întreprin
deri, amplu diversificată.

Organele de miliție au găsit, 
in toiul nopții, pe buldozeristul 
Ion Marcu dormind buștean și 
sforăind de mama focului în ca
bina tractorului 41-B-2901, pro
prietate a T.C.I.F. București, 
șantierul Dor Mărunt, județul Ia
lomița. Pină aici, nimic deosebit. 
Faptul ciudat a început abia 
după ce Marcu s-a trezit și s-a 
frecat la ochi, duhnind a băutură 
de la o poștă. Care e, totuși, fap
tul ciudat de care pomeneam 1 
Faptul ciudat e că Marcu n-a 
putut să ofere milițienilor ab
solut nici o explicație despre in
trarea cu tractorul în copacul de 
pe marginea drumului.

Benzină
pe apa 
Sîmbetei

Că Lucreția Munteanu lucra ca 
distribuitoare la stația PECO a 
șantierului I.C.H. Rîureni, jude
țul Vilcea, este un fel de-a spu
ne. Aceasta, deoarece în loc 
ca ea să se ocupe efectiv de 
buna întreținere și exploatare a 
stației, apela cind la serviciile 
unuia, cind ale altuia, pentru a 
o ajuta in muncă. Așa a proce
dat și într-una din serile trecute, 
cind l-a rugat pe un lucrător să 
deschidă vana de aerisire a unui 
rezervor. Omul n-a zis nu, dar 
fiind nepriceput, a făcut ce-a fă
cut și... 12 000 de litri de benzi
nă s-au dus pe apa simbetei. 
Mai exact, au intrat in pămînt, 
iar Lucreția a intrat la... apă.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii''
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Ankara așteaptă cu interes 
și caldă prietenie vizita 

președintelui Nicolae Ceaușescu
30 000 locuitori în octombrie 1923, 

în momentul cind era proclamată de 
către Kemal Mustafa Ataturk, „pă
rintele Turciei moderne", capitală a 
tării ; 1,7—1,8 milioane locuitori în 
prezent. Acești doi parametri expri
mă poate cel mai semnificativ dez
voltarea vertiginoasă, de peste 55 de 
ori în ceva mai mult de o jumătate 
de secol — dacă ar fi să ne limităm 
numai la sfera demografică — a 
micii și tihnitei așezări de păstori 
din inima Podișului Anatoliei, deve
nită astăzi trepidanta metropolă 
care este Ankara. Intr-un răstimp 
scurt, ea a parcurs un proces acce
lerat de transformări înnoitoare, 
fiind astăzi nu numai principal cen
tru administrativ al tării, caracteri
zat prin edificii sobre, despărțite de 
perdele de arțari, castani și fagi, 
plantate cu migală de mîna omului 
pentru a îndulci asprimea peisajului 
înconjurător, dar și o citadelă a cul
turii (aici funcționează, între altele, 
trei universități) și un pol important 
al unei industrii diversificate — de 
la asamblarea autovehiculelor și 
pînă la combinate textile și dd la in
stalații electrotehnice pînă la medi
camente. Iată de ce Ankara este pe 
bună dreptate considerată ca un a- 
devărat simbol al Turciei moderne, 
al mutațiilor pe care le cunoaște a- 
ceastă frumoasă și străveche țară.

împărtâșindu-țl deschis problemele 
de rezolvat — nici puține nici 
ușoare — interlocutorii turci îți în
fățișează totodată o serie de reali
zări indiscutabile, ca, de pildă, fap
tul că ritmul de creștere a industriei 
este de 7 la sută, că au intrat în 
funcțiune obiective însemnate, cum 
ar fi Combinatul siderurgic de la Is
kenderun, că se desfășoară în bune 
condiții lucrările la marea termo
centrală de la Afsin Elbisan. care va 
duce la o sporire în următorii doi- 
trei ani cu 50 la sută a zestrei ener
getice a țării, că recolta bună de 
grine a creat un surplus de 6 mili
oane de tone, că au fost intensifi
cate lucrările la zăcăminte de mine
reuri de fier, de uraniu, că venitul 
național pe locuitor a atins 800 do
lari.

Străbătînd șoseaua care duce, de 
la Ankara spre Polatli, centru agri
col cunoscut, pe ogoare poate fi zărită 
silueta familiară a „Universalului" fa
bricat la Brașov. Intr-adevăr, întrucît 
producția internă, deși în creștere, nu 
poate încă acoperi necesitățile (pro
porția respectivă este de circa 70—80 
la sută), un anumit număr de trac
toare se importă și este, firește, un 
motiv de satisfacție să știi că și pe 
aceste meleaguri produsul harnicilor 
constructori brașoveni s-a impus 
prin calitățile sale.

Ceva mai spre vest de Polatli se 
intîlnesc vestigiile cetății antice a 
Gordionului, unde, după cum spune 
legenda. Alexandru Macedon, fără 
să stea prea mult pe ginduri, a re
zolvat printr-o seacă lovitură de sa
bie problema în aparentă de nedez
legat pe care o constituia vestitul 
„nod gordian". Figurat vorbind, se 
poate spune că în mod tot atît de 
tranșant s-au angajat astăzi urmașii 
celor ce au trăit pe aceste meleaguri 
pe calea dezlegării unui „nod" tot 
atît de complicat, care poartă nu
mele „dezvoltare".

Este o problemă ce frământă în 
vremurile noastre un mare număr 
de națiuni și popoare și care, din
colo de deosebirile de orânduire so
cială, ca și de condițiile specifice 
de ordin geografic și istoric, creează 
multiple puncte de interferență, de
curgând din situația similară de țări 
în curs de dezvoltare, Intre România 
și Turcia, legate, de asemenea, prin 
interesele și aspirațiile comune pen
tru înscăunarea unui climat trainic 
de înțelegere, colaborare și bună ve
cinătate în Peninsula Balcanică, ca și 
în întreaga Europă și în lume, în ge
neral. Neumbrite de nici un fel de 
probleme litigioase, stimulate, dim
potrivă, de asemenea interese con
vergente, relațiile româno-turce au 
cunoscut, după cum se știe, în spe
cial în decursul ultimilor ani, un 
proces de continuă dezvoltare, ca 
momente de virf, cu ample efecte 
pozitive înscriindu-se în acest sens 
vizitele reciproce ale factorilor în
vestiți cu cea mai înaltă răspundere.

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

De aici și satisfacția deosebită cu 
care opinia publică turcă a luat cu
noștință de știrea transmisă în re
petate rînduri la posturile de radio 
și televiziune, publicată pe prima 
pagină a numeroaselor gazete ce 
apar la Ankara și Istanbul, că în 
curînd va primi din nou ca oaspete 
pe președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, va face o vi
zită oficială la invitația președintelui 
Turciei, Fahri S. Korutiirk, și a 
doamnei Emel Koriitiirk.

întâlnirile și discuțiile avute în a- 
ceste zile de grupul de ziariști ro
mâni aflați în Turcia cu reprezen
tanți ai vieții politice, cu exponenti 
ai cercurilor economice, oameni de 
cultură, cu colegi de breaslă de la 
diferite publicații, au permis des
prinderea, ca notă comună, a inte
resului celui mai viu pentru noul dia
log româno-turc la nivel înalt, pre
țuirii pentru realizările țării noas
tre, pentru politica sa externă de 
largă deschidere, stimei față de cel 
ce întruchipează cu strălucire virtu
țile acestei politici. „Președintele 
Nicolae Ceaușescu se numără prin
tre acei puțini oameni de stat care 
au deschis lumii ferestre noi de 
pace și colaborare" — remarca în a- 
cest sens, folosind o expresie feri
cită, Ilhan Cevik, publicist de pres
tigiu, directorul ziarului „Daily 
News" din Ankara și autor al vo
lumului „Ceaușescu și România. O 
tară balcanică deschisă spre lume", 
apărut în Turcia cu doi ani în 
urmă. Domnia-sa a ținut; să. eypce 
impresia puternică pe care i-a lă
sat-o personalitatea șefului statului 
român cu prilejul interviului ce i-a 
fost acordat anul trecut la Bucu
rești. „Pentru noi, turcii, a conti
nuat domnia-sa, noțiunile de pace, 
independentă, securitate sint noțiuni 
scumpe. Oricine vizitează Mausoleul 
lui Atattirk poate vedea săpate in 
marmură cuvintele care reprezintă

testamentul său politic. «Pace în 
țară. Pace în lume», «Suveranitatea 
aparține exclusiv națiunii». Ce poa
te fi pentru noi un motiv de mai 
profundă satisfacție decît acela de a 
primi vizita unui bărbat de stat care 
a devenit cunoscut ca apărător 
neclintit al păcii, al suveranității și 
independenței popoarelor

Personalitatea președintelui ro
mân ne-a fost evocată și cu prilejul 
convorbirii avute cu primarul An
karei, Vedat Dolokai, proaspăt în
tors din România, unde a făcut o 
vizită în cursul săptămînii trecute. 
„In timpul întrevederii pe care am 
avut cinstea să mi-o acorde președin
tele Nicolae Ceaușescu, ne-a spus 
domnia-sa, mi-am dat seama că in 
fata mea se află o personalitate po
litică deosebită. Ceea ce te frapează 
este modul în care, pornind de la 
aspecte cu o sferă de cuprindere 
oarecum limitată, cum ar fi, de pildă, 
cele legate de urbanistică, se ridică 
Ia generalizări de largă perspectivă. 
Dacă mi-aș putea permite o compa
rație, cred că se poate spune că, 
pornind de la o frunzuliță, el are 
imaginea unui copac cu coroana ma
iestuoasă. Eu sint un admirator al 
geniului Iui Brâncuși, geniul po
porului român. Aș putea spune că 
este același geniu ce și-a găsit în
truchiparea, într-o altă ipostază, in 
personalitatea președintelui tăx-ii 
dumneavoastră. Dacă Brâncuși dăl- 
tuia capodopere din piatră, președin
tele Ceaușescu este modelatorul unui 
material mult mai gingaș, el își pune 
mintea și energia sa în slujba fău
ririi unei țări, România modernă, 
așa cum ne-am putut da seama, as- 
cultîndu-1 de la tribuna Congresului 
educației politice și al culturii socia
liste, care a avut loc recent la Bucu
rești. Așa îl vezi și atunci cind îți 
vorbește, cind îți înfățișează planu
rile prezentului și viitorului țării 
sale : ca pe un mare creator. O vi
zită, oricît de scurtă, în România îți 
permite să-ti dai seama că aceste 
planuri prind aevea viață. Personal, 
cred că Bucureștiul, ca o capitală 
modernă și civilizată, unde a dispă
rut diferența intre centrul dezvoltat 
și periferia subdezvoltată, nu poate 
fi decît rodul socialismului ; doar so
cialismul poate conferi unei metro
pole gradul de „sănătate" și stabili
tate pe care îl are Bucureștiul. Ca 
edil, ca om ce se preocupă de con
strucții în sensul larg al cuvântului, 
nu pot decît să fiu impresionat de 
un om ca președintele României, 
care are o viziune constructivă gran
dioasă. Ne bucură mult că poporul 
turc are în persoana sa, ca și în po
porul român, un prieten sincer și a- 
propiat și dragostea cu care locui
torii Ankarei îl vor înconjura va 
dovedi acest lucru".

Sânt cuvinte adânc semnificative, 
pe care, într-un fel sau altul, le poți 
auzi repetate, aici, la Ankara', 1 indi
ferent de cine îți este interlocutor. 
Și ele nu fac decit să dea expresie 
sentimentelor de amiciție, stimă și 
respect de care sînt animate reciproc 
popoarele român și turc, conturînd o 
ambianță deosebit de prielnică apro
piatului dialog la cel mai înalt nivel.

Romulus CAPLESCU

Menținerea și consolidarea păcii reclamă

măsuri eficiente de dezarmare

Raportul anual al S.I.P.R.I.
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

„Atît timp cit nu vor fi adoptate 
măsuri eficiente de dezarmare este 
dificil să se întrevadă cum va putea 
fi evitată o catastrofă atomică" — 
relevă în raportul său anual Insti
tutul internațional de la Stockholm 
pentru cercetări in problemele păcii 
(S.I.P.R.I.).

Raportul deplînge creșterea chel
tuielilor militare în lume, care au 
atins, în perioada postbelică, totalul 
astronomic de 6 000 miliarde dolari. 
Această proliferare a armamentelor

și bugetelor militare a fost alimen
tată de extinderea comerțului cu e- 
chipament militar. în ultimul an, 95 
de țări ale lumii au importat arme 
(rachete, avioane, nave, tancuri), o 
mare parte dintre ele fără a dispu
ne de mijloacele necesare efectuării 
unor asemenea tranzacții costisitoa
re. Pe de altă parte — notează 
S.I.P.R.I. — capacitatea de produce
re a armelor nucleare se extinde 
rapid, începind cu anul 1980 in lume 
urmind a fi produse anual 80 tone 
plutoniu, cantitate ce permite fabri
carea a 10 000 arme nucleare.

MARGINALII

Acțiuni represive
JOHANNESBURG 17 (Agerpres). 

— Joi dimineața au continuat ma
nifestațiile studenților și elevilor de 
culoare din orașul Soweto, al cincilea 
ca mărime din Republica Sud-Afri- 
cană. Intervenția poliției 
ne pentru a-i împrăștia 
stranți, care protestează 
programei de învățămînt 
autoritățile rasiste de la 
a politicii segregaționiste a acestora, 
s-a soldat cu 35 de morți, 224 de ră
niți și 126 de arestări în rîndul popu
lației de culoare.

Cîteva sute de studenți albi de la 
Universitatea Witwatersrand din 
Johannesburg, calificată de Agenția 
France Presse ca „bastion al opo
ziției studențești față de guvernul ra
sist", și-au manifestat solidaritatea 
cu colegii lor de culoare, demon- 
strînd pe străzile Johannesburgului, 
în semn de protest împotriva repre
siunilor polițienești din Soweto.

Guvernul de la Pretoria a pus for-

Vară fierbinte 
cu „prețuri încinse"

„Economiile occiden
tale in pericol. Inflație. 
Piața comună și O.C.D.E. 
trag semnalul de alar
mă". Cu aceste cuvinte 
își deschide pagina intii 
cotidianul „LE FIGA
RO". După concluziile 
pesimiste ale specialiști
lor celor două organiza
ții economice, o altă voce 
autorizată, președintele 
Băncii reglementelor in
ternaționale, Rene Larre, 
releva zilele trecute 
„persistența inflației (in 
Occident) la cote rar 
atinse în istoria mo
dernă".

Milioane de gospodine 
britanice — scrie ziarul 
..THE GUARDIAN" — 
constată cu amărăciune, 
în pragul acestei veri, că 
pentru a-și procura 
„coșnița" săptăminală 
minimă (alimentele de 
strictă necesitate pentru 
asigurarea subzistenței 
unei familii medii) sint 
nevoite să plătească in 
plus aproape o treime 
față de suma corespun
zătoare din vara anului 
trecut.

Nu mai puțin „pipe
rate" sînt creșterile cos
tului vieții in alte țări 
occidentale. Astfel, nu
mai în ultimele 12 luni, 
prețurile produselor ali
mentare au sporit, po
trivit datelor publicate

de „INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE", in 
Suedia cu 15,6 la sută, in 
Belgia cu 13,9 la sută, în 
Italia cu 13,8 la sută, in 
Australia cu 12,7 la sută, 
in Danemarca cu 12,3 la 
sută, in Franța cu 11,6 la 
sută, in Olanda cu 10,4 
la sută, în Japonia cu 8,6 
la sută ș.d.m.d.

„Inamicul public" care 
asaltează din nou cu 
atita înverșunare buge
tele casnice in lumea ca
pitalistă se numește in
flație. Puterea de cum
părare a salariilor scade 
văzînd cu ochii, mărfu
rile și serviciile care se 
pot procura cu o anu
mită sumă de bani se 
împuținează din ce in ce 
mai mult. Degringoladă 
în lanț a banilor și ni
velului de trai. Inflația 
devine un „mod de 
viață" în societatea... de 
consum, numită tot mai 
frecvent „societatea in
flației". Iată de ce, in 
Occident, de la oficiali
tăți, oameni de afaceri, 
economiști, experți și 
specialiști în domeniul 
finanțelor și pînă la 
omul de pe stradă, toți 
sint preocupați de infla
ție. „obsesia coti
diană", „răul secolului".

Deocamdată insă, toa
te încercările de a com
bate acest fenomen cu 
consecințe nefaste în

viața economică și so
cială (instabilitate, fali
mente, scăderea com
petitivității exporturilor, 
„explozia" prețurilor 
etc.) s-au dovedit inefi
ciente. iar maladia reci
divează cu virulență 
crescindă.

Alertate de amplifica
rea continuă a acestui 
proces, ce tinde în unele 
țări, potrivit opiniei unor 
economiști, să ia „pro
porții catastrofale", gu
vernele țărilor occiden
tale au înscris măsurile 
de jugulare a inflației 
pe agenda preocupărilor 
prioritare. Observatorii 
de presă subliniază insă 
riscurile politicii defla- 
ționiste, armă cu două 
tăișuri atunci cind utili
zarea sa are în vedere 
restrîngerea activității 
economice — și deci 
agravarea șomajului. Ca 
urmare, barometrele cli
matului social anunță o 
„vară fierbinte", în acest 
an, in țările occidentale. 
Se așteaptă intensifica
rea acțiunilor revendi
cative ale maselor popu
lare, sub lozincile luptei 
împotriva scumpirii vie
ții și șomajului, pentru 
majorarea corespunză
toare a salariilor. împo
triva tarelor inflației.

Viorel POPESCU

Proiectul documentului final al Conferinței 
mondiale asupra utilizării forței de muncă 

subliniază :

„Este necesară instituirea unei noi ordini 
economice internaționale, care să permită 

dezvoltarea tuturor țărilor potrivit
priorităților lor naționale"

• O listă a necesităților esențiale ale popoarelor • Țările 
în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și 
alege tipurile de tehnologie care le convin • Dezvoltarea 

activității proprii — garanție a depășirii subdezvoltării
GENEVA 17 (Agerpres). — „Dezvoltarea nu înlătură, prin ea în

săși, sărăcia, nedreptatea socială și șomajul" — se arată în proiectul 
Documentului final al Conferinței mondiale asupra utilizării forței 
de muncă, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva. „Este necesară 
înlocuirea actualei diviziuni internaționale a muncii prin instituirea 
unei noi ordini economice internaționale, care să permită, în mod 
real, tuturor țărilor specializarea in orice domeniu de producție, potrivit 
priorităților lor naționale" — subliniază documentul citat.

Documentul include o listă a „ne
cesităților esențiale" ale popoarelor 
în domeniile alimentației, locuințe
lor, îmbrăcăminții, activităților cul
turale, serviciilor de ocrotire a sănă
tății, asigurării apei potabile și edu
cației, ceea ce presupune aplicarea 
unor politici raționale de utilizare a 
forței de muncă, inclusiv în agricul
tură, în favoarea femeilor, tineretu
lui și persoanelor in vîrstă.

Textul elaborat la Geneva relevă, 
pe de altă parte, necesitatea creării 
de locuri de muncă în țările în curs 
de dezvoltare, apreciind că ele tre
buie să aibă posibilitatea de „a ale
ge tipurile de tehnologii care le con
vin", statele industrializate trebuind 
să se abțină de la încercarea de a-și 
impune punctul lor de vedere în 
această chestiune.

în aceeași ordine de idei, este evi
dențiată necesitatea adoptării de că
tre țările în curs de dezvoltare a 
unor măsuri urmărind să evite emi
grarea propriilor muncitori calificați, 
în timp ce țările dezvoltate vor tre
bui să se abțină de la angajarea 
acestora, atunci cînd în țările sărace 
se resimte acut nevoia lor.

în problema societăților transna
ționale, a apărut un dezacord între 
participanți,. Reprezentanții țărilor

socialiste, ai statelor în curs de dez
voltare au subliniat „efectele nega
tive ale activității acestor societăți 
de favorizare a unei diviziuni inter
naționale a muncii defavorabilă sta
telor sărace, precum și de controlare 
a materiilor prime, de nesecuritate a 
locurilor de muncă și expatriere a 
profiturilor, de încălcare a libertăți
lor sindicale și a drepturilor suve
rane ale statelor".

în acest context, guvernele țărilor 
membre ale „Grupului celor 77“ re
comandă întreprinderilor lor națio
nale „dezvoltarea activităților proprii 
care să permită adoptarea măsurilor 
necesare în vederea prevenirii efec
telor negative ale activității firmelor 
transnaționale, pronunțîndu-se, tot
odată, pentru elaborarea unui cod 
internațional de conduită care să re
glementeze și să instaureze un con
trol sporit al guvernelor asupra ac
tivităților companiilor transnaționale. 
Reprezentanții organizațiilor sindica
le participanți la Conferința de la 
Geneva au sprijinit acest punct de 
vedere, cerind, la rîndul lor, com
paniilor transnaționale să folosească 
cu prioritate forța de muncă locală, 
renunțind la serviciile salariaților 
imigrați.

Vizita delegației P. C. R. în Olanda
HAGA 17 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de Științe Sociale și 
Politice, care la invitația Partidului 
Politic Radical face o vizită în O- 
landa, s-a întilnit cu Ria Beckers, 
președinta P.P.R., precum și cu Gaay 
Fortman, liderul fracțiunii parlamen
tare a partidului, și cu alți deputați 
ai P.P.R.

în cursul convorbirilor au fost e-

vocate aspecte ale colaborării dintre 
cele două partide, dintre România și 
Olanda.

Delegația a mai avut, de asemenea, 
întrevederi și discuții cu H.W. van 
Doorn, ministrul culturii, L. Brink- 
horst, secretar de stat la Ministerul 
de Externe, și cu G.L. Jansen, vice
președinte al celei de-a doua camere 
a parlamentului olandez, cu alte ofi
cialități. La întâlniri a fost prezent 
ambasadorul României în Olanda, 
Traian Pop.

Reuniunea de la Roma preconizează

crearea unor rezerve
ROMA 17 — Corespondentul Ager

pres transmite : După trei zile de 
dezbateri, miercuri noaptea la Roma, 
s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului Mondial al Alimentației. A 
fost aprobat un document de lucru 
al reuniunii pregătitoare — desfâșu-autorităților
țele sale armate în stare de alertă 
in legătură cu evenimentele de la 
Soweto.

Acord economic 
româno-cehoslovac

PRAGA 17 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 17 iunie, la 
Praga, a fost semnat între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace Acordul privind schimburile 
de mărfuri și plățile pentru perioa
da 1976—1980.

Volumul schimburilor de mărfuri 
prevăzut înregistrează o creștere im
portantă fată de realizările cincina
lului 1971—1975.

Tratativele au decurs într-o atmo
sferă prietenească, de înțelegere reci
procă.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, iar din partea cehoslovacă de An- 
drej Barcak, ministrul comerțului 
exterior.

La semnare au fost de față Jan 
Gregor, vicepreședinte al Guvernului 
R.S.C., ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș, și membrii celor 
două delegații.

R. F. GERMANIA

Președintele Bundestagului 
l-a primit pe ministrul român 
pentru problemele tineretului
BONN 17 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei pe care o întreprinde în R.F. 
Germania, tovarășul Ion Traian Ște- 
fănescu, ministru pentru problemele 
tineretului, a fost primit de președin
tele Bundestagului, Annemarie Ren- 
ger.

In timpul întrevederii, Annemarie 
Renger, evocind convorbirea avută 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei sale în România, 
a rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România un sa
lut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate și succes.

sud-africa- 
pe demon- 

impotriva 
impuse de 

Pretoria și
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ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 

Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a adresat un avertisment guvernului 
rasist al Republicii Sud-Africane în 
urma manifestațiilor din Soweto, în 
cursul cărora) 35 de persoane au fost 
ucise.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Addis Abeba, organizația califică 
situația din Africa de 
tătoare, stigmatizînd 
inumane și asasinatele 
dul populației negre.

Apropiata reuniune la nivel înalt a 
O.U.A. de la Port-Louis va permite 
țărilor membre „să denunțe odioasa 
politică de apartheid" și „să susțină 
mai intens forțele care luptă pentru 
libertate în Africa" — se afirmă în 
document.

alimentare de urgență
rată în luna mai — care sugerează, 
în esență, instituirea unei rezerve ali
mentare de urgență de 500 000 tone 
și a unor stocuri alimentare de secu
ritate estimate la 15—20 milioane 
tone, pentru a preveni fluctuațiile a- 
normale ale preturilor cerealelor, 
precum și instituirea, începând din 
acest an, a unor rezerve destinate a- 
jutorului alimentar de 10 milioane 
tone. Programul de lucru al acestui 
organism, pentru viitorii ani, preve
de acțiuni îndreptate spre creșterea 
producției agroalimentare în tarile în 
curs de dezvoltare, realizarea securi
tății alimentare mondiale, crearea u- 
nor condiții favorabile pentru țările 
în curs de dezvoltare: în 
comerțul international cu 
groalimentare și ajutorul 
international.

In sprijinul dezvoltării 
cooperării româno-polone

VARȘOVIA 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Joi s-au închis 
porțile Tîrgului internațional de la 
Poznan. România, prezentă pentru a 
21-a oară la această manifestare e- 
conomică internațională de presti
giu, a expus, pe o suprafață de pes
te 1 000 mp, o gamă largă și variată 
de mașini și utilaje moderne, de 
mijloace de transport și produse 
chimice.

în preziua închiderii tîrgului, pa
vilionul României a fost vizitat de 
P. Jaroszewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
E. Babiuch, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
J. Olszewski, ministrul comerțului 
exterior și al economiei maritime.

Cu acest prilej, P. Jaroszewicz a 
dat o înaltă apreciere bunelor rela
ții de colaborare rodnică dintre 
România și Polonia și a subliniat 
necesitatea dezvoltării și în continua
re a schimburilor economice, a in
tensificării cooperării tehnico-econo- 
mice dintre cele două țări.

Sud ca revol- 
represiunile 

comise in rin-

ce privește 
produse a- 

alimentar

RIO DE JANEIRO 17 — Co
respondentul nostru transmite : 
In prezența unor personalități 
ale vieții 
braziliene 
public, in 
zeului de 
de Janeiro au început manifes
tările din cadrul „Săptăminii 
filmului românesc".

La pala inaugurală au fost 
prezentate filmele „Pădurea 
spînzuraților" și „Nuntă țără
nească".

culturale și artistice 
și a unui numeros 
sala Cinematecii Mu- 
artă modernă din Rio

agențiile de presă transmit:
Regele Hussein Iu Mos

eevs La invitatia Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și a gu
vernului sovietic, joi a sosit la Mos
cova, intr-o vizită oficială, regele 
Hussein al Iordaniei — anunță agen
ția T.A.S.S. în cadrul convorbirilor 
pe care le va avea suveranul hașe- 
mit cu conducătorii sovietici vor fi 
examinate relațiile bilaterale și per
spectivele dezvoltării acestora, pre
cum și principalele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Convorbiri franco-sirie- 
jțg Președintele Siriei, Hafez El- 
Assad, a început joi convorbirile 
cu președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. Principala proble
mă abordată de cei doi șefi de stat 
se referă la evoluția situației din 
Orientul Apropiat, și îndeosebi din 
Liban.

0 confederație democra-
din care fac parte comuniști, so

cialiști, democrați de stingă, membri 
ai Comisiilor Muncitorești și ai U- 
niunii Generale a Muncitorilor din 
Spania, a fost creată în provincia 
Granada. In declarația publicată cu 
prilejul creării confederației din Gra
nada se relevă că ea are ca scop 
lupta pentru transformări democra
tice în Spania.

Rezoluție a O.S.A. Aduna'
rea generală a Organizației Statelor

Americane (O.S.A.), întrupită la 
Santiago de Chile în cadrul celei de-a 
Vl-a sesiuni ordinare anuale, a a- 
doptat o rezoluție care recunoaște 
violarea drepturilor omului în Chile. 
Textul, aprobat cu 21 voturi pen
tru și două abțineri, cere ca Chile 
„să pună în practică modalitățile și 
măsurile necesare pentru asigurarea 
efectivă a deplinei respectări a drep
turilor omului în țară".

în comunicatul privind vi_ 
zita in Franța a lui Gybrgy Lazar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, se relevă că în ca
drul convorbirilor purtate cu .primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, 
au fost abordate probleme privind 
continuarea politicii de destindere, 
părțile afirmîndu-și hotărîrea de a 
contribui la traducerea integrală in 
viată a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Părțile au anali
zat, de asemenea, posibilitățile ex
tinderii relațiilor ungaro-franceze în 
diferite domenii, îndeosebi în dome
niul economiei.

zarea „Companiei de agricultură", 
care se ocupa cu achiziționarea și 
desfacerea cafelei, și care deținea cea 
mai mare plantație de cafea din țară. 
El a anunțat, totodată, naționalizarea 
altor 40 întreprinderi agricole, în ca
drul „Operațiunii cafea", pusă în a- 
plicare la începutul lunii iunie a.c. 
în vederea asigurării recoltei de ca
fea m perioada 1975—1976.

Ministrul de externe 
vest-german, Hans-Dietnch 
Genscher, a sosit la Copenhaga în
tr-o vizită oficială de două zile.

Numiri. Senatul american a a-
probat desemnarea recentă a unor 
înalte oficialități ale Departamentu
lui de Stat. Principalele funcții atri
buite au revenit lui Philip Habib și 
William Rogers, numiți subsecretari 
de stat pentru probleme politice și, 
respectiv, economice.

La Praga a avut loc ședința
comună a Comitetelor Centrale ale
Fronturilor Naționale ale R.S. Ceho
slovace. R.S. Cehe și R.S. Slovace, 
care a hotărit ca alegerile generale 
să aibă loc in zilele de 22—23 oc
tombrie 1976.

Premierul Angolei, Lopo
do Nascimento, a anunțat naționali

Numărul șomerilor a cres* 
cut, în luna aprilie, in Franța, de 
la 944 000 la 961 000, a anunțat Mi
nisterul francez al Muncii.

„Cosmos-833".In U R S S a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-833", cu ajutorul 
căruia va fi continuată cercetarea 
spațiului cosmic. Aparatele instalate 
la bordul satelitului funcționează 
normal — informează agenția T.A.S.S.

Situația din Liban
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a anun
țat că ambasadorul american în Li
ban, Francis Meloy, împreună cu 
consilierul economic al ambasadei 
și șoferul ambasadorului au fost u- 
ciși miercuri, la Beirut.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Coman
damentul unificat palestineano-pro- 
gresist (libanez) a anunțat joi că 
forțe de securitate aflate sub ordi
nele sale au arestat persoanele res
ponsabile de moartea ambasadorului 
S.U.A. în Liban. într-un comunicat 
reluat de agențiile de presă se arată 
că în prezent arestații sint anchetați 
și vor fi predati forțelor arabe de 
pace, de îndată ce acestea vor sosi 
la Beirut. Comunicatul mai subli
niază că nici rezistența palestineană, 
nici mișcarea națională libaneză —• 
care condamnă această acțiune — nu 
sînt implicate în atentatul comis îm
potriva ambasadorului american.

La rîndul său, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, aflat în Kuweit, a condam
nat actul asasinării ambasadorului 
american și a confirmat arestarea 
atentatorilor.

Populația Danemarceiera 
la 1 aprilie 1976 de 5 067 167 — s-a 
anunțat oficial la Copenhaga. în pri
mul trimestru al anului în curs, nu
mărul locuitorilor acestei țări a cres
cut cu 1 800.

0 hotărîre Privind măsurile ce 
se impun in vederea pregătirii teh- 
nico-profesionale a femeilor a fost 
adoptată de guvernul peruan. Docu
mentul urmărește să faciliteze parti
ciparea femeilor la viața economică 
a țării. în acest scop a fost creat un 
comitet de coordonare interdeparta
mental. din care fac parte și repre
zentanți ai diferitelor ramuri indus
triale, care se va ocupa cu organi
zarea pregătirii profesionale a fe
meilor din Peru.

Bilanț tragic. Date,e unui ra- 
port înaintat Comisiei pentru proble
mele zonelor sinistrate arată că re
centele cutremure din regiunea 
Friuli, Italia, s-au soldat cu distru
gerea a zeci de așezări umane și cu 
moartea a aproximativ 1 000 de per
soane.

Sesiunea C.E.R.N. La Ge- 
neva s-a deschis, joi, sesiunea de 
două zile a Centrului european pen
tru cercetări nucleare (C.E.R.N.), pe 
a cărei ordine de zi figurează exa
minarea problemelor tehnice legate 
de intrarea în exploatare a accelera
torului gigant — Supersyncrotronul 
cu protoni. Consiliul va examina, de 
asemenea, programul experiențelor 
ce vor fi realizate cu ajutorul aces
tui accelerator, în următorii trei ani.

DE PRETUTINDENI
• ÎN CAZ DE S.O.S. 

IN COSMOS. Specialiștii 
americani au pus la punct o 
capsulă cu oxigen sub presiune, 
care îi poate „găzdui" și proteja 
pe cosmonauții aflați în pericol. 
Capsula are doar menirea unui 
refugiu temporar, „naufragiatul" 
puțind astfel să ajungă în bune 
condiții la bordul navei cos
mice trimise în ajutor.

• PENTRU RECICLA
REA DEȘEURILOR. Un re' 
cent studiu al Consiliului japo
nez pentru cercetări economice 
vine să ilustreze cvasidepen- 
dența Japoniei de exterior în ce 
privește materiile prime. Aceas
tă. țară își asigură din importuri 
80 la sută din nevoile energe
tice, 90 la sută din necesarul de 
metale și 90 la sută din produ
sele alimentare. Ca urmare, au
torii studiului apreciază că se 
impune încurajarea eforturilor 
pe scară națională vizind reci
clarea deșeurilor industriale și 
menajere, precum și prelungirea 
duratei de utilizare a diverselor 
produse, cum ar fi aparatele de 
uz casnic, automobilele. La ora 
actuală, pe ansamblul industriei, 
doar 16 la sută din deșeuri — 
metalice și chimice — sint re
ciclate (o excepție notabilă : în 
industria otelului se recuperea
ză mai mult de jumătate din 
fierul vechi) ; iar din cele 35 de 
milioane de tone de resturi me
najere colectate anual, numai un 
procentaj foarte redus este re
valorificat, pentru a obține, de 
pildă, hîrtie și metale. Cit pri
vește necesitatea prelungirii 
vieții anumitor produse, studiul 
consemnează, de exemplu, că 
in cazul japonezilor automobi
lele rămîn în funcțiune cu 6,5 
ani mai puțin decît la francezi 
(12 ani) sau americani (11 ani).

• ÎMPOTRIVA HEPA
TITEI B. Un vaccin contra he
patitei B a fost testat cu succes 
de o echipă a Facultății de me
dicină din Tours (Franța) asu
pra a 46 de voluntari. 39 din 
persoanele vaccinate au mani
festat reacții imunologice, neîn- 
registrindu-se nici un caz de 
îmbolnăvire. Experimentul a fost 
efectuat asupra unor subiecți 
foarte expuși îmbolnăvirii, cu 
toții lucrînd la un centru de 
hemodializă în care 40 la sută 
din personal contractează de obi
cei această maladie.

• ACADIANA ISI 
PIERDE DIN MISTER.
Doi oameni de știință italieni 
încearcă în prezent să descifre
ze, cu ajutorul electronicii, aca- 
diana, cea mai veche limbă 
semitică cunoscută. Din ea au 
rezultat asiriana și babiloniana, 
vorbite în urmă cu 4 000 și, res
pectiv, 2 500 de ani. Ca obiect 
de studiu slujesc miile de plă
cute de argilă cu inscripții cu
neiforme, adăpostite de princi
palele muzee ale lumii. Difi
cultatea principală provine din 
abundenta vocabularului, fon
dul de cuvinte identificate pîriă 
acum ridicindu-se la 17 000. în 
vederea traducerii textelor de 
pe plăcute în limbajul modern, 
este pe cale de a fi pus la punct 
un calculator special de buzunar.

• MOZAIC ANTIC.
Recente săpături arheologice e- 
fectuate în apropierea Corintu
lui (Grecia) au dat la iveală. în
tre alte monumente ale antichi
tății, o valoroasă pardoseală de 
mozaic alb-negru, datînd din 
secolul I, era noastră. Mozaicul, 
apreciat de experți ca fiind cel 
mai întins ca suprafață desco
perit pînă acum în Grecia, în
fățișează o scenă tipic mitologi
că din universul . acvatic : un 
grup de nereide — legendarele 
nimfe ale grecilor — alunecă 
prin apă pe spatele unor ihtio- 
centauri. viețuitoare fabuloase 
ale mării. Mozaicul se află pe 
locul unui complex de băi care, 
în vechime, era la dispoziția 
sportivilor și a publicului, ce 
se întruneau aici, din doi în doi 
ani, cu prilejul unor manifes
tări sportive similare celebre!'ț 
Olimpiade.

• CIT VALOREAZĂ 
UN ARBORE ? In Belgia — 
tară care cunoaște o intensă 
expansiune urbană — se acordă 
o atenție sporită protejării spa
țiilor verzi. Vor fi sancționate 
aspru contravențiile la legisla
ția de protecție a naturii. Pen
tru tăierea unui pom, în orașul 
Bruxelles, se va plăti — potrivit 
unui catalog al Ministerului Lu
crărilor Publice — intre 20 000 
și 30 000 de franci belgieni. 
Amenzi mari vor fi plătite de 
antreprenorii care doboară „din 
greșeală" alt pom decît cel de
semnat în planurile de siste
matizare a orașului. O amendă 
de 20 000 de franci va fi aplicată 
chiar și pentru ciuntirea, în 
cursul construcțiilor, a unei tre
imi din ramurile unui pom.

• „BIOGLASS" - 
este numele unui material foar
te asemănător cu sticla, realizat 
de curînd de un cercetător de 
la Universitatea din California, 
și care, potrivit specialiștilor, va 
permite evitarea a numeroase 
amputări chirurgicale. Experi
mentat asupra animalelor, noul 
material a dat rezultate deose
bit de bune în protezele de ma
xilare, femur etc. Conținând ele
mente similare celor care alcă
tuiesc osul natural, „bioglassul" 
asigură o sudare rapidă.

• EPIDEMIE DE GRI
PĂ. La Buenos Aires s-a 
anunțat că în provincia argen- 
tineănă Cordoba au fost înre
gistrate, in ultima perioadă, 
aproximativ 200 000 de cazuri 
de gripă, cifra reprezentînd cir
ca 10 la sută din populația pro
vinciei. S-a precizat, totodată, 
că în urma măsurilor adoptate 
de autoritățile locale, între care 
a figurat și închiderea tempora
ră a tuturor instituțiilor școlare, 
numărul îmbolnăvirilor de gri
pă este în scădere. Măsuri de 
apărare împotriva extinderii 
epidemiei au fost adoptate și in 
alte provincii ale Argentinei.
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