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• Cum pregătiți noul an 
de învâțămînt : Manua
lele școlare

• RUBRICILE NOASTRE: 
Carnet cinematografic ; 
Sport; Faptul divers; 
Răsfoind presa străină ; 
De la corespondenții 
noștri ; Marginalii ; De 
pretutindeni

Aflat în Uniunea Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S., unde își petrece,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o parte a concediului de odihnă

TOVARĂȘUL NIC0LAE CEAUȘESCU
A VIZITAT IERI OBIECTIVE ECONOMICE

Șl CULTURALE DIN R. S. S. GRUZINA
® Primire călduroasă, 
prietenească la Uzina 
metalurgică din Rustavi 
® Pretutindeni, în toate 
locurile vizitate, mani 
festări vii de stimă
deosebită pentru înalții

oaspeți români
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
împreună 
Ceaușescu, 
concediului 
Sovietică, 
P.C.U.S., a 
ță, Uzina 
Rustavi. Important obiectiv al in
dustriei grele a R.S.S. Gruzine, u- 
zina a intrat în funcțiune cu în
treaga capacitate acum 22 de ani, 
devenind un puternic factor al 
dezvoltării industriale a R.S.S. 
Gruzine.

Pe întregul parcurs spre Rusta
vi, pe străzile capitalei R.S.S. Gru
zine, grupuri compacte de cetățeni 
aplaudă, fac semne prietenești cu 
mina.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în această vizită de to
varășii E. A. Șevardnadze, mem
brii al C.C. al P.C.U.S., prim-se- 
<h?etar al C.C. al P.C. din Gruzia, 
Z. A. Pataridze, membru supleant 

președintele 
R.S.S. 

alți conducători de 
stat din Gruzia so-

România, 
cu tovarășa 

își petrece o 
de odihnă în 
la invitația 
vizitat, marți 
metalurgică din orașul

care,
Elena 

parte a 
Uniunea 
C.C. al 
diminea-

prin aplauze, bucuria de a primi 
pe oaspeții români.

La intrarea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat cu 
deosabită căldură de tovărășii Le- 
nari Gheorgadze, membru al C.C. 
al P.C. din Gruzia, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid Rus
tavi, Otar Șuladze, membru al C.C. 
al P.C. din Gruzia, directorul ge
neral al uzinei, care i-au urat un 
călduros bun venit.

Se vizitează marea secție a cup
toarelor Martin, unde grupuri de 
oțelari, în lumina jeturilor de flă- 

semne 
Tova- 
între- 
de la

al C.C. al P.C.U.S., 
Consiliului de Miniștri al 
Gruzine, de 
partid și de 
vietică.

Pe străzile 
trial Rustavi, mărginite de pini șl 
arțari, cetățenii țin să-și manifeste,

cari ale cuptoarelor, fac 
prietenești înalților oaspeți, 
rășul Nicolae Ceaușescu se 
ține cordial cu lucrătorii 
punctul de comandă al cuptorului 
Martin nr. 1,. care exprimă bucu
ria întregului lor colectiv de a 
primi un oaspete atît de drag.

Apoi se vizitează secția laminoa- 
relor de țevi pentru industria pe
trolieră, care realizează anual o 
producție de 500 000 de tone de 
țevi.

La sediul conducerii 
rectorul acesteia, Otar 
exprimat încă o dată 
recunoștința întregului 
12 000 de oameni ai întreprinderii 
pentru cinstea de a-1 avea

La Uzina metalurgica din Rustavi

uzinei, di- 
Șuladze, a 
bucuria și 

colectiv de

La Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. i. S. Gruzine

în cursul zilei de marți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Expoziția realizărilor economie! 
naționale a R.S.S. Gruzine — si
tuată în unul din frumoasele 
parcuri ale orașului.(Continuare în pag. a III-a)

tînărului oraș indus-

La Expoziția realizărilor economiei naționale a R.S.S. Gruzine

La intrare, oaspeții români sînt 
întîmpinați și salutați cu căldură 
de directorul expoziției, Șota Dja- 
vahișvili, de Leovar Mamaladze, 
arhitectul-constructor al expozi
ției, de specialiști și lucrători din 
cadrul expoziției.

Expoziția reprezintă o grăitoare 
ilustrare a realizărilor dobîndite 
de R.S.S. Gruzină în dezvoltarea 
economiei naționale și ridicarea 
nivelului de trai al poporului. în 
fața unor machete sugestive, gra
fice și panouri, precum și a dife
ritelor exponate, gazdele prezintă 
principalele realizări obținute de 
oamenii muncii din republică în 
industrie, agricultură, învățămînt 
și știință, artă și cultură, în creș
terea bunăstării materiale și 
rituale.

Sînt vizitate pavilioanele 
reflectă dezvoltarea științei și 
nicii, a industriei agroalimentare, 
a industriei ușoare și industriei 
locale, precum și pavilionul de 
plante subtropicale.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind reali
zările oglindite de exponatele pre
zentate în cadrul expoziției, a urat 
oamenilor muncii din Gruzia so
cialistă prietenă noi și mari 
grese pe drumul dezvoltării 
nomiei naționale, al făuririi 
vieți îmbelșugate și fericite.

spi-

care 
teh-

pro- 
eco- 
unei

Mașlna-unealtă este un 
cuvint relativ nou în dic
ționar. Proiectarea și exe
cutarea ei în tara noastră 
— o specialitate nouă, în 
fabricația de mașini. Ingi
nerul Sorbăn'* Istvăn pro
iectează, de aproape două 
decenii, mașini-unelte la 
B’abrica de autocamioane 
din Brașov. Tot acolo, în 
uzină, se construiesc mași- 
nile-unelte despre care se 
știe îndeobște că, efectuînd 
simultan mai multe opera
țiuni diferite, accelerează 
excepțional de mult fabri
cația in serie a pieselor de 
schimb. Inițial, Sorbăn Ist
văn lucra numai la masa 
de desen; a fost cea mai 
frumoasă perioadă din viața, 
sa: perioada primelor în
cercări, a primelor elanuri. 
Acum, dimpreună cu echi
pa sa. creează in colectiv, 
proiectînd mașini indivi
duale și serii automate. 
Ei oferă ingenioase ma
șini-unelte și celor de la 
fabrica de tractoare.

— De care dintre mași
nile dumneavoastră de pînă 
acum sînteți mai mîndru?

— De prima. Mult m-am 
frămîntat, mult mi-am bătut 
capul, muncind zi și noap
te după primirea sarcinii, 
pînă ce am ajuns să pre
zint desenele elaborate.

Vizitarea unor 
loturi istorice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, marți dimi
neața, străvechiul monument isto
ric al Gruziei, Givari, situat pe 
vîrful unui munte din apropierea 
capitalei.

Gazdele au prezentat înalților 
oaspeți o serie de momente im
portante ale bogatei istorii a po
porului gruzin, ale luptei sale pen
tru păstrarea ființei naționale îm
potriva cotropirii străine. în acest 
cadru a fost subliniat rolul biseri- 
cii-cetate „Givari", edificiu ridicat 
în secolul al IV-lea.
(Continuare în pag. a III-a)

în întâmpinarea marii noastre 
sărbători naționale 
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neamț: Prin creșterea productivității
Zilele acestea, cu numai două săp- 

tămîni înaintea marii sărbători de la 
23 August, oamenii muncii din JU
DEȚUL NEAMȚ au consemnat în 
graficul întrecerii socialiste obținerea, 
peste prevederile planului, a unei 
producții globale Industriale în va
loare de 200 milioane lei. în unitătl 
fizice, această depășire s-a concreti
zat în livrarea suplimentară pentru 
economia națională a 4 248 tone țevi 
din otel fără sudură, 807 tone fire și 
fibre sintetice, 924 tone acid sulfuric, 
14 256 mc cherestea, 12 862 mp de par
chete și binale, 20 700 tone ciment, 
4 251 tone prefabricate din beton ar
mat, 388 000 mp de țesături, strunguri 
carusel, carne, lactate și multe alte 
produse.

— Semnificativ pentru acest bilanț 
— ne spunea ing. Petru Mangeac, 
vicepreședinte al consiliului iudetean 
de control muncitoresc — este că toa
te depășirile de plan de pînă acum

s-au obtinut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, care este cu 8 la 
sută mai mare fată de realizările în
registrate în aceeași perioadă a anu
lui trecut. De fapt, nu numai în acest 
an. ci în întreg cincinalul revoluției 
tehnico-știintifice creșterea producti
vității muncii va sta la baza obținerii 
sporului de producție planificat.

— Prin ce căi și mijloace se ac
ționează pentru ca 
muncii să urce spre 
înalte ?

— Avem In vedere, 
bit, utilizarea cu maximum de randa
ment a mașinilor și instalațiilor, a 
timpului de lucru, gospodărirea cu 
grijă a materiilor prime și materia
lelor, a energiei și combustibililor, 
îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, 
asigurarea unei încărcări optime a 
tuturor utilajelor și schimburilor s.a. 
(Ion Manea).

productivitatea
cote tot mal

ln mod deose-

brașov: Cuvint muncitoresc, faptă muncitorească
întreprinderea de tractoare din 

Brașov. La zi, stadiul îndeplinirii 
sarcinilor din primul an al cincinalu
lui se prezintă astfel : planul produc
ției globale este depășit cu aproape 
60 milioane Iei, față de 30 milioane 
lei cit prevedea angajamentul pe în
tregul an, iar cel al producției marfă 
— cu circa 100 milioane lei, realizin- 
du-se o producție suplimentară du
blă fată de angajamentul asumat. Zi
lele trecute a fost îndeplinit și an
gajamentul la tractoare fizice : s-au 
produs 1 500 tractoare peste planul la 
zi, atît cit prevede angajamentul a- 
nual. în ce privește exportul, la acest 
capitol planul la zi a fost depășit cu 
2 500 tractoare, adică cu 1 000 peste 
angajamentul luat în întrecerea so
cialistă.

Notăm și alte realizări de valoare, 
de data aceasta din secția tractor- 
greu. Recent, aici s-a fabricat al 
zecemiilea tractor greu și al o sută
lea tractor de 180 C.P. Acestea au 
fost montate de două din formațiile 
de lucru fruntașe ale secției : cele 
conduse de Clement Ortelecan și, res
pectiv, Gheorghe Diaconu.

Ing. S. Niculescu. șeful de secție 
pe schimb, și I. Socol, secretarul co-

mitetului de partid pe secție, ne-au 
relatat și un alt fapt de seamă : in 
iulie 1973 s-au montat 105 iractoare 
grele, iar in iulie 1976 — aproape 
dublu.

— Asemenea rezultate — ne-a spus 
Ing. Constantin Bogdan, șeful secției 
— se datoresc unor măsuri aplicate, 
cum ar fi crearea unei noi benzi de 
montaj pentru tractoarele de 65 CP 
pe șenile și dotarea montorilor cu 
circa 200 mașini pneumatice de strins 
și chei dinamometrice, ceea ce con
tribuie la ridicarea calității produ
selor și sporirea productivității 
muncii.

în fruntea celor care s-au eviden
țiat în depășirea planului de mon
taj s-au situat formațiile de lucru 
conduse de maiștrii Dumitru Cretu 
și Vasile Vîntu de la vopsitorie, de 
maistrul Alexandru Breazu și șefii 
de echipă Dumitru Pămînt și Ion 
Covaciu de la transmisii, precum și 
muncitorii Gheorghe Ștefu, Ștefan 
Iuga. Ion Jiga, Mihai Mihăilescu, Va
sile Ivan ș.a.

Sînt realizări care dau măsură 
hărniciei constructorilor de tractoare 
din Brașov, acum, în întîmpinarea zi
lei de 23 August. (Nicolae Mocanu).

DIN CRONICA ACESTOR ZILE 4

® Metalurgiștil de la „Industria 
sîrmei" din Cimpia Turzii au în
scris în cronica întrecerii socialiste 
a 15 000-a tonă de produse metalur
gice obținute peste prevederile pla
nului. Aproape întregul spor de pro
ducție a fost realizat pe seama creș
terii productivității muncii. (Alexan
dru Mureșan).

® în Industria județului Argeș, 
pe 7 luni, planul la producția marfă 
a fost îndeplinit în proporție de 101.7 
la sută. De menționat că în luna 
iulie s-a înregistrat cel mai mare 
volum de producție marfă din acest 
an. Sporul substanțial de producție 
s-a obtinut în cea mai mare parte 
pe se.ama creșterii productivității 
muncii. (Gheorghe Cîrstea).
• Colectivul întreprinderii „Colo- 

rom" Codlea a depășit, în 7 luni

din acest an. sarcina de creștere a 
productivității muncii cu 13 800 lei 
pe lucrător. Sporuri importante de 
productivitate au înregistrat, in pe
rioada amintită și colectivele de la 
Întreprinderea ..Metrom" și între
prinderea de radiatoare și cabluri 
din Brașov. (M. Nicolae).

® în întreprinderile industriei 
ușoare din județul Buzău s-au în
deplinit. între altele, angajamentele 
asumate în direcția diversificării bu
nurilor de consum destinate popula
ției. Astfel, la întreprinderile de con
fecții din Rm. Sărat. „Textila" Buzău 
și filatura de lină pieptănată .nu
mărul sortimentelor prevăzute a fl 
realizate în 7 luni ale anului a fost 
depășit cu 80 noi produse, obtinîn- 
du-se suplimentar o producție in va
loare de 23 milioane lei. (Mihai Bâzu).

— Și să fiți lăudat pen
tru ele...

— Ml-au spus că n-am 
să ajung nicicînd proiectant 
de mașini...

— Așa, direct, v-au 
spus-o?

— Din fericire! SI-atuncl 
mi-am zis: ei, Sorbăn Ist
văn, de-o fi să crapi și tot 
trebuie să demonstrezi 
că n-au dreptate. Atunci 
am învățat eu să iau 
un lucru de la capăt De

nist Român a transformat-o 
în epocă a revoluției teh- 
nico-științifice...

Vecinii de cartier îl știu 
de bun gospodar și „fami
list": mereu trebăluiește 
ceva pe lingă casă, iar du
minica face excursii, cu fa
milia, prin_ munții 
vului... 
Ferenc 
de-acum, 
deauna uimit de faptul că 
bunicii săi sînt veniti din

Băiatul, 
Almos, 
a fost

Brașo- 
Sorbân 
licean 

dintot-

I novatorii
Reportaj de BEKE Gyorgy

multe 
viață 
capăt, 
are dreptate cel ce știe s-o 
ia de la capăt.

Obraz plinut, fără să fie 
gras. Privire 
limpede. Un 
și receptiv la 
nou, la toate 
probleme 
tehnic. Un om care 
dăruit cu trup și suflet e- 
pocii noastre pe care, în 
România, Partidul Comu

LA ZI LN AGRICULTURĂ

GRÎUE• Secerișul se încheie• Recolta viitoare se pregătește a- cum
ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCIIPropuneri concrete, la obiect, pentru reducerea cheltuielilor de producție
ÎN PAGINA A 11-A

ori ești nevoit tn 
să iei totul de la 

Iar pînă la urmă

deschisă și 
om degajat 
tot ce este 
complicatele 

ale progresului 
s-a

meleaguri atît de diferite, 
într-adevăr, unui copil poa
te să i se pară destul de 
ciudat că, deși el s-a născut 
în Brașov, unul dintre 
bunici a văzut lumina zilei 
undeva pe valea Homoro- 
dului, iar celălalt în Odor- 
hei, pe cînd bunicile se 
trag din Ciuc și din jude
țul Covasna.

Pe la Începutul secolului 
nostru, nu numai spre A- 
merica a pornit marele 
șuvoi de oameni de pe me-

leagurile transilvane. Pe 
lingă dramaticul exod peste 
ocean, unii se orientau și 
către Brașovul aflat pe 
atunci într-un prim avînt 
de industrializare. Tatăl lui 
Sorbăn Istvăn și-a găsit de 
lucru într-un atelier meș
teșugăresc. Pe tatăl soției 
lui Sorbăn Istvăn, care 
învățătoare, l-a atras 
coace, de prin părțile 
dorheiului, tot această ne
voie 
Mase 
ghiari se revărsau 
în Brașov, orașul mește
șugarilor și negustorilor de 
odinioară; din ei a crescut, 
cu vremea, clasa munci
toare brașoveană de astăzi.

Inginerul Sorbăn Istvăn 
și-a început cariera sub 
auspiciile unor destine lim
pezite de-acum: sub sem
nul puterii populare, sub 
semnul socialismului. Timp 
de opt ani bursier la școala 
tehnică de metalurgie din 
Brașov, învață apoi tot 
acolo, in noua universitate, 
tehnologia fabricării mași
nilor. Soția lui a fost re
partizată la Brașov, ca 
absolventă a școlii pedago
gice. Cit a trecut de atunci? 
Dintre elevii săi a crescut 
și un profesor universitar,

de mină de 
de români și

e 
în- 
O-

lucru, 
ma- 

șuvoi

(Continuare in pag. a III-a)
♦

GHEORGHE STOICA
Din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

a Marii Adunări Naționale și Consiliului de Stat 

ale Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea Adunare 
Națională și Consiliul de Stat ale Republicii Socialiste România anunță cu 
profundă durere încetarea din viață, la 10 august a.c„ a tovarășului Gheorghe 
Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie, membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, deputat in Marea Adunare Națională, 
vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești revoluționare din țara 
noastră, fiu credincios al partidului și al poporului român, luptător devotat 
pentru cauza socialismului, pentru întărirea și propășirea patriei noastre.



PAGINA 2 SCiNTEIA — miercuri 11 august 197&

* Secerișul se încheie 
vfi f UL • Recolta viitoare se ureai

O recoltă s-a strîns, cea viitoare se 
pregătește. Acesta este ciclul firesc 
al activității in agricultură. Fiecare 
an insă adaugă un plus de expe
riență, îmbogățește cu noi concluzii 
practica agricolă, ceea ce constituie 
elemente de autodepășire. de folosire 
mai intensă a pămintului si a bazei 
tehnico-materiale în efortu.1 lucrăto
rilor de pe ogoare de a obține recol
te tot mai. mari. Și trebuie spus că. 
anul viitor, lucrătorii din agricultură 
trebuie să realizeze cea mai mare . 
producție totală de cereale prevă
zută vreodată, de 21—22 milioane de 
tone. îndeplinirea acestui obiectiv 
impune ca. încă de pe acum, să se 
facă o temeinică pregătire a produc
ției de cereale păioase : grîu. orz și 
săcară. în ce direcții trebuie să se 
acționeze, ce măsuri sînt necesare 
pentru că producția de grîu a anu
lui viitor să se situeze Ia nivelul 
superior al posibilităților ? Iată ce 
recomandă specialiștii.

ing- Constantin GI.AVAN, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare :

— Experiența anului acesta a per
mis conturarea unor concluzii deo
sebit de valoroase privind cultura 
griului. în primul rînd. a pus în 
evidentă factorii de care trebuie să 
ținem seama pentru creșterea pro
ducției. Pornind de aici, direcțiile 
generale pentru agricultură și indus
tria alimentară, trusturile I.A.S. și 
S.M.A., conducerile întreprinderilor 
agricole de stat si ale cooperativelor 
agricole au primit sarcina să-și în
tocmească pînă la 15 august ..pro
gramul de cultură a griului" care va 
sta la baza însămîntării cerealelor 
de toamnă. In acest program sînt 
cuprinse toate elementele tehnolo
giei culturii griului — suprafața și 
producția ce trebuie realizată, schița 
de amplasare și plantele premergă
toare. structura soiurilor, norma de 
sămîntă. planul de fertilizare pe 
parcele, lucrările specifice solului 
după fiecare plantă premergătoare, 
perioada de însămînțare. combaterea 
dăunătorilor și planul de erbicidare. 
elemente care trebuie să fie adap
tate condițiilor specifice dintr-o 
unitate agricolă sau alta. Avînd la 
dispoziție un asemenea program. în
tocmit din timp pe baze științifice, 
specialiștii din producție pot evita 
arbitrarii]! și înlătura unele greșeli 
în cultivarea griului.

— Asupra căror elemente ați in
sista în mod deosebit ?

— Pînă anul trecut a existat prac
tica de a se alege pentru griu. în 
preajma semănatului, terenurile cul
tivate cu cele mai bune 
mergătoare. Aceasta a 
multiple neajunsuri, cu 
gative asupra nivelului 
datorită insuficientei 
..istoricului"
ce erbicide s-au aplicat înainte, ce 
cantități si ce fel de îngrășăminte 
chimice, organice și amendamente 
s-au administrat, ce atacuri de boli 
sau dăunători s-au semnalat. Pentru 
inlăturarea lor. începînd din această 
toamnă, amplasarea griului si a or
zului se va face în cadrul 
lament de 4—5 ani. care 
ganiza în mod obligatoriu 
unitate agricolă. In felul
vor cunoaște, cu 4—5 ani înainte, 
terenurile destinate griului, putîn- 
du-se lua măsuri de evitare a erbi- 
cidelor cu remanență mare, de fer
tilizare corespunzătoare si prevenire 
a atacului de boli și dăunători.

Deosebit de importantă pentru eșa
lonarea perioadei de recoltare șl. în 
zonele mal călduroase ale țării, pen
tru prevenirea fenomenului de șiștă-

plante pre
determinat 

urmări ne- 
productiei.

cunoașteri a 
acestor terenuri, adică

unui aso- 
se va or- 
în fiecare 
acesta se

producției, 
erbicidarea 
în prezenta 
din unități, 
in sol sînt

Recolta viitoare se pregătește acum
unei structuri 

a soiurilor cultivate. Expe- 
acestui an dovedește că este 
ca fiecare unitate agricolă să 

minimum 3 soiuri de grîu

vire este întocmirea 
optime 
riența 
nevoie 
cultive
diferite ca perioadă de vegetație, co
respunzător condițiilor pedoclimatice 
din fiecare zonă. Prioritate trebuie 
acordată însă soiurilor timpurii, aces
tea urmînd să ocupe între 70 și 80 la 
sută din suprafețele cultivate în 
zona sud-estică a tării și intre 
40—50 la sută în zona vestică. Tnan-

tarea lucrărilor la un înalt nivel ca
litativ.

Dr. docent Gheorghe ȘIPOȘ, 
șeful secției agrotehnice a I.C.C.P.T. 
Fundulea :

— Există rezerve însemnate de 
sporire a recoltelor de grîu. Ele pot 
fi, în primul rind. puse în valoare 
aplicînd corect îngrășămintele chi
mice. Grîul răspunde foarte bine la 
nivelul ridicat de fertilitate fosfa- 
tică. Deci, are nevoie fie de îngră
șăminte naturale, fie de îngrășăminte

însămînțările de toamnă
silva,nia si Moldova. Tinînd cont de 
importanta respectării structurii soiu
rilor stabilite pentru fiecare unitate 
agricolă, este nevoie ca întreaga ac
țiune de mișcare a semințelor între 
unități să se încheie pînă la data de 
30 august. Tot pînă la această dată 
trebuie să se încheie conditionarea 
și efectuarea analizelor de laborator 
ale semințelor, astfel încît la semănat 
să se folosească numai semințe de 
cea mai bună calitate.

As vrea să accentuez faptul că. 
mai mult ca oricînd. există condiții 
favorabile ca să facem în această 
toamnă o campanie a calității la în- 
sămințarea cerealelor păioase. Spu- 
nînd acestea, subliniez de fapt răs
punderea deosebită ce revine specia
liștilor din fiecare unitate agricolă. 
Ei au datoria să asigure prin prezenta 
permanentă în cîmp respectarea tu
turor elementelor privind tehnologia 
culturii griului și. mai ales, execu-

chimice prin care să se realizeze o 
creștere generală a fertilității fosfa- 
tice a solului. In ce privește admi
nistrarea îngrășămintelor azotoase, 
acestea trebuie corelate eu fosforul 
și azotul din sol. planta premergă
toare și aprovizionarea cu apă a so
lului. urmărindu-se realizarea unui 
raport echilibrat intre elementele 
fertilizante — azot, fosfor și potasiu, 
știindu-se că supradozarea cu azot 
determină atacul unor boli și că
derea lanurilor.

Pentru anul viitor se prevede ca 
întreaga suprafață cultivată cu grîu 
să fie erbicidată. Menținerea curată 
a lanurilor pînă la recoltare aduce 
desigur un spor însemnat de pro
ducție. Dar pentru 
aibă efectul dorit 
griul, este necesar 
fie aplicate numai
mă, adică între fazele 
începutul împăierii. Depășirea aces-

ca erbicidele să 
si 
ca 
în

să nu sufere 
substanțele să 
perioada opti- 
de înfrățire și

tor faze înspre împăiere și Inspicare 
are efecte fitotoxice asupra griului 
și determină scăderea 
Este un motiv în plus ca 
griului să se facă numai 
și cu avizul specialiștilor

în momentul de față, 
create condiții optime de umiditate. 
Aceasta constituie o premisă pentru 
pregătirea patului germinativ la un 
nivel calitativ superior. Ceea ce tre
buie să stea în atenția specialiștilor 
este oa imediat după executarea a- 
răturilor să se asigure pregătirea de
finitivă a terenului și a patului ger
minativ. urmînd ca în preajma se
mănatului să se facă una sau două 
lucrări ușoare de întreținere a na
tului germinativ. Prin aceasta se 
evită uscarea bulgărilor si pierderea 
umidității din sol.

— Atit în toamna trecută, cît si in 
primăvara acestui an au existat pă
reri contradictorii cu privire la 
udarea griului cultivat în sistemele 
de irigații. Ce precizări aduce în acest 
sens cercetarea științifică ?

— Grîul folosește cel mal bine ana 
aplicată în toamnele secetoase. In- 
trucît în sistemele de irigații grîul 
urmează după plante premergătoare 
ttrzii se creează o anumită confu
zie. Munca trebuie astfel organizată 
la recoltat și eliberat terenul incit 
pe toate suprafețele prevăzute la 
irigat să se facă Irigarea de toamnă 
cu norme de apă corespunzătoare 
gradului de umiditate din sol. Udări
le trebuie să fie astfel aplicate 
încît pregătirea patului germinativ 
și semănatul să se facă în perioada 
optimă fără întîrziere. Secretul constă 
deci în recoltarea și eliberarea ra
pidă a suprafețelor ce se cultivă cu 
grîu. Dacă primăvara solul este de
ficitar în umiditate, udările trebuie 
începute cît mai repede, chiar din 
luna aprilie. Or. anul acesta, aici s-a 
greșit în multe unități agricole. S-a 
intîrziat începerea udărilor, 
ce trebuie

practică 
prevenită in viitor.

Aurel PAPAD1UC

Ultimele verificâri ale unei noi locomotive la întreprinderea „Electroputere" din Craiova
Foto : E. Dichiseanu

PASIUNE
Colectivul de la întreprinderea 

..Electrotehnica" din Capitală în- 
timpină ziua de 23 August cu 
succese importante în producție. In 
7 luni, bunăoară, aici a fost reali
zată peste plan o producție-marfă 
în valoare de 4.1 milioane lei ; în
tregul spor de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii, nivelul planificat al 
acestui indicator fiind depășit cu 
1.6 la sută. Totodată, se cuvine re
marcat faptul că. în sase luni, be-

1 Propuneri concrete, la obiect,

ȘI DĂRUIRE ÎN MUNCĂ
neficiile suplimentare s-au ridicat 
la 2,2 milioane lei, iar cheltuielile 
la 1 000 iei producție-marfă au fost 
diminuate cu 1,2 Iei față de pre
vederile de plan.

Indiscutabil, rezultatele obținute 
reprezintă cea mai bună dovadă a 
eficientei măsurilor luate în între
prindere pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii, dar 
ele reflectă. în egală măsură, hăr
nicia și priceperea colectivului său. 
Iată-i. in imaginile alăturate, pe

cițiva dintre lucrătorii care se evi
dențiază în întrecerea socialistă, 
asa cum i-a surprins fotoreporte
rul nostru : la locurile de muncă, 
lucrind cu pasiune, competentă și 
dăruire. De la stingă la dreapța : 
Tuderița Tone, electrician montor, 
ing. Șerban Surdulescu, din com
partimentul C.T.C.. lăcătușul Petre 
Bibo. bobinatorul Nicolae Sendruc 
și muncitoarea Maria Chirită.

Foto : S. Cristian

în marea „casă a literelor tipărite", 
de unde iau drumul spre cititori 
principalele ziare și reviste ale tării, 
precum și un volum impresionant de 
cărți — deci, e vorba de o activi
tate de mare însemnătate, deopotrivă 
economică și cultural-politică — a 
avut loc, nu de mult, adunarea ge
nerală a oamenilor muncii. Si se 
poate afirma cu deplin temei că 
această adunare a constituit o puter
nică dovadă a înaltei conștiințe poli
tice și profesionale a colectivului 
combinatului, a participării responsa
bile. intr-un spirit democratic, a 
muncitorilor și specialiștilor la con
ducerea treburilor activității econo
mice. la soluționarea problemelor 
stringente ale producției. Ce argu
mente sprijină această afirmație ?

în primul rind. faptul că in cadrul 
adunărilor din secții și ateliere — 
care au .precedat adunarea generală 
— aproape 100 de angajați si-au spus 
cuvlntul despre activitatea colective
lor din care fac parte și au propus 
măsuri concrete în legătură cu per
fecționarea producției și a muncii. In 
al doilea rind, afirmația e întărită 
prin aceea că s-a evitat de la bun 
început festivismul și s-a discutat ' 
deschis, muncitorește. atit despre re
zultatele și experiențele înaintate, cit 
și despre neîmpliniri și neajunsuri, 
despre modul în care fiecare poate 
contribui la 
problemelor 
economice.

De altfel.
l-a constituit 
plan la care 
pe măsura prevederilor - 
cheltuielile la 1 000 lei 
marfă, care au fost depășite în pri
mul semestru ai anului cu 13.3 lei.

Cu toate că neindeplinirea acestei 
sarcini de plan se datorește. in cea 
mai mare măsură, unor factori care 
nu depind de eforturile combinatului, 
este demn de subliniat faptul că 
nici unul din vorbitori nu a invocat 
cu precădere „cauzele obiective", ci 
a prezentat argumentele pentru sus
ținerea ideii că posibilitățile in
terne ale combinatului de mai bună 
gospodărire a mijloacelor materiale 
și financiare, de economii sînt mult 
mai mari.

— Orice am spune, consumăm încă 
prea multe materiale — a tinut să 
precizeze muncitorul specialist Mir
cea Stan, de la secția tipar plan. Ri

LA COMBINATUL
POLIGRAFIC

„CASA SCÎNTEII“

soluționarea 
producției

efectivă a 
și eficientei

I. dezbaterilor 
indicator de

laitmotivul 
singurul I 
realizările nu sînt încă 

și anume : 
productie-

aecțiel. cel mai tn măsură să cu
noască condițiile de producție si să 
controleze, zi de zi. încadrarea chel
tuielilor în limite economic raționale.

— Trebuie să intensificăm efortu
rile pentru o mai bună organizare a 
activității noastre, a precizat tehni
cianul Ion Cocoi, de la secția meca- 
noenergetică. Este necesar să mani
festăm o răspundere sporită in înde
plinirea obligațiilor de serviciu, dar 
se impune ca atribuțiile mecanicilor 
și ale celor din sectorul de producție 
să fie mai riguros delimitate, ca să 
se știe clar cine exploatează, cine 
întreține și repară fiecare mașină, 
fiecare instalație. Aceasta ar avea 
efecte pozitive si asupra întăririi 
disciplinei în producție, asupra for
mării conștiinței profesionale a tine
rilor muncitori și mecanici.

— Intr-adevăr, este necesar să ne 
preocupe mai mult formarea profe
sională și politică a tinerilor munci
tori. a continuat ideea ing. Mihai 
Rusescu, de la secția gazete. Sarci
nile noastre tot mai mari implică 
adoptarea unui program clar și in
sistent pentru pregătirea cadrelor 
necesare. Tinerii muncitori vor tre
bui să fie deprinși, de la bun în
ceput, cu spiritul de bun gospodar.

Problema contribuției pe care ca
drele tehnice și muncitorii cu expe
riență o pot avea la ridicarea eficien
ței activității productive a fost subli
niată cu insistență de mai multi vor
bitori. In context. Ing. Angela Bidu, 
de la biroul tehnic, s-a referit la 
promovarea înlocuitorilor — acțiune 
în care s-a realizat un demaraj bun. 
dar care trebuie intensificată, impu- 
nîndu-se îndeosebi creșterea recep
tivității unor producători din indus
tria chimică pentru asimilarea in 
fabricație a unor materiale noi si 
îmbunătățirea continuă a calității 
acestora.

Angajamentul pe care l-a pro
pus, in numele secției tipar înalt., 
muncitorul Grigore Dobre ca în 
semestrul II producția să sporeas
că cu 5 la sută, concomitent cu 
diminuarea cu cel puțin 10 la sută 
a cheltuielilor, a fost adoptat de 
participanții la adunare și a deve
nit o deviză a întregului colectiv. In 
acest scop a fost intocmit un pro
gram de acțiune pe întregul combi
nat. din care am retinut că vor fi 
detaliate pe secții, ateliere și locuri 
de muncă sarcini specifice, concrete 
privind raționalizarea 
reducerea
cuperarea 
materiale

sipim încă film, 
riale 
buni 
suri 
care
feste grijă fată de bunurile obștești, 
în fond ale noastre, ale tuturor. De 
asemenea, am dori ca și conducerea 
combinatului să fie mai receptivă la 
citeva cerințe ale noastre. Bunăoară, 
să vegheze mai mult la modul în 
care se desfășoară relațiile cu unită
țile cu care colaborăm. Mă refer, de 
pildă, la faptul că unele mașini din 
secția noastră sînt imobilizate 
rioade mari de timp din cauza ne- 
asigurării unor piese de schimb, în 
special de către întreprinderea de 
mecanică poligrafică. Totodată, am 
fi dorit ca beneficiarii noștri să cu
noască mai bine condițiile de lucru 
și să formuleze pretențiile nu numai 
în funcție de posibilitățile tehnice, 
ci și de cheltuielile de producție pe 
care le implică.

Asupra necesității realizării unor 
consumuri mai reduse au insistat 
și alți vorbitori. Bunăoară, ing. Vla
dimir Florian, de la secția tipar 
adine, s-a referit la oportunitatea 
normării tuturor consumurilor de 
materiale și a solicitat o mai mare 
preocupare din partea economiștilor 
combinatului în acest sens. O ase
menea opinie nu a fost însă susți
nută de cei prezenți. Astfel.. în re
plică. ing. Alexandru Constantin, 
directorul combinatului, a demonstrat 
că normarea cît mai judicioasă a con
sumurilor este în primul rînd o obli
gație a inginerilor și tehnicienilor

cauciucuri, mate- 
mărunte. Pentru a deveni mai 
gospodari nu e nevoie de mă- 
speciale. Trebuie doar ca fie- 
la locul său de muncă să mani-

pe-

DOROHOI

consumurilor, 
pierderilor tehnologice, re- 

și recondiționarea unor 
și piese de schimb ș.a.

Corneliu CARLAN

n

In actualul cincinal, unitățile știin
țifice de specialitate trebuie să se im
pună tot mai mult și in mod divers 
la nivelul ramurii economice in care 
activează, să devină nuclee dinamice 
de promovare a progresului tehnîco- 
științific. de afirmare plenară a 
creativității tehnico-științifice româ
nești. Potrivit sarcinilor cuprinse in 
documentele partidului nostru, indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului și folosind experiența po
zitivă pe care a dobîndit-o, colectivul 
Institutului de cercetare pentru in
dustria electrotehnică (I.C.P.E.). tre
buie să participe. în perioada 1976— 
1980. la modernizarea și înnoirea sus
ținută a produselor, echipamentelor 
și tehnologiilor cu specific electro
tehnic. Precizez că în acest domeniu 
vor fi innoite circa 70—76 la sută din 
produsele înscrise în nomenclatorul 
fabricației actuale. Concomitent cu 
acoperirea unor asemenea cerințe 
precise, imperioase. I.C.P.E. trebuie 
să evolueze și într-un plan mai larg 
pentru ridicarea cercetării electroteh
nice din tara noastră. Acest lucru se 
impune cu atît mai mult cu cit insti
tutului nostru îi revin și o serie de 
atribuții specifice pe întreaga ramu
ră a electrotehnicii românești și 
chiar a altor industrii. Spre exem
plificare. m-aș referi la rolul pe 
care 11 are de a omologa produsele 
electrotehnice și electronice proprii 
sau provenite din import, precum și 
la atribuția de verificator autorizat 
al performanțelor legate de fiabili
tatea și protecția climatică a produ
selor. în domeniul fiabilității și cli- 
matizărilor. I.C.P.E. inițiază cercetări 
și are contribuții la alcătuirea unor 
recomandări și normative standard, 
aplicabile, sub anumite aspecte, chiar 
la nivelul economiei naționale.

Sîntem, de asemenea, preocupați de 
a depăși faza înnoirilor și moderniză
rilor cu caracter local, prin aplicarea 
pe scară cît mai largă, generalizată, 
a unor soluții noi. valoroase, deoa
rece producția tinde astăzi spre în
noiri și modernizări sistematice, mai 
complexe. Crește tot mai mult inte
resul unităților industriale nu numai 
pentru produse individuale, ci și pen
tru serii de produse, realizate in ga
me largi de tipodimensiuni. pentru e- 
chipamente complexe, care înglobea
ză în mai mare măsură tehnicitate 
superioară cu o valoare științifică și 
economică ridicată. Pentru a răspun
de acestor solicitări, institutul nostru 
și-a creat in ultimii ani o importan
tă bază de concretizare și materiali

zare a soluțiilor noi, prin dezvolta
rea secției de construcții prototipuri. 
Faptul că majoritatea înnoirilor și 
modernizărilor ce s-au efectuat în ul
timii ani de o serie de întreprin
deri cu profil electrotehnic importan
te — cum sînt „Electrotehnica" și „E- 
lectroaparataj" din București sau 
„Electroputere" din Craiova — s-au 
realizat cu participarea și colabora
rea directă, susținută și a colectivu
lui nostru confirmă că această o- 
rientare spre faza înnoirilor com-

PRIORITĂȚI IN CINCINALUL REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Exigențe și angajamente 
ale cercetătorilor din domeniul 

electrotehnicii
plexe este perfect posibilă și tn mă
sură să ridice nivelul tehnic și pro
ductiv al unor unități industriale pe 
întreg ansamblul lor.

De altfel, și alte preocupări ale in
stitutului și ale fabricilor pot dovedi 
o asemenea mutare a „centrului de 
greutate" sprg tehnici de mare im
portanță tebnieo-economică. Se poate 
spune că. dacă în trecutul cin
cinal cercetarea de specialitate a 
reușit să dea rezolvări deosebite pe 
linia realizării unor produse și teh
nologii noi. în cincinalul revoluției 
tehnico-științifice pe care l-am înce
put ea trebuie să furnizeze soluții 
de ansamblu pentru producția unor 
unități industriale întregi. Mai pre
cis, ea trebuie să ofere produse la 
parametri tehnici și economici su
periori. respectiv, acel echipament, 
acea tehnologie sau acea organizare 
a procesului productiv care să permi
tă obținerea unor efecte economice 
deosebite (prin consumuri reduse de 
materiale și manoperă, valorificarea 
din plin a materialelor indigene ș.a.). 

astfel ca. în final, creația nouă să 
confere competitivitate produsului.

Sînt probleme importante, de mare 
complexitate, dar pe care cercetarea 
științifică românească le poate re
zolva astăzi. In cincinalul 1976—1980, 
institutul nostru, care servește în 
principal sectorul electrotehnic de 
curenți tari, va participa nemijlocit 
la introducerea unor procese și teh
nologii proprii. în cadrul noilor o- 
biective industriale. O va face în 
condiții de licențiar. adică în condi

țiile în care cercetătorul participă 
nemijlocit, atît prin cedarea proiec
tului de produs și al tehnologiilor 
neconvenționale. cît și prin acorda
rea de asistentă tehnică vizînd atin
gerea rapidă a parametrilor proiec
tați. pregătirea și formarea temeini
că și grabnică a personalului care 
preia produsul nou.

Cu toate progresele obținute in a- 
cest domeniu, există încă largi posi
bilități de optimizare. în special prin 
atragerea mai consecventă a unită
ților de cercetare cu specific diferit 
ia realizarea unor mari obiective in- 
dustrial-economice. Pentru că nicio
dată. nici măcar în cărți nu se poate 
concepe un produs exclusiv electro
tehnic. mecanic sau chimic, ci tot
deauna ca o sinteză de cunoștințe, ca 
o participare multidisciplinară. dar 
în cadrul căreia cel care asigură 
competenta maximă a rezolvării este 
institutul de profil. Apropierea și 
conlucrarea specialiștilor, integrarea 
eforturilor si rezolvarea in comun a 
unor obiective tot mai complexe re- 

prezlntă un fenomen logic al produc
ției moderne, un imperativ al pro
gresului tehnico-economic accelerat 
din epoca noastră.

Este de la sine înțeles că un insti
tut de profil ca al nostru nu are o- 
bligații numai pentru propriul sector 
de activitate. El are datoria — și toc
mai această funcție va trebui, cre
dem, să crească în viitor — să dea 
soluții șl pentru alte domenii, pe 
care trebuie să le îmbogățească cu 
tehnici noi. de natură să ridice va

loarea procedeelor (prin mașini-unel- 
te sau echipamente tehnologice care 
să dispună de funcții și precizii spo
rite) ; să asigure regimuri de funcțio
nare complexe (echipamente de fo
rai. acționări de mori de ciment, 
tracțiune ș.a.) ; să asigure aparaturi 
de cercetare și unicate de producție 
care să permită utilizarea unor ma
terii prime românești (echipamente 
pentru minerit, spre exemplu). Am 
ales numai cîteva din domeniile de 
interes, dar seria ar putea fi ușor 
completată și cu alte numeroase 
exemple. Indiscutabil, institutul de 
profil trebuie să se afirme ca pro
motor al unor idei noi. care, la 
prima vedere și în mod paradoxal, 
nu se traduc întotdeauna prin efec
te economice imediate, adică acele 
efecte urmărite mai ales de omul din 
industrie. Un exemplu va completa 
această idee. Primele echipamente e- 
lectrice pentru instalațiile de foraj, 
asigurînd regimuri optime pentru 
programele de exploatare, realizate 
prin anul 1970. au fost privite la în

ceput cu anumită neîncredere. Expli
cația ? Caracterul lor mai complex 
(prin numărul sporit al elementelor 
de urmărire), care era văzut nu atît 
ca o performantă, cît mai ales ca o 
complicație 1 In timp, ele și-au dove
dit utilitatea, inclusiv prin latura lor 
economică, iar astăzi institutul nos
tru (împreună cu cel de proiectare 
pentru utilaj petrolier, I.P.C.U.P.), 
consideră ca un succes introducerea 
tehnicilor verificate cu mare succes 
în forajul normal, de mare adîncime 
sau cel marin. Echipamentele de a- 
cest fel. prin seriile mari ale anilor 
viitori, vor asigura valori economice 
remarcabile, atît Ia producătorul de 
utilaje, cît și în exploatare. Dar pen
tru a înainta cu succes pe un ase
menea drum, institutul de specialita
te trebuie să tindă spre sinteze de 
tehnici noi, să generalizeze tehnicile 
și echipamentele ce pot fi comune 
diverselor sectoare ale economiei, 
ducînd la un progres general, la un 
salt colectiv al acestora. Prin urmare, 
institutul de profil poate să devan
seze nivelul tehnic al prezentului — 
selectînd ideile valoroase, alegîndu-le 
pe cele ce ni se potrivesc, pentru 
care sîntem pregătiți cu oameni, 
mijloace materiale de realizare și 
materii prime — cu cît mai multe 
materii prime românești.

Se înțelege că progresul tehnic nu 
este promovat doar prin activitatea 
institutelor de cercetare de profil, ci 
și prin eforturile de cercetare și pro
iectare din fabrici, în funcție de spe
cificul și potențialul fiecăreia. De 
aici rezultă indiscutabil nevoia creș
terii nivelului nucleelor de cercetare 
mai tinere, o egalizare a potențialu
lui științific, dar la un nivel ridicat.

Sînt doar cîteva din argumentele 
care justifică efortul de activitate a 
institutelor de profil, ca factori cu 
inițiative înnoitoare la nivelul ramu
rii si al economiei naționale în an
samblu. Prin înseși sarcinile lor. prin 
poziția ce o dețin în rețeaua științi
fică. institutele de profil sînt chema
te să contribuie la înfăptuirea o- 
biectivelor esențiale ce disting cin
cinalul actual de precedentele, 
acela de cincinal al afirmării ple
nare a revoluției științifice și teh
nice în România.

Dr. Ing. Florin Teodor 
TANĂSESCU
directorul Institutului de cercetare 
pentru industria electrotehnicâ 
din București

Preocupări pentru diversificarea 
sortimentelor în industria locală

Fabrica mixtă de industrie locală 
din Dorohoi a cunoscut in ultimii 
ani un ritm susținut de dezvoltare. 
Au crescut si s-au modernizat ca
pacitățile de producție, s-a acționat 
constant pentru diversificarea pro
ducției și ridicarea nivelului său 
calitativ. Rezultatele n-au intîrziat 
să se arate. Acum, de pildă, se lu
crează in contul lunii septembrie 
a.c., valoarea producției suplimen
tare față de sarcina de plan la zi 
fiind de peste 7 milioane lei — 5 
milioane de cărămizi, 115 000 plăci 
teracotă, confecții metalice in va
loare de peste un milion lei si co
voare moldovenești in valoare de 
850 000 lei. 4 000 tone turbă măcina
tă și alte numeroase produse. Tot
odată. planul de livrări la fondul 
pieței a fost depășit cu 26 procente, 
iar la export cu 4 procente. Atit în 
județ, cit și in afara Iui sînt astăzi 
bine cunoscute produsele de cera
mică smălțuită realizate la secția 
din Mihăileni, covoarele țesute la 
Darabani. Împletiturile de nuiele și 
produsele din lemn si metal lucra
te la secția din Dorohoi. Valorifi
carea resurselor materiale locale, 
continuarea unor tradiții meșteșu

FABRICA „TEHNOLEMN" PLOIEȘTI

Livrări suplimentare la export
Colectivul fabricii „Tehno- 

lemn" Ploiești. din cadrul 
Grupului întreprinderilor de in
dustrie locală Prahova. înregis
trează succese tot mai mari la 
export, produsele unității — da
torită calității lor și gamei 
largi sortimentale — sînt tot 
mai insistent cerute de firme 
străine. După cum ne spunea 
directorul fabricii. Constantin 
Joița, produsele confecționate 
din lemn combinat cu papură și 
cele din răchită au ajuns să fie 
livrate în 20 de țări ale lumii. 
Sînt căutate, îndeosebi, scau

gărești si aie artei populare din 
zonă sînt doar două din elementele 
care au asigurat lărgirea gamei de 
produse ce s-a obținut la F.M.I.L. 
Dorohoi.

,,La acestea mai trebuie adăugat 
Si un al treilea — ne spune tova
rășul director Frunză Aurel — și 
anume : absolvirea cursurilor de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale de către un număr de peste 
1 000 de angajați. Creșterea măies
triei acestora se poate vedea de alt
fel in cele aproape de 200 noi pro
duse pe care le vom prezenta la 
expoziția organizată in vederea 
contractărilor cu comerțul". Unul 
din sectoarele noi de activitate din 
fabrică care va cunoaște o extin
dere apreciabilă in viitor este a- 
cela al producerii de piese și ma
teriale pentru agricultură. Dintre 
acestea multe sînt solicitate Îndeo
sebi pentru Întreținerea sistemelor 
de irigații — garniturile de pompe 
si alte piese de schimb — sau pen
tru sistemele de desecări — tubu
rile din ceramică, din care s-au li
vrat in acest an un milion bucăți. 
(E. Nazarie).

nele și taburetele din împleti
turi de papură, coșurile, căru
cioarele pentru copii, geaman
tanele confecționate din răchi
tă. tn primul semestru al aces
tui an, harnicii tîmplari și îm
pletitori de la ..Tehnolemn" au 
depășit planul la export cu a- 
proape 17 la sută, livrîndu-se 
astfel solicitatorilor produse în 
plus. Pentru a-și asigura mate
ria primă necesară, unitatea a 
luat măsura să trimită în Del
tă o brigadă de muncitori să a- 
jute la recoltatul papurei. 
(C. Căprarul
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R.S.S. GRUZINĂ
Dineu oferit în onoarea tovarășului Nieolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Marți seara, tovarășul Eduard 

Amvrosievici Șevardnadze, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Gru
zia, a oferit un dineu în onoarea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.R., Nicu Ceaușescu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui 
republicii.

Din partea gruzină, la dineu au 
participat tovarășii Zurab Aie- 
xandrovici Pataridze, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine, Victoria Moiseevna Și- 
radze, secretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, Juli Kalistiatovici Șarta- 
va, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Gruzia, Tamara Va- 
silievna Laskarașvili, secretar al

La monumentul istoric Svetisțhofeli

(Urmare din pag. I)
Tovarășul Nieolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu privesc 
de pe platforma străvechiului edi
ficiu panorama fostei capitale gru
zine, Mțheta, situată la confluența 
rîurilor Aragvi și Kura (Mtkari). 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine, alte persoane ofi
ciale, conducători ai unor minis
tere republicane și unități econo
mice și cultural-științifice.

în timpul dineului, tovarășul 
E. A. Șevardnadze și tovarășul 
Nieolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

în alocuțiunea sa, primul secre
tar al C.C. al P.C. din Gruzia, ex- 
primînd satisfacția comuniștilor 
și a oamenilor muncii din Gruzia 
de a avea ca oaspeți pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, a transmis oas
peților călduroase urări din partea 
tovarășului L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și a 
toastat pentru prietenia și colabo
rarea dinte popoarele Uniunii So
vietice și poporul român, în sănă
tatea secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru noi și noi succese în dez-

Vizitarea unor locuri istorice

Se vizitează apoi un alt monu
ment legat de istoria poporului 
gruzin — mînăstirea Svetisțhofeli, 
construită în secolul al VII-lea.

La înapoierea la Tbilisi, coloa
na de mașini trece pe lîngă prima 
hidrocentrală electrică din Trans- 
caucazia, „Zaghes", ridicată în anii 

voltarea socialistă a României, în 
lupta pentru pace, pentru comu
nism.

în cuvîntul său, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, mulțumind 
călduros pentru primirea deosebit 
de cordială de care s-a bucurat în 
Gruzia sovietică, a toastat pentru 
dezvoltarea bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică și, în cadrul aces
tora, pentru progresul și înflo
rirea tradiționalelor legături din
tre poporul român și poporul 
gruzin. Secretarul general al P.C.R. 
a urat, cu acest prilej, comuniș
tilor și poporului gruzin prieten 
succese tot mai mari în realizarea 
programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, în înflorirea 
științei și culturii, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a tuturor oamenilor muncii din 
R.S.S. Gruzină. Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a toastat pentru o co- 

puterii sovietice, pe largul bulevard 
„Prietenia între popoare'*, mărgi
nit de impunătoare blocuri de lo
cuințe.

Grupuri de cetățeni îi salută pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu cu vii 
aplauze. 

laborare strînsă între Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, în 
sănătatea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, pentru Comitetul 
Central al P.C. din Gruzia și în 
sănătatea primului său secretar, 
tovarășul E. A. Șevardnadze, în 
sănătatea tuturor celor prezenți la 
dineu.

în cursul dineului au mai rostit 
scurte toasturi tovarășii V. M. Și- 
radze, secretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, Z. A. Pataridze, președin
tele Consiliului de Miniștri al re
publicii, acad. Vahtang Beridze, 
președintele filialei din Gruzia a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, T. V. Laskarașvili, secretar 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
republicii, J. K. Șartava, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din Gru
zia.

Vorbitorii au exprimat călduroa
se urări de întărire a prieteniei ro- 
mâno-sovietice, de dezvoltare, în 
acest cadru, a colaborării dintre 
România și Gruzia pe tărîm po
litic, economic, științific și cultu
ral, al organizațiilor de tineret, în 
toate domeniile de activitate.

De asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu a toastat pentru bunele 
relații care există între poporul 
nostru, poporul gruzin și popoarele 
Uniunii Sovietice, pentru sănătatea 
și fericirea femeilor sovietice, a 
tuturor femeilor din Gruzia care 
lucrează în diferite domenii de 
activitate — industrie, știință, în- 
vățămînt, cultură, pentru femeile 
mame din România socialistă și 
Uniunea Sovietică.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambianță plină de 
cordialitate, a fost prezentat un 
frumos program de cîntece și dan
suri interpretat de artiști de seamă 
ai R.S.S. Gruzine.

ÎNTÎLNIRE
Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem

bru al Biroului C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist, a avut marți 
după-amiază o întîlnire cu tovară
șul J. K. Șartava, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din Gruzia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii în legătură cu 
activitatea organizațiilor revolu
ționare de tineret din Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică pentru educarea comunistă 
a tinerilor, pentru formarea lor ca 
făuritori conștienți ai socialismu
lui și comunismului.

Atmosferă caldă, prietenească

(Urmare din pag. I)

oaspete pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. El a arătat că Uzina 
metalurgică din Rustavi, una din 
puținele obiective din ramură cu 
ciclu complet — de la șarjele de 
fontă pînă la țevi laminate — are 
o mare pondere în producția pe 
întreaga Uniune Sovietică a țevi
lor pentru industria petrolieră. 
Vorbitorul a relevat contribuția 
specialiștilor și tehnicienilor din 
R.S.S. Gruzină la mecanizarea și 
automatizarea complexă a proce
selor de producție, rolul uzinei în 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei R.S.S. Gruzine, care, în urmă

i-

La Uzina metalurgice din Rustavi
cu cîteva decenii, se axa pe indus
triile ușoară și alimentară.

După ce a evidențiat colaborarea 
dintre uzina de la Rustavi și între
prinderile românești de același 
profil, O. Șuladze a rugat să se 
transmită colegilor metalurgiști din 
România urări de succese în acti
vitatea lor pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le stau în față.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și satisfacția de a vi
zita o uzină care întreține o strîn
să colaborare cu întreprinderile 
similare românești, a spus : „Vă 
urez să obțineți rezultate cit mai 
bune în realizarea programului pe 
care îl aveți și, desigur, o colabo
rare tot maj strînsă cu întreprin

derile din România. Avem o bună 
impresie despre uzina dumneavoas
tră și doresc să urez colectivului 
de conducere, muncitorilor și ingi
nerilor succese tot mai mari în 
producție, multă sănătate și feri
cire

La ieșirea din uzină un mare 
număr de muncitori l-au întîmpi- 
nat pe tovarășul Nieolae Ceaușescu 
cu puternice aplauze. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu strînge priete
nește mîinile unora dintre vetera
nii uzinei.

Și din nou, la întoarcere, pe stră
zile marelui oraș muncitoresc, ce
tățenii îi aplaudă călduros, îi acla
mă pe oaspeții români.

EDUCAREA TINERILOR MUNCITORI
obligația de onoare, sarcina de fiecare zi a fiecărui comunist

In fiecare an. pe porțile întreprinderii mecanice din Cugir intră, ca 
noi angajați, mulți tineri — absolvenți ai liceului de specialitate sau ai 
școlii profesionale din localitate, ai cursurilor postliceale sau de califi
care Ia locul de muncă. Ei devin din acest moment muncitori la Cugir, 
Cum sînt îndrumați tinerii — care în această întreprindere reprezintă 
40 la sută din totalul angajaților — cum se ocupă, în continuare, de 
creșterea lor comuniștii, organizațiile de partid ? Aceasta a fost tema 
anchetei noastre efectuate aci nu de mult.

— La noi în întreprindere tînărul 
incitor nu crește, nu se maturi- 

.ază la întimplare. Organizațiile de 
partid, toți comuniștii au o bogată 
experiență în formarea și călirea 
schimbului de mîine, a viitorilor co
muniști, in îndrumarea activității or
ganizațiilor U.T.C. — ne precizează 
tovarășul loan lancu, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere. Organizarea temeinică a pro
ducției, ritmul înalt al muncii, preo
cuparea unanimă pentru gospodă
rirea materiilor prime și materiale
lor. pentru reducerea consumurilor, 
exemplul înaintat al celor din jur — 
asigură, la fiecare loc de muncă, 
un climat educativ cit se poate de 
fertil. Așa cum a indicat tovarășul 
Nieolae Ceaușescu la primul Con
gres al educației politice și al cul
turii socialiste, întreaga activitate 
politică desfășurată în rîndurile ti
nerilor țintește în permanență cul
tivarea noii atitudini față de muncă, 
dezvoltarea răspunderii și conștiin
ței socialiste, însușirea idealului co
munist de muncă și viață. Munca de 
la om la om, gazetele de perete, în
treaga agitație vizuală, concursurile 
pe meserii ale tinerilor strungari și 
frezori și multe alte forme de edu
cație sînt folosite în acest scop. 
„Omul zilelor noastre**, model de 
conduită în orice împrejurare, este 
prezentat nu ca un erou abstract, ci 
ca un tovarăș de muncă, așa cum 
sînt mulți comuniști în întreprindere 
— cu nume și prenume. harnici, 
sîrguincioși, modești, cu spirit de 
inițiativă și răspundere. Aceștia sînt 
„profesorii de educație comunistă**.

...O experiență rodnică în dome
niul educației comuniste ne înfăți
șează maistrul Teodor Braga, secre

SUCEAVA: Randamente superioare 
în muncă

VRANCEA: Bunuri de consum variate, 
de calitate

Harnicul colectiv de muncă de la 
întreprinderea de reparații auto 
Suceava a obținut în primele șapte 
luni ale anului realizări remarca
bile. Planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit în propor
ție de 110,1 la sută, iar prevederile 
Ia indicatorul productivitatea mun
cii au fost realizate în procent de 
107.5 la sută, ceea ce înseamnă un 
spor de aBroape 8 000 lei pe an
gajat.

Realizările consemnate în 1978. 
cel de-al 10-lea an de existentă a 
întreprinderii sucevfene. au o bază 
temeinică, atît în strădania depusă 
de oamenii de aici pentru ridica
rea pregătirii profesionale, cît și în 
eforturile lor de a adăuga, an de 

tarul comitetului de partid din sec
ția mecanică I :

— Muncitorii stăpîni pe meserie, 
comuniști încercați din secția noas
tră, au în primire 1—2 tineri de 
care se ocupă de la intrarea aces

Din experiența organizațiilor de partid 
de la întreprinderea mecanică din Cugir

tora în rîndurile colectivului pînă la 
primirea lor in partid. Considerăm 
că pentru fiecare comunist creșterea 
și educarea tinerilor sint sarcini de 
partid.

Această inițiativă se aplică și în alte 
secții cu bune rezultate. La secția 
mecanică II, din cei 35 de muncitori 
primiți în partid în anul trecut, 27 
au fost utecișt-i pregătiți de comu
niștii din secție pentru acest impor
tant eveniment al - vieții. Aici, unde 
lucrează mai multe tinere fete, aces
tea se întîlnesc periodic cu cele trei 
membre ale comitetului de partid al 
secției în cadrul „sfatului omeniei 
și educației comuniste**, prilej de 
dezbatere a unor probleme legate de 
muncă și viață. La nivelul grupei 
sindicale sînt organizate „momente 
de știință și tehnică" în care accen
tul se pune pe formarea la tineri a 
pasiunii pentru nou. știință și teh
nică. Secretarul comitetului de 
partid pe secție, maistrul Viorel Seni, 
are sistematice convorbiri cu tinerii 
despre tradițiile muncitorești ale Cu- 
girului. ștafeta nevăzută a răspun
derii în muncă, rolul tinărului în 
uzină, societate și familie si despre 
alte teme ce prezintă interes.

an. activității propriu-zise de repa
rații de autocamioane și motoare 
o vigoare sporită.

— Producem acum — ne relata 
tovarășul inginer Gheorghe Toma. 
directorul întreprinderii — un im
portant volum de piese de , schimb 
însumînd circa 900 de repere și an- 
samble. Anul acesta am livrat 
înainte de termenele prevăzute în
semnate cantități de piese de 
schimb unor cunoscute uzine con
structoare de mașini din Satu-Mare. 
București. Medgidia și Brașov Tot
odată. realizăm în producție de se
rie o variată gamă de instalații și 
agregate destinate operațiunilor de 
mecanizare, paletizare si container 
rizare în domeniul transporturilor.

— Sint discuții de la om la om, 
fără referate și procese verbale, pre
cizează maistrul Seni. Argumentele 
sînt culese din viața și munca noas
tră, de aceea au forță de convingere, 
influentă. într-o vreme, în secție un 
grup de 15 tineri strungari, frezori, 
lăcătuși își făcuseră un program de 
lucru mai aparte. Ori intîrziau la lu
cru ori lipseau nemotivat. Așa cum 
ne cere partidul, datoria noastră de 
comuniști era să nu stăm pasivi. 
Fiindcă, se știe, cum creștem tinerii, 
așa îi avem 1 I-am invitat pe cei in 
cauză la o discuție sinceră și des

chisă, de față fiind și cîțiva comu
niști de prestigiu, muncitori frun
tași. Discuția a fost exigentă și pli
nă de învățăminte pentru tineri. Ab
sențele nemotivate în secție au scă
zut cu peste 70 la sută.

...Nu de mult, într-o altă secție, la 
mecanică V, pe frontul activității 
politico-educative a apărut o altă 
inițiativă interesantă și eficientă : 
comisia de intervenție muncitorească. 
Sufletul comisiei, cum era și firesc, 
este secretarul comitetului de partid 
pe secție, maistrul Ioan I. Codea, 
muncitor vechi, cu experiență. Din 
comisie mai fac parte șeful secției, 
președintele sindicatului, secretarul 
organizației U.T.C. și, în funcție de... 
intervenție, 1—2 muncitori fruntași. 
Comisia e deosebit de dinamică, in
tervenind operativ acolo unde tre
buie. Mulți tineri în unele momente 
de cumpănă au simțit sprijinul tovă
rășesc al inimoșilor comuniști din 
această formă de educație organi
zată. De exemplu, Nieolae Cebuc și 
Teodor Hangan, de la atelierul gre- 
soare, deveniseră vestiți pentru mul
tele lor absențe nemotivate. Era 
gata să fie trimiși să-și caute de 
lucru în altă parte. Dar cei din co-

La întreprinderea județeană de 
industrie locală Vrancea, realizările 
suplimentare obținute la producția 
globală depășesc cu mai bine de 8 
milioane lei prevederile planului 
pe primele 7 luni ale acestui an. 
Acest succes marchează și obține
rea unei producții suplimentare 
aproape de trei ori mai mare decit 
angajamentul asumat în întrecerea 
socialistă la nivelul întregului an. 
Depășiri substanțiale au fost înre
gistrate și la producția marfă, la 
livrările de produse către fondul 
pieței, iar pentru mărfurile desti
nate exportului, colectivul de 
muncă al întreprinderii a obtinut 
in continuare aprecieri favorabile 
din partea numeroșilor săi clienti. 
Dacă menționăm și faptul că. pro

misie — principiali și intransigenți, 
dar în același timp cu grijă părin
tească — au făcut din ei muncitori 
adevărați. Ca urmare, tînărul N. Ce
buc a și fost primit de curînd în 
rîndul comuniștilor. De asemenea, 
pentru acte de indisciplină, presa- 
tdrul Virgil Ungur era amenințat cu 
desfacerea legală a contractului de 
muncă. Comisia și-a asumat răspun
derea educării lui. Și a reușit.

— Activitatea comisiei este un bun 
educativ al întregului colectiv al 
secției — ne relata despre această 
inițiativă maistrul Ioan I. Codea. 
Cazurile rezolvate de comisie nu se 
află în dosare. Poate, cumva, despre 
ele se vorbește la panoul de onoare 
al secției, devenit neîncăpător. Pen
tru a publica portretele celor 150 de 
fruntași a trebuit să facem fotografii 
de grup. După cum se vede, printre 
ei sînt mulți tineri.

★
Acestea sînt doar cîteva aspecte 

din activitatea de educare comunistă 
a tinerilor muncitori desfășurată la 
I.M. Cugir. Așa cum a apreciat co
mitetul de partid în luna iunie — 
cind, în spiritul Congresului educa
ției politice și al culturii socialiste, a 
discutat într-o plenară cu activul 
„Preocuparea pentru educarea tine
retului prin muncă și pentru mun
că" — atît comuniștii din întreprin
dere, cit și organizațiile U.T.C.. în
vestesc multă străduință și pricepere 
în creșterea celor mai tinere gene
rații de muncitori. Este o muncă 
tenace și generoasă, o muncă de 
partid, care întărește conștiințele în 
formare, dezvoltă răspunderea și 
inițiativa. Succesele tot mai însem
nate pe care tinerii muncitori le în
registrează în producție lună de lună, 
conduita lor generală tot mai bună 
— demonstrează că, într-adevăr, la 
întreprinderea mecanică din Cugir 
comuniștii se ocupă cu mare răspun
dere și folos de viitoarele cadre 
muncitorești.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scîntell"

ducția suplimentară a fost realizată 
prin depășirea productivității mun
cii planificate, aducem un argu
ment în plus, care accentuează hăr
nicia și iscusința acestui colectiv, 
dorința și hotărîrea sa de afirmare.

Aceasta explică, de exemplu, de 
ce cererile pieței externe sînt, în 
continuă creștere, an de an. pentru 
mobilierul și piesele de mobilier, 
pentru covoarele confecționate la 
Focșani și Năruja, pentru împleti
turile din răchită și, în ultimul 
timp, pentru confecțiile metalice. 
Drept urmare, colectivele de muncă 
analizează noi posibilități de ex
tindere a unor activități pentru fa
bricarea bunurilor de consum. (Dan 
Drăgulescu).

CLUJ-NAPOCA :

Crește volumul vînzărilor de produse industriale
Volumul produselor industriale des

făcute în unitățile din municipiul 
Cluj-Napoca raportat la metru pătrat 
de spațiu comercial știnge de pe a- 
cum nivelurile prevăzute pentru fi
nele actualului cincinal. Aceasta, ca 
urmare a promovării unor forme 
moderne, rapide și eficiente de ser
vire a publicului consumator. Din 
cele 134 de unități specializate în 
desfacerea produselor industriale, 25 
își desfășoară activitatea pe bază de 
autoservire, iar in alte 22 s-a intro
dus sistemul de liberă alegere. S-au 
generalizat aceste sisteme la artico
lele cosmetice, chimicale, la cele de 
menaj și, mai nou, la cămăși bărbă
tești, cravate, mercerie, încălțăminte 
și marochinărie. Ca urmare, volumul 
desfacerilor în aceste unități a cres
cut cu 50—80 la sută față de peri
oada cînd se practicau metodele cla

(Urmare din pag. I)
care predă și el la Brașov: 
Szăkely Gyula. Multi alții 
șint eminenți specialiști in
dustriali. învățătorul uită 
poate trăsăturile elevilor 
săi de odinioară: înfățișa
rea copilului se schimbă 
sub adierea vremii... „Mă 
mai cunoașteți, tovarășă în
vățătoare ?“, se pune, ade
sea, întrebarea pe stradă 
sau în troleibuz. Doar 
atunci prinde contur a- 
mintirea, doar atunci re
vine din trecut cîte un 
chip de copil. Cu soția 
lui Sorbăn Istvăn se pe
trec foarte ades astfel de 
întîmplări.

îl întreb pe inginerul Sor
băn cîți subalterni are în 
momentul de față?

— „Subaltern" nu este un 
cuvînt potrivit. în materie 
de proiectări pentru mașini- 
unelte, un singur om nu 
prea are valoare. La noi 
totul depinde mai ales de 
munca colectivă: ea decide 
succesul sau eșecul. Grupul 
nostru proiectează partea 
mecanică a noilor mașini- 
unelte. După ce fabrica 
ne semnalează necesitățile, 
adică ne dă subiectul, și 
după ce l-am discutat cu 
tehnologii, sfătuindu-ne ce 
anume să facem, lucrul 
începe concomitent cu patru 
echipe de proiectant!. Noi 
ne asumăm partea mecani
că ; celelalte trei grupuri se 
ocupă de uneltele pentru 
rabotare, de comanda hi
draulică și de cea electri
că. O mașină-unealtă tre
buie să efectueze simultan 
mai multe zeci de diverse 
operațiuni. Echipele noastre 
sînt supranumite „gîndito- 
rii", un fel de „vrăjitori" 
moderni care dăruiesc o 
sută de „mîini" fiecărei 
mașini. Miracol? Studiu 
susținut și dîrz. acumulare 
de experiență, conștiință și 
abnegație comunistă. Vră
jitorii nu se tem de eșecuri 
— vreau să spun : vrăjito

sice. Așa, de pildă, la magazinul care 
desface cămăși bărbătești — datorită 
introducerii autoservirii — volumul 
vînzărilor aproape s-a dublat fată de 
aceeași perioadă a anului trecut. La 
magazinul de mercerie, „tot cu auto
servire, valoarea vînzărilor a crescut 
în primele 6 luni cu peste 4 milioane 
lei etc. Aceasta și ca urmare a orga
nizării orarului de funcționare a ma
gazinelor pe schimburi — majoritatea 
personalului de servire este prezent 
în unităti la orele de vîrf.

După cum ne relata tov. Liviu Ar- 
chiudean, directorul întreprinderii 
comerciale pentru produse industriale 
din Cluj-Napoca, generalizarea for
melor moderne, rapide și eficiente de 
comerț se va afla și în continuare pe 
agenda de lucru a conducerii între
prinderii. (Alex. Mureșan)

rii de prin basme. Noi 
avem trac la fiecare (mași- 
nă nouă ; sîntem emoțio
nați ca elevii la prima te
ză...

— Greșiți frecvent?
— Erorile se constată nu

mai la asamblare. Sună te
lefonul, te cheamă la mon
taj: ceva nu merge... Mun
ca celor patru echipe nu a 
fost bine armonizată. Este 
suficient ca unul singur din 
cei o sută de oameni să fi 
greșit într-un singur punct 
— atît este de colectivă 
munca noastră.

muncitoresc „Steagul roșu". 
Directoarea școlii o consi
deră printre fruntașele 
corpului didactic. Piros- 
ka și-a dat examenul 
pentru gradul doi și este 
conducătoarea cercului de 
pedagogie al învățătorilor 
maghiari din Brașov. Faptul 
este grăitor și în privința 
pregătirii elevilor săi, de 
care este întotdeauna mul
țumită și conducerea școlii.

Uzina inginerului Sor
băn, școala soției sale și 
căminul lor familial sînt, 
toate, într-unul din cartie-

I novatorii
— Primiți de multe ori 

asemenea telefoane? — mă 
încăpățînez eu.

— De la o vreme nici nu 
mai știm bine cînd se ter
mină montarea cîte unei 
mașini sau a unui agregat, 
ceea ce înseamnă că totul 
e fără cusur... Ni se spune 
doar să mergem să vedem 
cum funcționează — iar noi 
ne ducem fuga...

...Casă familială, aproape 
de linia ferată. Pe vreme 
umedă se aude uruitul fie
cărui tren. în timpul celui 
de-al doilea război mon
dial, vecinătatea aceasta a 
pricinuit drama întregului 
cartier, care a fost supus 
unui bombardament ae
rian „în tăvălug". Mama 
lui Sorbăn Istvăn a adunat 
în grabă, într-un geaman
tan, ceva îmbrăcăminte 
(cîtă a încăput) și s-a re
fugiat pe cimp. La întoar
cere a găsit, în loc de casă, 
o groapă imensă...

Totul a trebuit să fie 
luat de la capăt.

Piroska, soția ingineru
lui Sorbăn, a luat și ea, 
„totul" de la capăt — de 
trei ori în șir, pînă să 
prindă rădăcini la școala 
numărul zece din cârtierul

rele muncitorești din Bra
șov.

— Clasa mea e compusă 
aproape fără excepție din 
copii de muncitori — îmi 
spune învățătoarea Sorbăn 
Piroska. Printre părinți gă
sești electricieni, topitori, 
zidari, strungari, tîmplari 
și, firește, ingineri, meca
nici auto, muncitori auxi
liari, montori, frezori, vop
sitori, maiștri-instructori. 
Firește, enumerarea aceas
ta este o simplă statistică — 
dar eu îi cunosc pe toți. 
Le fac vizite, le știu si
tuația familială, vederile, 
dorințele. Faptul în sine că 
părinții sînt muncitori nu 
prezintă neapărat o garan
ție pentru creșterea copii
lor în spiritul dragostei 
față de muncă. Nouă, pe
dagogilor, ne poate reveni 
un rol important în educa
ția sănătoasă, socialistă, a 
noii generații. Iar uneori 
educația copiilor are re
percusiuni binefăcătoare și 
asupra concepției părinți
lor.

învățătoarea Sorbăn Pi
roska are parte în toate 
casele de o bună primire. 
Se spune despre ea că se 
informează cu mult tact,

neamț : Valorificarea
fructelor de pădure

Murele, cireșele amare, vișinele, 
zmeura, _ măceșele, afinele — iată 
numai cîteva din fructele pădurilor 
din tinutul Neamțului care în a- 
ceste zile, prin intermediul a mii 
de culegători, umplu budanele și 
iau calea consumatorilor din țară 
și de peste hotare, în stare proas
pătă sau preindustrializate. „Numai 
de la centrul de prelucrare din 
Piatra Neamț, spre exemplu, am 
expediat pînă acum beneficiarilor 
din tară cîteva sute de tone de ase
menea produse, care constituie un 
deliciu pentru orice consumator, 
oricît ar fi de exigent" — ne spu
nea Constantin Trifescu, șeful aces
tei unităti. Totodată, colectivul cen
trului depune eforturi susținute 
pentru ca nimic din acest dar al 
pădurilor să nu se piardă. (I. Manea).

fără pic de indiscreție, im- 
punînd interlocutorului să 
fie sincer, tocmai pentru că 
și ea este sinceră. Printre 
elevii ei s-a statornicit un 
puternic simț colectiv. Sil- 
16 Măria este fiica unei 
familii cu opt copii, ve
nită la Brașov din Ciuc. 
Or, opt copii înseamnă și 
griji. învățătoarea l-a tri
mis pe un elev la mama 
copilei s-o întrebe dacă un 
ajutor colectiv oferit fetiței 
de către toată clasa nu ar 
supăra-o. Colegii ar ajuta-o 
cu plăcere la învățătură... 
Mama nici măcar n-a pu
tut răspunde, din pricina 
emoției... Cuvintele ei de 
caldă mulțumire au venit 
doar după ce treburile fa
miliei s-au pus la punct, 
rînd pe rînd : apartament 
de trei camere, din fond 
de stat, rosturile bine con
solidate în viața din fabri
că...

Oare știe ea că învăță
toarea Sorbăn Piroska a 
condus acțiunea plină de 
omenie a acestor copii? De 
bună seamă că a simtit-o 
așa cum toți ceilalți pă
rinți au simțit că învăță
toarea este aceea care in
suflă viată puternicei și 
fermei colectivități a cla
sei sale.

Din această clasă copiii 
vor lua cu ei, în viată, 
simțul de colectivitate, so
cialist.

— Cunosc căminul fie
căruia dintre elevii mei — 
încheie Sorbăn Piroska.' 
în unele locuri oamenii aș
teaptă o vorbă bună de la 
mine; în altele, o primesc 
eu de la ei, cu multă plăce
re. căci am nevoie de ea, 
spre a putea munci rodnic.

Inginerul Sorbăn și în
vățătoarea Sorbăn și-au dat 
seama — fiecare în pro
pria-! activitate — de un 
mare adevăr : acela că 
viata individului este cu 
adevărat rodnică numai în 
colectivitate.
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Conștienți de importanța pe care 
tipărirea și difuzarea la timp a ma
nualelor o are pentru debutul cores
punzător al noului an școlar, toți 
factorii implicați în această acțiune 
au depus eforturi notabile spre a o 
impulsiona și a-i imprima valbnțele 
corespunzătoare de calitate. Periodic 
și cu participarea tuturor forurilor 
de care depinde tipărirea cărții șco
lare s-au analizat și dezbătut stadiul 
definitivării manuscriselor, ritmul de 
tipărire al acestora, măsurile nece
sare în fiecare etapă de lucru pen
tru ca fiecare carte să se înfăți
șeze intr-adevăr 
ca o lucrare de 
valoare și atrac
tivă. după care 
elevii să învețe 
ușor și cu plăce
re. în acest an, 
procesul de edita
re, tipărire și di
fuzare a manua
lelor se desfășoa
ră în ritm cores
punzător, astfel 
incit, practic, e- 
xistă toate condi
țiile ca prima zi 
de școală să în
scrie prezența în
tregului 
cărți pe 
fiecărui 
subliniat 
este oarecum inedit in peisajul ulti
milor doi, trei ani, demonstrînd im
plicit că „secretul" elaborării cărți
lor de școală în condiții optime de 
timp și de calitate are un caracter 
strict organizatoric.

Ne-o demonstrează mai întîi acti
vitatea Editurii didactice și pedago
gice. Cu toate că în acest an — al 
25-lea din existența ei — are și cel 
mai mare plan de apariții (823 titluri 
de manuale școlare, cu circa 170 mai 
multe decît în anul precedent, în
tr-un tiraj total de aproape 25 mi
lioane de exemplare), că 92 titluri 
de manuale sînt noi. iar alte 302 
substanțial îmbunătățite, că asemenea 
perfecționări au adeseori la bază 
programe noi. care, evident, solicită 
eforturi și mai ample pentru elabo
rarea corespunzătoare a cărții de 
școală, totuși, printr-o organizare su
perioară a muncii, editura a reușit 
ca pînă la sfirșitul 
700 de titluri 
peste 100 de 
pografii. în 
conlocuitoare

Un singur 
pentru li- 
nu ajun- 
afla în.- 
redactare.

edi-

bune de tipar 269 titluri, 
manual — cel de Igienă 
ceele industriale — încă 
sese aici, dar și el se 
tr-o fază avansată de .... 
în convorbirea cu directorul 
turii, dr. Ion Stanciu, am aflat că 
printre titlurile de manuale noi se 
numără Istoria universală pentru 
liceele reale, pedagogice și de artă. 
Economia politică pentru anul al 
III-lea, Fizica pentru clasa a VIII-a, 
manualele de limbi moderne pentru 
clasa a Il-a și numeroase alte cărți 
pentru învățămîntul tehnic, cum sint

tipografii, așteptînd să li se fixeze ti
rajul. „Anul acesta nu avem proble
me de nerezolvat — ne spune tova
rășul director general al centralei. 
Ion Găleleanu — și. practic. din 
punctul nostru de vedere, putem în
cheia editarea ultimelor manuale 
pînă la data de 15 august". Cu prile
jul acestei convorbiri am aflat amă
nunte despre eforturile tipografilor 
desfășurate atit in ceea ce privește 
respectarea graficelor de lucru, cît și 
în privința îmbunătățirii tuturor in
dicilor de calitate ai cărții școlare, 
despre reușitele, dar și despre greu-

de lucru aglomerat ș.a.m.d. Firesc ar 
fi ca încă de la 1 septembrie noi să 
începem să primim ritmic manu
scrise cu tirajele definitivate. în fe
lul acesta vom reuși întotdeauna ca 
la data de 1 august a anului urmă
tor acțiunea de tipărire a cărții șco
lare să se încheie în bune condiții.

Problema tirajelor avea să apară 
și in convorbirea purtată la între
prinderea de difuzare a cărții. „Pa
chetele cu manuale se află gata de 
drum spre centrele județene de li
brării și spre unitățile de difuzare — 
ne încredințează

Cum pregătiți noul an de învăță mint ?

MANUALELE ȘCOLARE
• 823 de titluri într-un tiraj de 25 milioane exemplare ® Din totalul titlurilor, aproape 100 
sînt manuale noi și peste 300 substanțial îmbunătățite • 269 de titluri pentru școlile în 
limbile naționalităților conlocuitoare ® Inadvertențe organizatorice care pot fi evitate

set de ---------------------
pupitrul
elev. Faptul se cuvine 
cu atit mai mult cu cît el

lunii iulie circa 
definitivate, alte 
aflîndu-se în ti-

să fie 
titluri _ .
limbile naționalităților 
s-au pregătit și sînt

Construcți-i hidrotehnice, Aparate de 
măsură și control în instalațiile ter- 
moenergetice. Tehnica de calcul etc.

Sintem asigurați că în acest an s-a 
acordat o atenție sporită și ilustrării 
manualelor, spre a-i ajuta pe elevi 
într-o mai ușoară și mai bună re
ceptare a cunoștințelor.

„Odată încheiat procesul elaborării 
manualelor pentru apropiatul an șco
lar — ne-a asigurat directorul editu
rii — întregul colectiv 
concentrează atenția în 
gătirii cărților necesare 
78, spre a ne încadra cu 
prevederile de timp și 
ale producției viitoare de carte șco
lară. Din păcate însă, am primit si 
continuăm să primim cu întîrziere 
programele școlare din partea minis
terelor economice care au in subor- 
dlnea lor școli. De aceea. în elimi
narea acestei deficiente identificăm 
una din premisele esențiale ale vi
itoarelor reușite editoriale".

Facem următorul popas la Centra
la industriei poligrafice. Aici aflăm 
că 718 titluri au fost tipărite cu în
tregul tiraj, alte 100 de titluri se află 
în rotative, iar 4 titluri sînt culese în

editorial își 
vederea pre- 
anului 1977— 
exactitate în 

de calitate

tățile încă prezente în procesul îm
bunătățirii tehnico-grafice a manua
lelor, cum ar fi calitatea cartoanelor 
pentru coperțî, prea groase și prea 
grele...

— Știm, din anii precedent, că 
cele mai multe greutăți le aveați de 
intîmpinat de pe urma furnizării ne
ritmice a manuscriselor ; înțelegem 
că în acest an situația s-a ameliorat.

— Nu atit cît ar fi necesar. Deși 
există reglementări stricte, care pre
vedeau încheierea predării manuscri
selor pînă la data de 
anul în curs, aproape 
totalul acestora le-am 
primul trimestru. Mă 
să adaug că tot editura a fost cea cu 
care am colaborat strîns pentru su
plinirea acestor întîrzieri (redactori, 
corectori și tehnoredactori au mers 
în tipografii pentru a face pe loc co
recturile necesare și a da „bunul de 
tipar"). Mai greu a fost cu tirajele, 
pentru că, destul de frecvent, ni se 
expediază manuscrisul manualului, 
noi îl culegem, dar editura încă nu 
știe cîte exemplare sînt necesare, noi 
scoatem cîteva mii după care... aș
teptăm cu plumbul blocat, cu spațiul

31 martie, pe 
un sfert din 

primit după 
grăbesc insă

directorul■ între
prinderii, 
stantin 
Totul 
normal.
cate însă, cifrele 
de școlarizare o- 
ferite de inspec
toratele școlare 
județene și cen
tralizate la Mi
nisterul Educației 
și învătămîntului 
nu corespund în
totdeauna cu si
tuația reală din 
școli și atunci se 
poate întîmpla, 
cum s-a întîm- 
plat și în anii 
precedenti. ca în- 

tr-o unitate de învățămînt să ajun
gă, spre exemplu, mai multe ma
nuale de fizică decît este nevoie 
și... mai puține de chimie. E adevă
rat, asemenea inadvertențe sint co
rectate odată cu recartarea manua
lelor, operație executată de noi îm
preună cu centrele de librării, cu 
unitățile de cooperație și cu ministe
rul. Dar tot. atit de adevărat este și 
faptul că acest proces de reglare are 
loc după începerea școlii, o parte 
din anul școlar elevii nu benefi
ciază de manualele respective".

Iată cîteva aspecte de care trebuie 
să se tină riguros seama în procesul 
de elaborare, tipărire și difuzare a 
manualelor, atit pentru apropiatul 
an școlar, cît, mai ales, pentru anii 
viitori. Exigențele din ce in ce mai 
mari, manifestate firesc față de cali
tatea învățămintului nostru, pot fi 
împlinite numai în condițiile în care 
toți elevii beneficiază, din prima zi 
de cursuri, de cărți cu un bogat con
ținut de idei și intr-o formă care să 
asigure atit deplina accesibilitate, 
cît și atractivitatea corespunzătoare.

Con- 
Panciu. 
decurge 

Din pă-

I. MIHA1LESCU

CARNET CINEMA' Centenarul Teatrului evreiesc din România
„Istoria unui cîntec“

...Pentru a ne po
vesti cum s-a născut 
cintecul „Deșteaptă-te 
române" în sufletul și 
sub pana lui Andrei 
Mureșânu (1816—1863). 
pentru a evoca 
mentul acela 
rație cind au 
se și rostite 
chemări la 
conștiinței 
recentul 
dioului „Al. Sahia* 
„Istoria unui cinice* 
ne va purta in ambi
anta 
din 
lui ; 
clipă 
mile 
cărări 
Timpei, 
peripatetizînd 
iși recitase poemul in 
fata prietenilor. Dar 
incursiunea cea mai e- 
dificatoare ce ni se 
propune (și ideea cea 
mai prețioasă a fil
mului) este aceea a 
Călătoriei in timp : re
constituire. pe baze 
documentare, a mo
mentului istoric revo
luționar patriotic care 
a generat poezia. Căci 
intimitatea creației. în 
cazul unui ,poem ca 
„Deșteaptă-te române" 
comunica în chip or
ganic. vital, impetuos 
cu marile aspirații na
ționale ale românilor 
din Ardeal, din Mol
dova și Țara 
nească. Și astfel 
ilustrează cum 
rea acestui 
identificat cu o 
silieză" a noastră, a 
fost organic legată de 
evenimentele istorice 
ale timpului, trăite in
candescent de românii

mo
de inspi- 
fost scri- 
celebrele 
trezirea 

naționale, 
film al stu-« _

casei Mureșenilor 
centrul Brașovu- 
ne va plimba o 
și în împrejuri- 
acestui oraș, pe 

de la poalele 
acolo unde 

poetul

Româ- 
filmul 
naște- 
cîntec, 
„mar-

de pretutindeni, ani
mați de aceeași idee a 
unității și libertății 
naționale. Așa se și 
explică de ce, o dată 
tipărit în „Foaie pen
tru minte, inimă și 
literatură" a lui Geor
ge Barițiu. cintecul a 
fost copiat de mină în 
sute și mii de exem
plare.

„Istoria unui cîntec" 
(regia: Liliana Petrin- 
genaru. scenariul: Ioa
na Popescu, imaginea: 
Victor Popescu) ne e- 
vocă deci, cu ajutorul 
fotografiilor, facsimi
lelor, citatelor și chiar 
prin „graiul unor lu
cruri" păstrate de a- 
tunci, climatul de via
tă și de luptă al mili- 
tanților pașoptiști ar
deleni și frăția lor cu 
intelectualii progre
siști de pe întreg pă- 
mintul românesc, îm
prejurările si crezurile 
grandioasei Adunări 
de la Blaj și ecourile 
ei în epocă. Filmul ne 
ajută deci să înțelegem 
și mai bine. în chip 
sensibil, cum și de ce. 
după cele dinții audi
ții. cind versurile lui 
Mureșanu. puse pe mu
zica lui Anton Pann, 
au răsunat prima dată 
— cintecul a fost re
luat de glasuri din ce 
în ce mai numeroase 
reunite în coruri im
presionante, adevărată 
„voce" a poporului ro
mân.

Căutind în imagini 
corespondentele și e- 
courile celebrelor ver
suri — „Deșteaptă-te, 
române ! din somnul 
cel de moarte, / în care 
te-adinciră barbarii de 
tirani / Acum ori ni-

ciodată croiește-ti altă 
soarte / La care să se- 
nchine și 
dușmani"/ 
studioului „Alexandru 
Sahia" evocă, 
tăria ideii de unitate, 
devenirea și afirmarea 
conștiinței noastre na
ționale. El. reflectă fe
lul în care creația a- 
devărată, izvorind și 
exprimind năzuințele 
cele mai fierbinți ale 
poporului, capătă șan
se de durată și chiar 
de nemurire.

Istoria „cîntecului", 
așa cum, o evocă fil
mul la care ne referim, 
urcă din generație în 
generație pînă în anii 
noștri. „Imnul profetic 
și grav, de copleșitoa
re solemnitate", numit 
inițial „Răsunet", ră
sună in toată măreția 
lui pînă azi în inimi
le noastre... în aceleași 
acorduri ale cîntecului. 
pelicula, care consem
nase documente de la 
mijlocul secolului tre
cut, înregistrează, spre 
final, imagini ale îm
plinirii unor năzuințe 
de veacuri, ale reali
zărilor spirituale și ma
teriale de azi ale po
porului român.

Modestă, dar 
ficativă pagină 
peei naționale, 
ria unui cîntec" 
comandă ca un film ,cu 
deosebire emoționant, 
o realizare merituoasă 
a studioului „Al. Sa
hia" — pe care o do
rim continuată prin 
noi și noi filme de 
puternică rezonanță 
patriotică.

cruzii tăi
— filmul

așadar,

semni- 
a epo- 
„Isto- 
se re-

Natalia STANCU- 
ATANASIU

JL.

din România a 
de existentă. La

Teatrul evreiesc 
împlinit 100 de ani 
adunarea festivă organizată cu acest 
prilej, marți, la Teatrul evreiesc de 
stat din București au participat re
prezentanți ai organelor de partid și 
de stat, ai unor instituții culturale 
din Capitală și din tară, oameni de 
artă și cultură.

A fost prezent Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste.

în cadrul adunării, Franz Auer
bach. directorul Teatrului evreiesc 
de stat, a înfățișat momente semni
ficative din activitatea acestei insti
tuții, care, in decursul existenței 
sale, a adus o însemnată contribuție 
la promovarea unei culturi progre
siste. a înaltelor idealuri ale uma
nismului. a militat pentru înflorirea 
culturii în limba naționalităților con
locuitoare. punînd în scenă opere cu 
bogat conținut de idei, cu mesaj 
umanist, revoluționar.

Cuvinte de salut au fost adresate 
colectivului instituției sărbătorite de 
Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al' 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Constantin Măciucă, director . în Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Radu Beligan. artist al poporului, 
directorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale", Hanz Schusnig. șeful sec
ției germane a Teatrului de stat din 
Sibiu, și Simon Surmiei. directorul 
Teatrului evreiesc de stat din Var
șovia.

în încheierea adunării, a fost adre
sată o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușcscu. în care 
se spune. între altele : Colectivul 
Teatrului evreiesc de stat din Bucu
rești, cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la înființarea teatrului evre
iesc in România, vă roagă să pri-

miți cuvintele venite din adincul ini
mii. care doresc să exprime nemăr
ginita recunoștință Partidului Comu
nist Român, Comitetului său Central 
si dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceausescu, pentru excepțio
nalele condiții de dezvoltare create 
artei și culturii în Republica Socia
listă România, condiții de care se 
bucură în egală măsură și Teatrul 
evreiesc de stat din București.

Sintem bucuroși să vă raportăm 
că în cei 28 de ani de activitate ca 
teatru evreiesc de stat, am prezen
tat pe scena noastră 143 de premiere 
din repertoriul autohton, 
și idiș, cu lucrări care 
pentru cele mai nobile țeluri uma
niste. pentru cultivarea frumoaselor 
tradiții de înfrățire în luptă și mun
că a oamenilor muncii români cu cei 
apartinînd naționalităților 
toare. care 
rea familie 
astăzi.

Asigurăm 
statului nostru, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că și în viitor ne vom face 
neabătut datoria, promovînd. în spi
ritul indicațiilor pe care ni le-ați dat 
la recentul Congres al educației po
litice și al culturii socialiste, o artă 
însuflețită de idealurile edificării so
cietății socialiste și comuniste, o artă 
militantă, angajată activ în opera de 
formare a omului nou. multilateral 
dezvoltat, o artă care să slujească 
înaltele idealuri ale socialismului, 
păcii și prieteniei între oameni și 
națiuni.

universal 
au militat

conlocui- 
formează impreună ma- 
a României socialiste de

conducerea partidului și 
pe dumneavoastră,

★
Cu același prilej, seara, a fost inau

gurată Decada Teatrului evreiesc de 
stat din București.

(Agerpres)

Filme românești in confruntări internaționale
Trei creații ale studioului „Ani- 

mafilm" " ' 
crește", 
— sînt înscrise în programul Festi
valului 
animație de la Ottawa (Canada), a- 
flat în prezent în plină desfășurare.

Aflăm, de asemenea, că zilele aces
tea are loc la Philadelphia (S.U.A.)

— „Unde-s mulți puterea 
„Icar“ și „Cale lungă"

international al filmului de

Peste cîteva zile se deschide Tîrgul de mostre

Festivalul internațional al filmului 
științific, manifestare la care tara 
noastră participă cu scurt-metrajele 
„Robinson de bunăvoie", „Retezat, 
întîiul parc național" și „Fierul, ele
mentul 26".

La festivalul de la Cairo, cinema
tografia română va participa cu re
centa peliculă artistică „Cursa", in 
regia lui Mircea Daneliuc.

Intre 24 august și 3 septembrie, la 
Bienala cinematografică de la Ve
neția a fost propus selecției filmul 
artistic „Dincolo de pod", în regia 
lui Mircea Veroiu.

După cum am mai anunțat, 
Tirgul de mostre de bunuri de con
sum își va deschide porțile la 15 
august. Organizatorii tîrgului ne-au 
dat, în avanpremieră, cîteva amă
nunte : întreprinderile din subor- 
dinea Ministerului Industriei Ușoa
re vor expune, la această a VII-a 
ediție a tîrgului, peste 40 000 de 
sortimente. La unele grupe de pro
duse textile și de încălțăminte, 90 
la sută din modelele ce vor fi pre
zentate sint noi.

în pavilionul B, Centrala indus
triei bumbacului va prezenta o 
gamă largă de țesături pentru îm
brăcăminte. lenjerie. decorațiuni 
interioare : Centrala industriei mă
tăsii. inului și cinepii va expune 
un bogat sortiment de țesături im
primate sau cu efecte de contextu
ri pentru îmbrăcăminte, lenjerie 
de corp și de pat. tapiserie ș.a.m.d. 
La această ediție a tîrgului vor fi 
prezentate. în premieră, țesături de 
tip mătase cu fire de efect — no- 
peuri. flameuri. bucleuri ; Centra
la industriei linii va supune aten-

tiei vizitatorilor o gamă variată de 
stofe din poliester. poliester în a- 
mestec cu lînă sau celofibră — 
pentru mantouri, costume, taioare. 
rochii. în pavilionul S, Centrala 
industriei pielăriei, cauciucului și 
încălțămintei va etala sortimente 
si modele noi de încălțăminte — 
executate din piei naturale netede, 
finisate natural, lac. piele sintetică, 
articole de marochinărie. confecții 
din piele sau blănuri. La rîndul 
său. Centrala industriei tricotajelor 
va expune articole de îțnbrăcămin- 
te din poliester. melână 
articole de lenjerie din 
sau relon. în pavilionul O, 
la confecțiilor va prezenta 
gat sortiment de confecții — pen
tru bărbați, femei și copii — exe
cutate din țesături de bumbac, in. 
mătase, tricot sau poliesterl. Din
tre noutăti rețin atenția confec
țiile din diferite țesături cu gar
nituri și căptușeli realizate din 
imitație de blană și piele, ca și 
paltoanele din imitație de nurcă, 
lup. rîs. vițel și altele. De aseme
nea. în pavilioanele Z 2. 3. 4. Cen-

și lină, 
bumbac 
Centra- 
un bo

trala industriei sticlei și ceramicii 
fine va expune ultimele noutăți, 
printre care vizitatorii vor putea 
examina articole de uz casnic din 
sticlă termorezistentă, precum și o 
serie de piese decorative din por
țelan și faianță.

Actuala ediție a tîrgului va avea 
si un pronunțat caracter de lucru. 
Vizitatorii vor avea la dispoziție 
85 000 de chestionare. în care își 
vor putea exprima punctul de ve
dere asupra mărfurilor prezentate, 
contribuind astfel la orientarea 
producției și a comerțului. Totoda
tă. se vor proiecta filme și diapo
zitive. se vor face demonstrații 
practice de funcționare a diferi
telor aparate, se vor organiza pa- 
răzi ale modei. în cadrul tîrgului 
vor funcționa 72 de puncte de des
facere — 46 pentru produse ali
mentare si de alimentație publică. 
26 pentru celelalte categorii de 
produse. Vînzările în aceste unităti 
vor fi urmărite zilnic, ele consti
tuind încă un element de orienta
re a contractării fondului de mar
fă pentru anul 1977.

(Agerpres)

IAȘI: Vedere de pe calea „23 August
Foto : L. Stratulat

FAPTUL
DIVERS

In liniște,
A '

zgomotul
— Lucrez aici de peste douăzeci de 

ani — ne spune Gheorghe Mîhalcea. 
mecanicul-șef de la „Trafag", o mică 
fabrică de cherestea și parchete de 
lingă podul Constanța, din Capitală, 
întotdeauna a fost la fel. Azi nu este 
mai mult zgomot decît altădată. Dar 
oamenii ne reclamă peste tot. Vor să 
ne desființeze, tovarășe.

în urma sesizărilor primite de la 
mai mulți locatari din vecinătatea fa
bricii, ne-am deplasat la fața locului, 
însoțiți de medicul V. Frunză, de la 
Laboratorul de igiena mediului din 
cadrul Centrului sanitar antiepidemic 
al Capitalei. Stăm de vorbă cu mulți 
dintre locatarii de pe strada Inova
torilor. Toți, fără excepție, se pling 
de zgomot, de funinginea și rumegu
șul purtate de vînt. Este vorba de zeci 
de familii. Zgomotul depășește cu 
mult limita superioară admisă de 
normele legale.

Contabllul-șef al fabricii, tovarășa 
Ștefana Teodorescu, ne spune :

— Ținînd sea
ma de reclama- 
țiile privind zgo
motul, am mutat 
secția de parchete 
în cealaltă parte 
a curții.

Porpim pe ur
mele unei alte se
sizări. intr-un alt cartier din București, 
pe strada Clucerului 62. Aici s-a in
stalat de cîtva timp atelierul de tîm- 
plărie al I.C.R.A.L.-Herăstrău. Loca
tarii din jur reclamă că n-au liniște, 
că atelierul cu pricina putea foarte 
bine să fie adăpostit undeva mai la 
marginea orașului. Intrăm în atelier. 
Toate ferestrele au o dublură proas
pătă din cărămidă de sticlă specială, 
fOnoabsorbantă. La poarta mare de la 
intrare se află în curs de amenajare 
o cabină fonoabsorbantă. Medicul 
Frunză măsoară intensitatea zgomo
tului în atelier și în afara lui. Cu toa
te măsurile luate, se înregistrează 
încă, în ambele locuri, un exces apre
ciabil de decibeli. Medicul precizează: 
zgomotul s-ar putea diminua numai 
dacă se vor termina cu bine toate lu
crările de izolație începute și 
vor instala mașinile pe alte 
mente...

— Știm și noi că așa ar fi 
fie, dar după aceea cum o să
crăm înăuntru ? — ne întreabă șeful 
de echipă Lefter Georgescu.

întrebarea își are rostul ei. Atelie
rul va fi izolat fonic, dar nu va mai 
avea aerisire...

Iată-ne la încă o sursă de poluare 
fonică : întreprinderea I.O.R. din car
tierul Titan. Aici. într-un careu de 
blocuri mai vechi, s-au construit cîte
va hidrocicloane pentru secția de gal
vanizare și cromaj care fac un zgo
mot infernal. „O serie de calcule ingi- 

■ nerești și de proiectare au fost făcute 
greșit — ne spune medicul primar dr. 
Ștefan Stoicescu de la laboratorul de 
igiena mediului — și. astfel, zeci de 
familii suportă acum urmările ne
glijenței sau incompetenței altora".

Desigur, asemenea surse de zgomot 
care tulbură liniștea și odihna oame
nilor mai sînt încă în Capitală și nu 
numai în Capitală. Ne-am oprit însă 
numai la cele trei exemple, fiindcă 
avem convingerea că ele caracteri
zează, deocamdată, un mod de abor
dare a problemei combaterii zgomo
tului în flagrantă contradicție cu pre-

Pe urmele unor surse 
de poluare sonoră

despre... 
orașului A

vederile Legii 9/1973 privind protecția 
mediului. în spiritul și litera acestei 
legi, nimeni nu este îndreptățit să 
construiască, să investească, să extin
dă sau să modifice profilul produc
ției fără aprobarea primăriei și avi
zul consiliului tehnico-ștțintific. De 
asemenea, nici o unitate sau secție 
nouă nu poate intra în funcțiune fără 
autorizația eliberată în comun de 
Centrul sanitar antiepidemic și de 
Inspectoratul teritorial de protecția 
muncii. Și totuși, unității de cheres
tea și parchete de la podul Constan
ta i s-a permis să facă investiții de 
peste două milioane de lei pentru ex
tinderea producției. S-au dezvoltat 
oare așa de mult pădurile în Bucu
rești îneît cheresteaua și parchetul 
trebuiau musai fabricate aici ? Acum 
sînt necesare alte milioane de lei 
pentru depoluare sonoră.

Pentru atelierul de tîmplărie al 
I.C.R.A.L.-Herăstrău s-a aprobat 

cheltuirea unor 
fonduri însemnate 
în vederea reali-

■ zării unui proiect 
de depoluare so
noră despre care 
proiectanții înșiși 
spun că este doar 
experimental și 

răspunderea eficien- 
atelier corespunză- 

unei platforme indus-

ne-a

dacă se
posta

bine să 
mai lu-

nu-și asumă 
tei lui. Un 
tor în cadrul 
triale costa mai puțin — ne asigură 
specialiștii. De asemenea, mărirea 
secției de galvanizare-cromaj și in
stalarea hidrocicloanelor la I.O.R. au 
fost aprobate fără o verificare atentă 
a proiectelor și fără consultarea spe
cialiștilor competenți.

Deoarece nu există încă o colabo
rare corespunzătoare, eficientă între 
forurile de avizare ale municipalității 
și cele ale Centrului sanitar antiepi
demic, sintem azi în situația de a 
constata că pentru cele trei unități 
amintite s-au făcut în ultimii ani 
cheltuieli mari și ineficiente din 
punctul de vedere al combaterii po
luării sonore și că ele funcționează 
impietînd asupra liniștii vecinătăților, 
in pofida faptului că nu au autori
zație de funcționare (și n-o pot căpă
ta pînă nu se încadrează în limitele 
înscrise în normele legale pentru pro
tecția mediului și in celelalte preve
deri sanitare). Trebuie să subliniem 
și faptul că pentru unitățile amintite 
s-au încheiat, în repetate rinduri. de 
către Centrul sanitar antiepidemic 
acte și somații ferme care prevedeau 
închiderea acestora, dacă pînă Ia o 
dată stabilită nu se iau măsurile de 
depoluare sonoră corespunzătoare. 
Cei în cauză promit de fiecare dată 
marea cu sarea, închiderea se sus
pendă, iar poluarea sonoră continuă. 
Firește, soluția cea mai simplă și efi
cientă era amplasarea acestor unități 
pe platformele industriale ale Capita
lei, ceea ce mai devreme sau mai 
tîrziu va trebui făcut. Pentru că de
vine limpede Că, numai printr-o 

‘abordare a acestei probleme cu com
petență de către toți cei interesați 
(conduceri de unități, institute de 
proiectări, forul de avizare, de con
trol și inspecție), în spiritul grijii 
față de om reflectată de legislația 
noastră, pot fi soluționate satisfă
cător problemele combaterii zgomo
tului.

Al. PLĂ1EȘU

Omagiu
Cireșoaia, Oituz, Tîrgu-Ocna, 

Măgura... Sint doar cîteva din 
localitățile județului Bacău in
trate in istorie datorită erois
mului cu care oamenii din par
tea locului și-au apărat glia 
strămoșească. Drept omagiu, ur
mașii lor le-au înălțat peste 120 
de statui și monumente. Multe 
dintre ele — ca de pildă cele 
din Moinești, Orbeni, Podu- 
Turcului, Găiceana, Dămienești 
și altele — sint închinate eroi
lor de la 1877. In întreg județul 
Bacău a fost întreprinsă o largă 
acțiune de refacere și îngrijire 
a tuturor acestor monumente, 
la. care participă uteciști și pur
tători ai cravatelor roșii cu tri
color.

Regăsire
Sub titlul „își caută fratele", 

publicam în rubrica noastră un 
fragment din scrisoarea lui Ne- 
culai Pușcașu, din Gherghești- 
Vaslui, prin care făcea apel la 
cititorii noștri să-l ajute în gă
sirea fratelui său, care fusese 
dat la Casa de copii din Foc
șani, după ce amîndoi rămăse
seră orfani de părinți.

Iată că poșta de ieri
adus următoarea scrisoare : „Am 
citit cu adîncă emoție faptul 
divers din ziua de 20 Iulie și 
vreau să vă mulțumesc mult 
pentru că mi-ați dat o asemenea 
veste despre fratele meu, 
care nu mai știam nimic 
mai bine de 23 de ani. Mă 
mese Gheorghe Godinac și 
cuiesc pe strada Republicii, 
orașul Ineu, județul Arad. Sint 
șl eu căsătorit și am o fetiță de 
doi ani și jumătate. Abia aștept 
să-mi revăd fratele".

Fie ca revederea celor doi 
frați să le aducă numai bucurii. 

În rapidul 86
Unele casierițe ale agențiilor 

C.F.R. de pe litoral și-au făcut, 
in ultima vreme, obiceiul de a 
vinde cite două (și chiar trei) 
bilete pe un loc. In rapidul 86 
din ziua de 8 august, in
tr-un singur compartiment din 
vagonul 3 se vinduseră nu mai 
puțin de 8 bilete pentru 4 
locuri ! Pentru vagonul 
clasa 1 se emiseseră și 
de clasa a Il-a, care le 
blau" pe cele vindute la tariful 
clasei respective. S-a creat in 
tren o adevărată harababură, 
pe care șeful acestuia nu a iz
butit s-o clarifice pînă la Bucu
rești. Poate o clarifică cine tre
buie. Pentru că, dacă un călă
tor este găsit in neregulă, in 
tren, angajații căilor ferate nu-1 
iartă. Și pe bună dreptate. Dar 
tot pe bună dreptate ar fi să 
fie și invers.

de 
de

8 de 
bilete 
„du-

• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT @ SPORT

ACTUALITATEA LA BASCHET
• Aseară, la Brașov s-a disputat 

întîlnirea internațională masculină de 
baschet dintre selecționata diviziona
ră a tării noastre și echipa Quncy 
College ,.Hawks*1 (S.U.A.). Jucătorii 
români au terminat învingători cu 
scorul de 87—71 (44—40).

• Reprezentativa masculină de 
baschet a Siriei aflată în turneu in 
tara noastră a susținut marți în Ca
pitală o întîlnire în compania divi
zionarei I.C.E.D. Baschetbaliștil 
oaspeți au repurtat victoria cu 
scorul de 89—79 (48—42).

FOTBAL

Azi, în Capitală

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

I

Si-a semnat$ 

propria 
sancțiune»

Fără să se gindească la peri
colul la care o expune, tracto
ristul Ion Militaru de la S.M.A. 
Galicea, județul Vîlcea. a urca
t-o pe cooperatoarea Maria Os
man pe 
toare și 
ziția de 
condiții, 
a dat-o 
stantin Iacob. Și cum accidentul 
a fost inevitabil, respectivul in
giner s-a gindit să scape cu 
fața „curată". Cum ? A impro
vizat un așa-zis instructaj de 
protecție a muncii chiar în timp 
ce se afla la dispensarul undo 
fusese transportată cooperatoa 
rea accidentată. După ce a com
pletat fișa sus-zisului instructaj, 
a pus o dată anterioară produ
cerii accidentului și a semnat, 
în fapt, și-a semnat singur pro
pria sancțiune, conform legii 
care a

cadrul dintre semănă- 
tractor. De fapt, dispo- 
a se lucra în asemenea 
extrem de periculoase, 
insuși inginerul Con-

încălcat-o.
pe

Cu cărțile
9

masă

I

I
I
I

RVGB1
în orașul Lvov au continuat me

ciurile turneului internațional de 
rugbi. Echipa secundă a României a 
obținut a doua victorie consecutivă, 
învingînd cu scorul de 29—10 (16—0) 
selecționata Cehoslovaciei. Echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 24—9 (10—0) 
echipa de tineret a U.R.S.S., iar Po
lonia a terminat nedecis : 16—16 
(10—3) cu echipa R.S.S. 'Ucrainene.

TENIS
La Indianopolis (Indiana) au 

ceput campionatele de tenis 
S.U.A. pe terenuri de zgură. în 
mul tur, jucătoarele românce au 
ținut frumoase victorii. Virginia
zici a învins-o cu 6—3. 6—4 pe Vickie 
Kerr (S.U.A.). Florența Mihai a în- 
trecut-o cu 6—4, 6—3 pe Betsy Na-, 
gelsen (S.U.A.), iar Mariana Simio- 
nescu a eliminat-o cu 6—2. 6—1 pe 
Linda Thomas (S.U.A.).

POLO PE APA
în prima zi a competiției interna

ționale 
pe de 
echipa 
litate :
selecționata Bulgariei. Ungaria a în
vins cu 5—2 Polonia. U.R.S.S. a în
trecut cu 12—2 echipa secundă a

Bulgariei, iar Cuba a învins cu 8—6 
Cehoslovacia.

CICLISM
Astăzi, elevii Școlii generale nr. 7 

din orașul Sf. Gheorghe vor pleca 
în excursia cicloturistică internațio
nală pe ruta București — Giurgiu — 
Ruse — Varna și retur, care măsoară 
1 216 km, ce vor fi parcurși în 21 de 
etape. Excursia se va încheia la 30 
august

în- 
ale 

pri- 
ob- 
Ru-

ATLET1SM
Proba de o milă din cadrul mare

lui concurs internațional atletic de la 
Stockholm a fost cîștigată de John 
Walker (Noua Zeelandă), cu timpul 
de 3’53”07/100. Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul 
singhăge, 
3’53”10/100. 
al Europei.

Astăzi, pe stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 11, în cadrul 
„Cupei balcanice" intercluburi la 
fotbal, echipa Sportul studențesc va 
întîlni în meci retur formația bulga
ră Akademik Sofia. în primul joc, 
disputat la Sofia, fotbaliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul de 4—2. 
în clasamentul acestei grupe, pe pri
mul loc se află Akademik Sofia, cu 
5 puncte, urmată de Sportul studen
țesc, cu 3 puncte, și Adanaspor (Tur
cia). cu 2 puncte. în cazul că jocul 
de astăzi va fi cîștigat de fotbaliștii 
bucureșteni. atunci ei se vor califica 
în finala competiției, urmînd să în- 
tîlnească redutabila echipă iugoslavă 
Dinamo din Zagreb.

pe
Cum.

munca, Victor Lazăr, Anton Ga
bor, Petre Vișan, Romulus Guță 
și Lizu Condei din Drobeta 'Ir. 
Severin au început să dea de 
gindit vecinilor, văzindu-i me
reu împreună, mai ales de cum 
se lăsa seara. Toată noaptea 
nu-i mai scula nimeni de la jo
cul de cărți. Fiecare îl pindea 
pe celălalt din ochi, fiecare 
căuta să intuiască o eventuală 
cacialma și să dea el lovitura 
cea mare. Tocmai cind pe ma
să se adunase o sumă frumuși
că au apărut lucrătorii de mi
liție. Pas de mai fă vreo miș
care. Cei cinci au înghițit 
sec. După plata amenzilor 
rigoare, s-au împrăștiat care 
încotro, cu buzele umflate. Mă
car de nu s-ar mai revedea în 
asemenea ocazii. Că norocul e 
după cum și-l face omul, 
muncă.

Tatăl fără 
inimă

nu prea se omorau cu

în 
de

Li

k

care, cu 
a stabilit

Thomas Wes- 
rezultatul de 

un nou record

Tot astăzi, 
17, amatorii 
vor putea

după-amiază. de la ora 
de fotbal din Capitală 
urmări pe stadionul 

Steaua jocul amical internațional 
în care echipa campioană a tării 
noastre. Steaua, va întîlni formația 
Panathinaikos din Atena.

de polo pe apă pentru echi- 
tineret (jucători sub 19 ani), 
României a terminat la ega- 
3—3 (1—1. 0—1. 1-0. 1-1) cu

ȘAH
După trei runde. în turneul inter

național masculin de șah de La Po- 
lanica pe primul loc in clasament se 
află la egalitate Mihai Șubă (Româ
nia) și Miroslav Filip (Cehoslovacia), 
cu cite 2.5 puncte. în runda a 3-a, 
Șubă l-a învins pe Knak (R.D. Ger
mană). iar Filip a cîștigat la Bueno 
(Cuba).

★

Marți, pe stadionul Republicii, echi
pa divizionară de fotbal Progresul a 
susținut un meci de antrenament in 
compania reprezentativei de juniori a 
țării, care se pregătește pentru 
„Turneul Prietenia", programat în 
Bulgaria. Progresul a obținut victoria 

• cu scorul de 4—1 (2—1).

Cu doi ani de zile în urmă, 
Ioan Babin din Ploiești a fost 
condamnat de către instanța de 
judecată la un an închisoare
pentru faptul că refuzase în 
mod sistematic să plătească
pensia de întreținere celor doi 
copii ai săi — Dorin și Angela, 
între timp, Ioan Babin a bene
ficiat de o grațiere și a fost pus 
în libertate. în loc să se întoar
că acasă la familia lui sau să 
se achite de obligația de a plăti 
pensia stabilită prin hotărire ju
decătorească, I.B. s-a făcut că 
„n-aude, n-a vede". Fapt pen
tru care a ajuns din nou in fața 
instanței, care a hotărit ca nu
mitul să fie trimis înapoi 
unde a ieșit, de această 
pentru doi ani.

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de 
dată
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Excelenței Sale
Domnului RAHMAN KHLEFAOUI

Prim-ministru al Guvernului Republicii Arabe Siriene
DAMASC

Numirea Excelenței Voastre !n funcția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Arabe Siriene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale 
felicitări, cele mai bune urări de fericire personală și de succes în înde
plinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, In folosul celor 
două popoare, al păcii și progresului în lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Cinstire fruntașilor din agricultură

Cronica z
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Arabe Siriene, 
Abdul Halim Khaddam, cu ocazia 
reînvestirii sale în această funcție.

★
Marți, 10 august a.c., Constantin 

Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a primit pe Abdullah 
Khodheir, noul ambasador extraordl-

PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI

Cu aceleași instalații, cantități sporite de produse
In aceste zile premergătoare 

marii sărbători naționale a patriei, 
rafinorii si petrochimiștii de pe 
platforma industrială a Brazilor 
înregistrează in Întrecerea eocialis- 
tă noi și importante succese în. 
muncă. Așa cum ne informa tov. 
Mircea Izbășoiu, secretarul comite
tului de partid al combinatului, 
datorită unor măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, intre care reducerea 
timpilor de revizie planificați, îm
bunătățirea unor procese de pro
ducție, lichidarea tuturor întreru
perilor accidentale, s-a reușit ca 
în aceleași instalații să se prelu
creze, în 7 luni, 35 000 tone mate
rie primă în plus față de plan. 
Acest fapt a determinat depășirea 
producției globale industriale cu 34 
milioane lei, iar productivitatea 
muncii planificate a crescut și ea 
cu 7 370 lei pe fiecare angajat în 
parte. Pe porțile combinatului au 
fost livrate suplimentar aproape 
32 000 tone benzine, 15 000 tone

Dezvoltarea comerțului brăilean
în ultimii ani, comerțul brăilean 

a cunoscut o puternică dezvoltare, 
în prezent, numărul unităților care 
aparțin de direcția comercială Ju
dețeană a atins cifra de 450, iar 
suprafața afectată acestora de 
45 317 mp. în actualul cincinal s-a 
alocat un mare volum de investi
ții, astfel că suprafața comercială 
și de depozitare va crește pînă în 
1980 cu alți 26 000 metri pătrați. 
Vor fi date în folosință, între alte
le, marele magazin universal 
„Dunărea" (11 500 mp), spații co
merciale la parterul și primul etaj 
al blocurilor de pe străzile Călă
rași, Victoriei și Șoseaua Vizirului, 
o hală agroalimentară în cartierul 
„Hipodrom" etc. Pentru dotarea 
rețelei existente cu mobilier și 
utilaj au fost prevăzute, de ase
menea, sume importante. Pînă în 
1980, volumul desfacerii de mărfuri 
va crește cu 45 la sută față de cin
cinalul trecut. în scopul diversifi
cării rețelei s-a acordat prioritate 
unităților cu profil culinar prin

/

• COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE DIN MOȘTENI 
— FURCULEȘTI (Teleorman) a 
sărbătorit, recent, un dublu eveni
ment : împlinirea a 25 de ani de la 
înființare și dobîndirea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste și Meda
liei de aur „Secera și Ciocanul" 
pentru producțiile de porumb obți
nute în anul 1975. Cu acest prilej 
a avut loc un frumos program cul- 

< tural-artistic. • AGENDA GĂLA- 
' ȚEANĂ. în comuna Independența 
j s-a desfășurat o emoționantă evo- 
, care la Monumentul eroilor neamu- 
' lui din localitate, manifestare la 
• care au participat pionieri, oaspeți 

din localitățile învecinate, veterani 
. ai celor două războaie mondiale. 

în ciclul „Tribuna tineretului", la 
Casa de cultură a sindicatelor a 
avut loc o dezbatere pe teme ale 
activității formativ-educative, la 
case au participat tineri din între
prinderi ale orașului. Primul film 
al cineclubului „Jean Bart" al Li
ceului de marină din Galați — „în 
tangaj" — popularizează activitatea 
și perspectivele acestei școli. Cea 
de-a doua producție — „Vis de 
marinar" — a fost turnată recent, 
în timpul efectuării practicii pro
fesionale de vară în Delta Dunării. 
Cineclubul este îndrumat de prof. 
Ștefan Opincă, de la Casa corpului 
didactic din localitate. • LA OAȘA 
(Alba) a avut loc tradiționala săr
bătoare a muncitorilor forestieri și 
a minerilor de pe Valea Sebeșului, 
la care au participat aproape 5 000 
de forestieri din exploatările din 
zonă și constructori ai hidrocentra
lelor de la Șugag și Gîlceag. In 
cinstea fruntașilor întrecerii în în- 
tîmpinarea zilei de 23 August a 
fost prezentat un bogat program 
artistic susținut de formații ale Ca
sei de cultură din Sebeș, fluierași 
și grupuri vocale din Șugag și Lo- 
man. fanfara din Petrești etc. • A- 
GENDA ARGEȘEANĂ. Secția de

i I e i
nar și plenipotențiar al Republicii 
Irak în Republica Socialistă Româ
nia. în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acreditare.

★
Marți dimineața, Yohanan Cohen, 

ambasadorul statului Israel, a pără
sit definitiv Capitala, încheindu-și 
misiunea în țara noastră.

(Agerpres)

petroluri, 6 554 tone gaze lichefiate, 
peste 2 400 tone cocs, 3 850 tone 
paraxilen, 2 470 tone ortoxilen, 268 
tone fenol și acetonă, 12 tone po
lietilenă și multe alte produse. O 
mare parte din acestea, la cererea 
expresă a clienților străini, a luat 
calea exportului. Așa se și explică 
de ce, la capitolul export, combi
natul a înregistrat o depășire a 
planului cu 10 milioane lei valută.

Pentru hărnicia și entuziasmul 
lor în muncă, pentru succesele ob
ținute în cadrul întrecerii socialis
te, portretele a numeroși lucrători 
din instalații, de la secțiile de în
treținere. rampele de încărcare și 
descărcare se află pe panourile 
de onoare. De asemenea, sint pre
zentate și colectivele fruntașe in 
cinstea zilei de 23 August : cel 
de la instalația de cracare catali
tică. de la D.A.V., de la secțiile 
polietilenă, piroliză, olefine, fenol 
și reformare catalitică. (Constantin 
Căpraru).

transformarea unor bufete și bo
degi în patiserii, birturi, plăcintă
rii. Numai in ultimul timp au fost 
reprofilate 10 unități. La rîndul 
său, comerțul stradal înregistrează 
o dezvoltare corespunzătoare, nu
mărând în prezent 90 de tonete. Pen
tru asigurarea unei aprovizionări 
cu un bogat sortiment de prepa
rate și băuturi răcoritoare, a fost 
stabilit pentru toate unitățile un 
sortiment minimal obligatoriu. Au 
fost introduse, numai în acest an. 
18 noi sortimente de preparate cu
linare. 3 sortimente de sucuri și 4 
de înghețată. O atenție deosebită 
a fost acordată pregătirii și perfec
ționării profesionale a cadrelor. 
Anul acesta, numărul lucrătorilor 
va spori cu peste 90 de absolvenți 
ai școlilor profesionale și postli- 
ceale. De asemenea, in ultima pe
rioadă au fost incluși in diferite 
forme de perfecționare profesiona
lă numeroși lucrători din uni
tățile comerciale. (Mircea Bunea).

propagandă a comitetului județean 
de partid a organizat, la Pitești, o 
consfătuire de lucru, cu activiști 
culturali din cluburile muncitorești 
și casele de cultură ale sindicatelor 
și orășenești. Tema consfătuirii : 
„Modul cum este transpusă în viață 
rezoluția Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, gene
ralizarea experienței dobîndite în 
acest sens de către unele / unități 
culturale din județ". Ln Trustul de 
construcții Argeș a avut loc un 
spectacol intitulat „Omagiu parti
dului, omagiu țării" dedicat frunta
șilor în întrecerea desfășurată in 
cinstea zilei de 23 August. O bri
gadă științifică a poposit în ex
ploatările forestiere din cadrul 
U.F.E.T. Stîlpeni, purtînd discuții 
cu muncitorii de aici pe teme 
ateist-științifice, medicale și de le
gislație a muncii. La clubul minei 
Pescăreasa a fost prezentat un pro
gram cultural-artistic dedicat Zilei 
minerului. • LA ZALAU s-a des
chis o tabără de documentare și 
creație organizată de Uniunea ar
tiștilor plastici. Cei 16 artiști, pic
tori și graficieni prezenți pe me
leagurile sălăjene fac cunoștință 
cu trecutul istoric și viața nouă a 
sălăjenilor, cu folclorul, peisajul 
locurilor, în același timp, rezul
tatul artistic al acestei documen
tări urmînd să facă obiectul unei 
expoziții ce se va deschide în re
ședința de județ. • „ZILELE CUL
TURII" LA GODINEȘTI (Gorj) au 
debutat printr-un schimb de expe
riență al zootehniștilor, la care au 
luat parte specialiști din mai multe 
județe ale țării. Manifestările cul- 
tural-artistice, desfășurate pe par
cursul unei săptămîni, au culminat 
cu „Nedeia de la Godinești", cind 
a fost prevăzută și faza zonală a 
concursului de preselecție pentru 
Festivalul cintecului și jocului 
popular din Gorj.

Corespondenții „Scînteii"

La Timișoara, cu prilejul consfă
tuirii județene a griului, au fost în- 
minate înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România, conferite prin 
decret prezidențial, unui număr de 
20 de unități agricole din această 
parte a țării, care. în cursul anului 
1975, au obținut rezultate deosebite 
la producțiile de porumb și sfeclă de 
zahăr. în îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor economico-financiari. 
S-au înmînat titlul de Erou al Muncii 
Socialiste și Medalia de aur „Secera 
și Ciocanul" I.A.S. Grabăț și coope
rativelor agricole Lenauheim și Di- 
niaș. I.A.S. Variaș și stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii Lenau
heim. Variaș și Gottlob, precum și 
cooperativelor agricole din Topolovă- 
țu-Mare. Tomnatic, Comloșu-Mic,

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT:
BUZĂU. — Apropiata sărbătorire a 

1600 de ani de la prima mențiune do
cumentară a Buzăului face ca orașul 
să devină, pe zi ce trece, tot mai 
frumos, mai bine gospodărit. încă 
din primăvară a fost întocmit un am
plu program de modernizare și sis
tematizare a intrărilor orașului, de 
amenajare a zonelor verzi, a parcu
rilor și străzilor. Lucrările desfășura
te pînă acum au beneficiat de parti
ciparea entuziastă a cetățenilor, ele
vilor și tinerilor din întreprinderile 
economice. Duminică. 8 august, mii 
de buzoieni, constituit! în brigăzi ale 
muncii patriotice, au desfășurat lu
crări de întreținere a spațiilor verzi, 
de curățire a molozului de pe fos
tele șantiere, de amenajare a căilor 
de acces în parcul Crîng, în zona in
dustrială și pe șoseaua de centură 
a municipiului. (M. Bâzu).

ARAD. — Zilele acestea, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din cadrul întreprinderii județene de 
construcții-montaj din Arad a pre
dat beneficiarilor două blocuri de lo
cuințe proprietate personală — însu- 
mînd 88 apartamente — în noul 
microraion din Calea Aurel Vlaicu. 
Noile blocuri se adaugă zestrei de 
pînă acum a amintitei zone de locu
ințe, care numără în prezent circa 
11 000 apartamente. (Constantin Si- 
mion).

BRAȘOV. — Constructorii ICRAL 
Brașov au terminat, cu 3 luni mai 
devreme, lucrările de modernizare 
a Căii Făgărașului, una din princi
palele artere de penetrație în orașul 
Brașov. în prezent, lucrări similare 
se execută și pe Strada Lungă, una 
din cele mai importante și vechi ar
tere de circulație ale Brașovului, ca 
și pe Strada de Mijloc, care. în vii
tor, vor putea prelua o parte din tra
ficul rutier spre zona centrală a mu
nicipiului, descongestionând circula
ția de pe alte artere centrale. (Nico- 
lae Mocanul.

VASLUI. — Edilii Vasluiului au 
luat .inițiativa de a crea o pepinieră 
proprie a orașului. în care să se ob
țină material săditor pentru spațiile

Ghidranii râdâuțeni
„Un cal moldove

nesc încălecat de un 
prinț persan este tot 
ce a creat Alah mai 
frumos", glâsuiește un 
proverb oriental. Ros
tit de curând la mega
fon, la Rădăuți, cu pri
lejul inaugurării noului 
și modernului sediu al 
hergheliei de acolo, 
proverbul a înflorit 
in chip neașteptat fe
tele și sufletele celor 
ce-1 auzeau. își justi
ficau parcă astfel inte
resul și bucuria ce-1 
adunaseră în jurul hi
podromului, zguduit 
din nou de iureșul nă
prasnic al copitelor. A- 
ducîndu-mi aminte de 
vestiții călăreți ai lui 
Gingis-han. de spahiii 
otomani ce și-au adă
pat caii pe trei conti
nente și de arabi, cu 
dragostea lor impe
tuoasă pentru cai, 
mi-am zis că, în- 
tr-adevăr, calul mol
dovenesc trebuie să fi 
fost nemaipomenit de 
a putut umbri atîtea 
faime. Am înțeles a- 
tunci de ce marile 
herghelii din Europa 
secolelor trecute se 
dădeau în vînt după 
iepele moldovenești, 
iar turcii cereau cu 
prioritate cai la plata 
tributului. Unul dintre 
aceștia, armăsarul de 
proveniență moldove
nească Bearley-Turk, 
capturat de francezi 
de la un pașă, la ase
diul Vienei, și vîndut 
britanicilor, ar sta la 
baza pursîngelui en
glezesc (a se vedea, 
între altele, volumul 
„Caii" de Nicolae Fi
lip). încît ghidranii ră- 
dăuțeni — pentru care 
inginerul Mircea Iri- 
mescu. directorul cu
rând bicentenarei her
ghelii de aici, visea
ză performante de 
mare răsunet — ar 
fi urmașii indirecți 
ai vestiților cai din a- 
ceste locuri pe care

exploatarea înfricoșă
toare i-a împuținat 
(imperialii habsburgici 
au achiziționat pen
tru nevoile armatei 
numai într-un singur 
an, 1780. și într-un 
singur sat din Buco
vina. 11 745 de ast
fel de cai tineri, 
ceea ce atestă densi
tatea bazei cabaline, 
dar și forța năprasni
că cu care a fost dis
trusă). Avînd o atare 
zestre și fiind implan
tat într-o zonă cu

însemnări de
George 

MUNTEAN

astfel de tradiție șl 
experiență în creș
terea. selecționarea, 
exploatarea rațională 
și perpetuarea calu
lui, ghidranul de Ră
dăuți, ai cărui produși 
sînt prezenți în toate 
cluburile hipice din 
țară, are, fără îndo
ială, perspectiva de a 
izbuti performanțe 
neașteptate.

Edificiile noi (două 
grajduri, un mare ma
nej acoperit, plus toa
te celelalte utilități 
necesare), de care atit 
beneficiarii, cit și 
constructorii, conduși 
de Dimitrie Ursan și 
Gavril Galan. sînt 
foarte mîndri și mai 
ales oamenii în mîini- 
le și ochii cărora se 
nasc și cresc acești cai 
îndreptățesc speranțe
le că fala ghidranului 
va crește, sporindu-i 
competitivitatea, că 
gama utilizării lui (că
lărie, tracțiune, per
formanțe sportive, a- 
grement, ameliorarea 
materialului cabalin 
local etc.) se va ex
tinde. tinzînd către 
egalarea sau depăși
rea gloriei străbunilor 
săi, între care și cel

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Festivalul filmului muzical la TV: 

..Povestirile lui Hoffmann". Pro
ducție a studiourilor DE FA Ber
lin. Premieră TV.

11,40 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Săptămîna muzicală.
17,50 Scena.
18,10 Tragerea Pronoexpres.

Uihei, Variaș, Sandra. Bărăteaz. Che- 
cea, Sinpetru-Mic și Gelu le-a fost 
atribuită Medalia de aur ..Secera și 
Ciocanul", acestea deținind înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socialiste. De 
asemenea, I.A.S. Teremia Mare și 
cooperativele agricole Giulvăz și Ne
rău au fost decorate cu Meritul 
agricol clasa I. Participanții la con
sfătuire. care au adoptat un cuprin
zător plan de măsuri tehnice și or
ganizatorice privind cultura griului 
și orzului în anul agricol 1976—1977, 
s-au angajat, în numele tuturor lu
crătorilor din agricultura timișeană. 
să pregătească temeinic viitoarea re
coltă. prin aplicarea întregului com
plex de măsuri agrotehnice. (Cezar 
Ioana).

și zonele verzi din noile cartiere de 
locuințe. în acest scop, pe un teren 
viran, de pe malul piriului Vasluieț, 
pe o suprafață de cîteva hectare, au 
fost răsădiți zeci de mii de puieți de 
brad, pin auriu, pin negru, arțar, ste
jar etc. Tot aici s-au amenajat so
larii pentru obținerea a circa două 
milioane de flori, tot pentru înfru
musețarea orașului. (Crăciun Lăluci).

SALAJ. — Prin grija consiliilor 
populare comunale, care se ocupă de 
mai buna aprovizionare a populației, 
a sporit numărul brutăriilor sătești 
în județ. Centrele rurale mai mari, 
cum sînt cele din Hida, Crasna. Săr- 
mășag, Ileanda. Băbenl și altele, pun 
acum la dispoziția cetățenilor mai 
multe sortimente de panificație. în 
acest fel au fost create condiții pen
tru ca muncitorii, cadrele didactice, 
specialiștii și ceilalți cetățeni ai sa
telor să poată fi aprovizionați la 
timp cu pline proaspătă. (Gh. Rusu).

BRAlLA. — în trimestrul IV al a- 
cestui an în cartierul Viziru 3 din 
Brăila, la parterul blocurilor Bl, B2 
și B3 se vor da în folosință unități 
de desfacere a articolelor metalo- 
casnice. electrice, electrotehnice, de 
mobilă și de uz casnic, produse ali
mentare. precum și unele servicii ale 
cooperației meșteșugărești. (M. Bu
nea).

VÎLCEA. — între municipiul Rm. 
Vilcea și platforma industrială de 
sud se află in fază finală de execu
ție o magistrală rutieră cu patru 
benzi de circulație. Noua autostradă 
va facilita desfășurarea în siguranță 
a traficului rutier. A fost eliminată 
o trecere de nivel peste calea ferată. 
(I. Stanciu).

ARGEȘ. — Pe platforma Prundu 
din Pitești a fost dat in folosință un 
nou abator. El este dotat cu centrală 
termică, tunele de refrigerare, tunele 
de congelare și laborator sanitar. 
Majoritatea operațiunilor de sacrifi
care și prelucrare în abator sint me
canizate, lucrătorii beneficiind de 
condiții bune de muncă și igienă. 
(Gh. Cîrstea).

al cărui leagăn erau 
tocmai \ locurile aces
tea.

Paralel cu îndeletni
cirile strict științifice 
ale acestui amplu și 
delicat laborator care 
este herghelia pe care 
o conduce. Mircea Iri- 
mescu a făcut să 
se găsească și alte 
rațiuni de existen
tă. Se vor relua cu 
oarecare regularitate 
marile demonstrații 
hipice publice, pen
tru care oamenii locu

lui manifestă aplicație, 
se va iniția o școală 
de călărie (sport cu 
excelente rezultate și 
în tratamentul unor 
afecțiuni osoase), se 
va putea călări contra 
cost, dar, mai ales, se 
vor putea face adevă
rate vacanțe în șa, e- 
fectuîndu-se turul 
minăstirilor bucovi- 
nene în șa și, oarecum 
in afara rutelor auto, 
se vor organiza plim
bări de agrement în 
sanie sau brec (ca 
poștalionul de odini
oară) etc. Dar, dincolo 
de toate acestea, aș
tept cu deplină încre
dere momentul cînd 
voi afla că unul 
sau mai mulți cai 
crescuți la .Rădăuți 
sînt nu numai în cu
tare lot național, că 
au adus „acasă" pre
mii de prestigiu, cum 
s-a întîmplat adesea 
pînă acum, dar că au 
spart prejudecățile și 
neîncrederile și s-au 
întors victorioși din- 
tr-o mare competiție 
mondială. Ar fi încă 
un mijloc de a de
monstra multipla și 
extraordinara renta
bilitate a calului, care, 
datorită unor fetiși
zări mașiniste, a a- 
juns, la noi și aiurea, 
să coste o mereu me
ritată avere. Iar la 
Rădăuți se produc a- 
nual asemenea inesti
mabile averi.

18.20 Cintece de seară.
18.50 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 înainte și după Nefertitl.
21,05 Festivalul filmului muzical la TV: 

„Sunetul muzicii" (partea a 2-a).
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Emil Pop 
(1897—1974).

20,30 Melodii populare.
20,45 Roman-foileton : „Țăranii" —

producție a studiourilor de tele
viziune poloneze. Episodul IV — 
„Nunta".

21,35 Telex.
21,40 Armonii intime. Enesciana. „Suita 

inedită" pentru pian de George 
Enescu.

| GHEORGHE STOICÂ~

multe momente de 
istoriei partidului 

noastre la care 
Stoica a participat 

El se numără prin-

în ziua de 10 august a.c. a încetat 
din viață tovarășul Gheorghe Stoica, 
activist de frunte al Partidului Co
munist Român și al statului nostru, 
care și-a pus, cu pasiune revoluțio
nară și dăruire, întreaga viață'și pu
tere de muncă în slujba realizării 
idealurilor de libertate, progres și 
pace ale poporului român, triumfului 
socialismului și comunismului în 
România, înfloririi patriei.

Născut la 20 iulie 1900, la Dorohoi, 
Gheorghe Stoica a cunoscut de 
puriu asprimea vieții și revol
ta împotriva nedreptăților so
ciale ale regimului burghezo- 
moșieresc. La numai 13 ani 
părăsește, din cauza sărăciei, 
meleagurile natale, plecînd la 
București, unde se angajează 
ca ucenic la firma „AEG“.

Atras de forța și adevărul 
ideilor comuniste, el ia legă
tura, încă din tinerețe, cu miș
carea revoluționară, eveniment 
care avea să influențeze între
gul curs al existentei sale.

Gheorghe Stoica s-a încadrat 
la început în mișcarea socia
listă și muncitorească, apoi în 
rândurile Partidului Comunist 
Român, al cărui militant devo
tat, înflăcărat a fost pînă la 
sfîrșitul vieții, servind întot
deauna și în toate împrejură
rile cauza partidului, intere
sele vitale ale poporului ro
mân.

Au fost 
seamă ale 
și patriei 
Gheorghe 
nemijlocit. _ . _______
tre acei care au luat parte la 
primul Congres de constituire 
a Partidului Comunist Român, 
îndeplinind apoi munci de 
conducere, inclusiv pe aceea 
de secretar al Comitetului 
Central. în condițiile activită
ții ilegale a partidului nos
tru, în anii marilor bătălii de 
clasă desfășurate de comuniști, 
proletariatul român împotriva 
ploatării burghezo-moșieresti. a reac- 
țiunii interne și a dominației impe
rialiste străine, pentru eliberare so
cială și națională a poporului nostru.

în acea perioadă, de adinei frămîn- 
tări sociale, care au culminat cu e- 
roicele lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din ianuarie-februarie 1933, 
Gheorghe Stoica, înfruntînd greutăți
le muncii ilegale și regimul închi
sorilor. s-a afirmat ca un militant 
înflăcărat și luptător neînfricat îm
potriva fascismului, pentru' cauza ce
lor ce muncesc, pentru drepturi de
mocratice, pentru independenta și 
suveranitatea națională a patriei, 
pentru viitorul ei socialist.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
Gheorghe Stoica a suferit represiu
nile organelor de stat burghezo-mo-

Comitetul Centrai 
al Partidului Comunist 

Român

Co- 
Na- 
Re-

Comitetul Central al Partidului 
munist Român. Marea Adunare 
țională și Consiliul de Stat ale 
publicii Socialiste România au hotă
rât. in legătură cu încetarea din via-

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE A FUNERALIILOR
Comisia de partid și de stat pen

tru organizarea funeraliilor tovară
șului Gheorghe Stoica comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al to
varășului Gheorghe Stoica va fi de

„LE MONDE DIPLOMATIQUE"

Trusturile de medicamente și problemele subdezvoltării
• In țările „lumii a treia", majoritatea populației nu are acces la produsele industriei 

farmaceutice • Medicamentele sint prea scumpe și neadaptate nevoilor reale
ln țadrul unui grupaj de articole avind ca temă „Societățile multi

naționale și dezvoltarea in lumea a treia", revista „LE MONDE DIPLO
MATIQUE" publică un interesant studiu privind consecințele defavo
rabile ale activității monopolurilor internaționale din industria farma
ceutică asupra soluționării problemelor acute cu care sint confruntate 
țările in curs de dezvoltare in domeniul sănătății populației. Articolul 
este semnat de Sanjaya Lall, de la Universitatea din Oxford (Anglia), 
autor al mai multor studii pe aceeași temă, intre care : „Industria 
farmaceutică internațională ți țările mai puțin dezvoltate", apărut 
in 1974.

Industria produselor farmaceutice 
— scrie autorul — este mai mult ca 
oricare alta o industrie multinațio
nală. Producția ei este repartizată 
cit se poate de asimetric între dife
ritele țări : 85 la sută din totalul 
medicamentelor (exceptînd țările 
sooialiste) sînt fabricate în țările 
capitaliste dezvoltate, 5 la sută in 
țările semiindustrializate și 10 la 
sută în țările în curs de dezvoltare, 
în ce privește exporturile, procen
tele sînt respectiv 90 la sută, 3 la 
sută și 7 la sută. Chiar în rîndul ță
rilor dezvoltate, producția este foar
te concentrată : Franța, R.F.G., Ita
lia, Japonia, Elveția, Anglia și Sta
tele Unite își împart circa 80 la sută 
din totalul mondial.

Față de această preeminentă a lu
mii dezvoltate la toate nivelurile — 
producție, consum, inovații — nu este 
de mirare — scrie S. Lall — că cer
cetarea, determinată și ea de legile 
pieței, este concepută în așa fel în
cît să acopere necesitățile popu
lațiilor din regiuni unde igiena, 
acțiunea preventivă și alimentația 
sînt și ele foarte dezvoltate. Cit 
privește lumea în curs de dezvol
tare, care formează majoritatea co- 
vîrșitoare a omenirii și unde fac ra
vagii boli puțin cunoscute în țările 
bogate, ea nu dispune — în cel mai 
bun caz — decît de medicamente 
provenite de la alții.

Trebuie avut în vedere și faptul 
că marile firme producătoare sînt 
toate societăți multinaționale, astfel 
că produsele lor sînt prezente pe 
mai toate piețele naționale. Princi
palele 60 de firme farmaceutice asi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12,

13 și 14 august. In țară. Cerul va fi 

șierești, fiind arestat ln mai multe 
rânduri și întemnițat. Comportin- 
du-se cu demnitate și curaj, mani- 
festîndu-și cu tărie voința de luptă 
pentru triumful idealurilor socialis
mului, el a acționat pentru înfăp
tuirea liniei partidului, pentru întă
rirea unității sale și a rândurilor cla
sei muncitoare.

Alături de comuniști și antifasciști 
români, Gheorghe 
rolat brigăzile 

Stoica s-a in- 
internaționale,

luptind pe pamintul spaniol, pentru 
apărarea Spaniei republicane.

Izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial îl găsește pe Gheorghe Stoi
ca in primele rânduri ale luptei ini
țiate și conduse de Partidul Comu
nist Român împotriva fascismului și 
a mașinii de război hitleriste. el par- 
ticipînd pînă la victoria finală asu
pra Germaniei fasciste.

După 23 August 1944, Gheorghe 
Stoica participă la lupta dusă de 
partid, aducîndu-și contribuția — in 
activitatea de partid, sindicală. în 
aparatul de stat — la democratizarea 
țării, cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare, făurirea orân
duirii socialiste.

în anii de după eliberare, partidul 
i-a încredințat sarcini de înaltă răs
pundere. pe care le-a îndeplinit cu 
fermitate și pasiune 
A

revoluționară.
fost. în anii 1946—1950. secretar al

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste 

România

★★ ★

tovarășului Gheorghe Stoica,ță a
constituirea unei comisii de partid și 
de stat pentru organizarea funera
liilor.

pus in holul Palatului Marii Adunări 
Naționale.

Oamenii muncii vor avea acces, 
pentru a-și lua rămas bun, în ziua 

gură 60 Ia sută din producția totală 
a lumii nesocialiste. Creșterea con
stantă a costurilor inovațiilor și co
mercializării contribuie la agrava
rea fenomenului de concentrare 
și accentuează caracterul multina
țional al acestei industrii. Profitu
rile și așa excepțional de mari în 
aceasta ramură a industriei — una 
din cele mai rentabile din lume — 
devin de-a dreptul fabuloase cînd 
este vorba de firme care dețin o 
poziție dominantă într-un domeniu 
sau altul.

Toate acestea au consecințe cu to
tul nefaste asupra țărilor în curs de 
dezvoltare. Profiturile sînt In aceste 
țări chiar și mai mari decit în 
țările dezvoltate. Aceste profituri 
sînt transferate de regulă în ță
rile de origine a firmei. ceea 
ce determină în mod fatal o he
moragie de devize. înlăturarea mi
cilor firme farmaceutice, ca ur
mare a concurenței, descurajarea 
activităților locale de cercetare, de
pendența de tehnologia importată 
au urmări defavorabile asupra țări
lor în curs de dezvoltare. Și aceasta, 
în pofida faptului că de multe ori 
unele din aceste țări au o expe
riență apreciabilă, care arată că ele 
pot obține rezultate remarcabile, chiar 
și atunci cînd nu dispun de labora
toare complexe, ultramoderne. Se 
intimplă uneori și ca rezultatele efor
turilor țărilor subdezvoltate în ma
terie de cercetare și inovații să fie 
acaparate de societățile multinațio
nale și comercializate în folosul lor. 
Un alt risc decurge și din faptul că 
în țările în curs de dezvbltare con

variabil, cu timorări mai accentuate în 
jumătatea de sud-vest a țării, unde 
local va ploua. In rest, averse Izolate. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fl cuprinse între 8 șl 18 
grade, Izolat mal coborâte la începutul

Comitetului regional P.C.R. Dobrogea 
și secretar al Confederației Gene
rale a Muncii, iar în perioada 1950— 
1953, prim-secretar 
regional și orășenesc ___
P.C.R, La Congresul al Vl-lea al 
P.C.R., in 1948. a fost 
supleant al C.C. al
1952 este membru al C.C. al P.C.R.. 
fiind reales apoi, la congresele VII, 
VIII, IX și X ale partidului. Din de
cembrie 1967 și pînă in decembrie 
1968, ■

al Comitetului 
București al
ales membru

P.C.R.. iar din

în 
al 
al 
al

Gheorghe Stoica a fost membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. iar 
de la această dată si pină 
anul 1974 a fost membru 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R. La Congresul 
XI-lea al P.C.R. a fost ales 
președinte al Comisiei centrale 
dc revizie.

în 1946 a fost ales deputat 
în primul parlament democra
tic al țării, iar din 1948 a fost 
ales deputat in toate legis
laturile Marii Adunări Na
ționale.

Gheorghe Stoica a fost. între 
anii 1957—1961. secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. iar din anul 1965 și 
nînă în prezent membru al 
Consiliului de Stat.

în funcțiile de mare răspun
dere încredințate de partid, el 
a muncit cu pasiune comu
nistă și înalt simt al datoriei, 
avînd o contribuție de seamă 
la elaborarea politicii de con
struire a socialismului, la dez
voltarea economiei naționale 
și a culturii, a întregii noastre 
societăți, la întărirea partidu
lui și rolului său conducător, 
la dezvoltarea relațiilor cu ță
rile socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, 
toate forțele revoluționare si 
progresiste ale omenirii, 
cauza păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare.

Partidul și statul nostru au dat 
o înaltă apreciere activității revo
luționare a lui Gheorghe Stoica, 
care, pentru meritele sale deosebite, 
a fost distins cu titlurile de „Erou al 
Republicii Socialiste România" și 
„Erou al Muncii Socialiste", cu 
cele mai de seamă ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Prin încetarea din viată a tovară
șului Gheorghe Stoica, Partidul Co
munist Român. Republica Socialistă 
România. întregul nostru popor pierd 
un fiu credincios al tării, un luptător 
devotat pentru cauza socialismului si 
comunismului, pentru înflorirea pa
triei și a națiunii noastre socialiste.

Amintirea sa va rămîne vie în ini
mile 
nilor

cu
la

comuniștilor, ale tuturor oame- 
muncii din patria noastră.

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

Comisia este alcătuită din tovară
șii : Ștefan Voi tec, președintele co
misiei. Iosif Uglar, Constantin Pîrvu- 
lescu. Ion Dincă, Ion Popescu-Puțuri, 
Emil Popa. Pavel Ștefan.

de miercuri, 11 august. între orele 
10.30—13,30.

Mitingul de doliu va avea loc in 
aceeași zi. la ora 14.00. la Marea A- 
dunare Națională.

trolul oficial este adesea insuficient, 
iar posibilitățile de a informa pu
blicul în legătură cu un produs sau 
altul sînt reduse. Așa este, bună
oară, cazul cu antibioticul chloromi- 
cetina, eliberat adesea fără rețetă și 
care este utilizat pe scară largă de 
multe ori contraindicat. în fine, tre
buie tinut seama și de faptul că 
probele clinice asupra unor medi
camente nu oferă aceleași garanții 
populațiilor lumii a treia. De aci. 
riscul ca aceste populații să ser
vească drept cobai pentru comercia
lizarea unui produs pus la punct de 
o firmă multinațională străină.

Pe scurt. In țările in curs de dez
voltare, medicamentele sînt prea 
scumpe, prea „moderne" pentru a fi 
adaptate nevoilor locale și adesea 
„supraconsumate" de aceia care 
pot să le plătească. în timp ce ma
rea majoritate a populației nu are 
acces la produsele pe care le fa
brică societățile multinaționale (e 
cazul a 80 la sută din indieni), tn 
realitate, nu există remedii eficace 
și ieftine care să permită acestei 
majorități să se tngrijească cores
punzător și. In această privință, răs
punderea incumbă firmelor preocu
pate îndeosebi să realizeze profi
turi.

Cit privește inovațiile ln materie de 
medicamente, acestea sînt orientate 
pentru a satisface nevoile țărilor bo
gate : ele se supun. în fapt, im
perativelor unei industrii particu
lare concentrate, axate pe promo
varea vînzărilor. în aceste condiții, 
este oare de mirare că nu țin sea
ma de interesele populațiilor lumii 
a treia 7

Orice program de ridicare a stării 
sanitare a populației din țările in 
curs de dezvoltare trebuie să por
nească de la situația critică exis
tentă în domeniul farmaceutic și să 
urmărească să ofere oamenilor me
dicamentele esențiale de care au ne
voie. la prețuri accesibile. Aceasta 
presupune nu măsuri marginale, ci 
o reformă radicală, conchide S. Lall.

Intervalului în estul Transilvaniei și în 
nordul țării, Iar maximele între 22 și 
30 de grade. în București : Vremea in 
încălzire ușoară, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la moderat.



PAGINA 6 SCÎNTEIA — miercuri 11 august iy/o

CONFERINȚA O.N.U ASUPRA DREPTULUI MĂRII

Noile reglementări în domeniul maritim trebuie 
să răspundă intereselor tuturor statelor

Intervenția șefului delegației române
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).

— în cadrul dezbaterilor privind noi
le reglementări în domeniul maritim 
sint examinate problemele referitoa
re la soluționarea diferendelor ce ar 
putea să apară în procesul interpre
tării și aplicării viitoarei convenții. 
Luînd cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri — 'care au loc în plenara 
Conferinței O N.U. asupra dreptului 
mării — Vasile Gligă. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șeful de
legației române, a subliniat necesita
tea ca orice diferend să fie soluțio
nat potrivit scopurilor și principiilor 
Cartei Națiunilor Unite și Declarației 
referitoare la principiile dreptului in
ternațional privind relațiile amicale 
și cooperarea între state. Vorbitorul 
a evidențiat importanta statornicirii 
unui sistem unitar în acest domeniu, 
propunînd instituirea unei curți de 
arbitraj care să permită tuturor păr
ților contractante alegerea mijloace
lor procedurale pentru soluționarea 
acestor probleme ce ar putea să a- 
pară în cursul interpretării si apli-

cării reglementărilor ce se vor a- 
dopta.

România apreciază că sistemul de 
soluționare a disputelor ce va fi a- 
doptat trebuie să aibă un caracter 
eficient, situînd pe primul plan al 
preocupărilor interesul general de a 
avea instituții internaționale capabile 
să transpună cerințele rezolvării — 
într-un spirit consecvent democratic 
— atit a problemelor care ar putea 
să apară în zonele maritime de sub 
jurisdicția națională a statelor, cît și 
a celor din zona internațională. în 
lumina exigentelor folosirii mărilor 
și oceanelor în interesul comun al 
întregii umanități. Un asemenea sis
tem. arăta șeful delegației române, 
ar fi de natură să garanteze respec
tarea suveranității, precum și a drep
turilor suverane ale statelor în zonele 
maritime de sub jurisdicția lor. cît 
și participarea — pe baze egale — 
Ia rezolvarea eventualelor diferende 
privind prospectarea, explorarea și 
exploatarea resurselor minerale din 
zona internațională a teritoriilor sub
marine.

Un act de sfidare al rasiștilor rhodesieni
Noi incursiuni pe teritoriul Mozambicului

SALISBURY 10 (Agerpres). — Tru-
pele regimului de la Salisbury au 
pătruns pe teritoriul Mozambicului — 
informează agențiile internaționale de 
presă — citind un purtător de cuvînt 
al guvernului Ian Smith. în cursul 
raidului, forțele militare rhodesiene 
au ucis peste 300 de patrioți Zim
babwe si aproximativ 30 de soldați 
mozambicani.

Calificat de autoritățile de la Sa
lisbury drept „cea mal importantă 
acțiune a forțelor militare rhodesiene 
dincolo de frontierele tării", noul raid

Remaniere guvernamentală 
in Sudan

KHARTUM 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaafar Moham
med El-Numeiry, a anunțat luni că 
renunță să exercite în același timp 
cu mandatul prezidențial funcțiile de 
prim-ministru și ministru al apărării. 
In postul de vicepreședinte al repu
blicii și de președinte al Consiliului 
de Miniștri a fost numit actualul 
președinte al Adunării Naționale, 
Sayed El Rashid Al Tahir, iar 
portofoliul apărării a fost încre
dințat actualului șef al Statului 
Major, Bachir Mohammed Aii. 
Președinte al Adunării Naționale a 
fost numit Sayed Mahdi Mustafa, 
fost comisar al provinciei Khartum. 
Totodată, secretar general al Uniu
nii Socialiste Sudaneze a fost numit 
Abdul Găsim Mohamed Ibrahim.

Premierul 
Republicii Jamaica 

despre unele aspecte 
ale situației din țară

KINGSTON 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al Jamaicăi. Michael Man- 
ley. a făcut o declarație în care s-a 
referit la unele aspecte ale situației 
din țară. El a relevat că Jamaica 
parcurge în prezent o etapă impor
tantă din istoria sa. în ultimii patru 
ani în această țară fiind întreprinse 
acțiuni în vederea înfăptuirii unei 
reforme agrare radicale, întăririi sec
torului de stat în industrie și a com
baterii șomajului. Pe de altă parte, 
el a arătat că Jamaica ia parte activă 
la lupta pentru pace și progres în 
lume și a evidențiat importanta pe 
care au avut-o pentru această țară 
stabilirea de relații diplomatice cu 
țările socialiste și dezvoltarea con
tactelor multilaterale cu aceste state.

Totodată, premierul jamaican a de
clarat că această orientare a guver
nului a întîmpinat împotrivirea oligar
hiei locale, a forțelor reacționare în 
general, care au inițiat acțiuni tero
riste și de sabotaj economic, precum 
și diferite alte acțiuni provocatoare, 
situația creată silind guvernul să in
troducă starea excepțională. în în
cheiere. Michael Manley a spus că, 
în prezent, guvernul controlează si
tuația din tară.

confirmă înăsprirea politicii brutale 
a rasiștilor, albi rhodesieni. acțiunile 
lor de încălcare flagrantă a legali
tății internaționale.

SPANIA

Forțele de opoziție se pronunță pentru 
formarea unui guvern provizoriu 
de largă reprezentare democratică

MADRID 10 (Agerpres). — Grupa
rea de opoziție din Spania — Coor
donarea democratică — a apreciat, 
într-un comunicat dat publicității luni 
seara la Madrid, că amnistia decre
tată recent de către regele Juan Car
los reprezintă „un eveniment im
portant pe calea destinderii naționa
le", dar că decretul de amnistie con
ține „lacune, dintre care unele sint 
grave". Comunicatul subliniază, în 
acest sens, că numeroși deținuți po
litici basci și militanți ai mișcării 
muncitorești continuă să rămînă în 
închisori, că exilații întîmpină obsta
cole în calea reîntoarcerii lor în Spa
nia, iar militarii amnistiați nu au 
fost autorizați să se reintegreze in 
armată.

Coordonarea democratică — relevă 
comunicatul — va continua să ceară 
o amnistie totală și exercitarea de
plină a tuturor libertăților democra
tice, inclusiv libertatea de acțiune 
pentru toate partidele politice, fără 
excepție.

într-o altă declarație, dată publici
tății în aceeași zi, cele 14 partide și 
formațiuni din Coordonarea demo
cratică, între care și partidele 
comunist și socialist, se pronunță 
pentru o ruptură cu trecutul fran- 
chist negociată cu guvernul, în ve
derea inițierii unui proces consti
tuant. sub controlul unui guvern pro
vizoriu de largă reprezentare demo
cratică. Pentru aceasta, declarația 
invită întreaga opoziție spaniolă de-

mocratică, în special mișcările na
ționaliste și regionaliste care nu au 
aderat la Coordonare, să se regrupe
ze într-o mișcare unitară, pentru ca 
negocierile cu guvernul să poată fi 
purtate de către un nou organism 
politic, care să poată vorbi in nume
le întregii opoziții.

Astfel, Coordonarea democratică a 
propus ca reprezentanții opoziției să 
se întrunească la Madrid la 4 sep
tembrie. in vederea constituirii nou
lui organism, iar negocierile cu gu
vernul să înceapă imediat după for
marea acestui organism.

Extinderea măsurii 
de amnistie

Amnistia acordată la 30 iulie de 
către regele Juan Carlos se extinde 
și asupra mișcării sindicale — s-a 
anunțat marți într-o notă publicată 
în „Buletinul Oficial" al statului 
spaniol. în legătură cu aceasta, a- 
genția France Presse remarcă faptul 
că extinderea măsurii de amnistie 
asupra militanților mișcării muncito
rești a fost cerută de opoziția de 
stingă din Spania.

agențiile
„SALIUT-5"

Fotografii ale atmosferei Pămîntului
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

bordul stației orbitale „Saliut-5“ au 
început, la 9 august, experiențele de 
fotografiere a atmosferei Pămîntului 
in infraroșu. Experiențe asemănă
toare au fost efectuate și de la bor
dul stației „Saliut-4“. După prelu
crarea datelor recepționate, oamenii 
de știință sovietici au ajuns la con
cluzia că izvorul de bază al radiați
ilor infraroșii, ce vine din straturile 
superioare ale atmosferei, îl consti
tuie oxidul de azot. Specialiștii pre
supun că oxidul de azot se formează 
în urma descompunerii fluxului de 
particule corpusculare ale Soarelui.

Telescopul in infraroșu de pe „Sa- 
liut-5“, cu ajutorul căruia se efec
tuează fotografierea atmosferei, este

superior celui de pe „Saliut-4“. O- 
glinzile telescopului focalizează ra
diațiile, ce sint apoi fixate pe peli
culă și în „memorie", după care in
formația este transmisă spre Pămînt.

Înainte de începerea experimen
tului, cosmonauții Boris Volinov și 
Vitali Jolobov au orientat stația or
bitală, îndreptind instalația de foto
grafiere spre discul Soarelui, la apus, 
și au menținut stația „Saliut-5“ în 
această poziție pe toată durata expe
rienței. In timpul antrenamentelor 
efectuate anterior la sol cei doi cos- 
monauți sovietici s-au pregătit înde
lung pentru aceste experiențe la In
stitutul de fizică al Academiei de 
științe a U.R.S.S.

„VIKING-2": Date despre norii de pe Marte

PASADENA 10 (Agerpres). — 
Experți de la Centrul de control din 
Pasadena (California) au anunțat 
marți că nori de dimensiuni consi
derabile înconjoară vulcani de pe 
planeta Marte, în timp ce în zona 
canioanelor a fost detectată ceață în 
straturi groase. Aceste amănunte au 
fost descifrate cu ajutorul mai mul
tor fotografii transmise de sonda spa
țială „Viking—2".

Dqpă cum a declarat dr. Geoffrey 
Briggs de la „Jet Propulsion Labo- 
ratory". spre deosebire de norii te-

reștri, cei care înconjoară planeta 
Marte sînt mai puțin denși și cu spa
ții mari între ei. fiind după cît se 
pare sezonieri (apar doar primăvara 
și vara). Sub efectul vîntului. care 
suflă cu o viteză de peste 200 km 
pe oră, acești nori dau impresia u- 
nor uriașe vîrtejuri în zona vulcani
lor. Se pare că lanțul de munți Thar- 
sis. din care se ridică patru vulcani 
giganți. ar fi acoperit de pături groa
se de nori. în cea mai mare parte 
a zilei marțiene, a declarat dr. 
Briggs.

CAPRICIILE VREMII
CARACAS. — Numărul persoane

lor rămase fără adăpost de pe urma 
inundațiilor produse în regiunea ve- 
nezueleană Apure a fost evaluat la 
aproape 50 000. pierderile materiale 
fiind cifrate la aproximativ 150 mi
lioane dolari — s-a anunțat la Ca
racas. Potrivit informațiilor apărute 
în presă. localitățile Palmarito. Puer
to Paez. El Șaman și Apurito au fost 
complet distruse de puhoaie. în apele 
învolburate pierind peste jumătate 
de milion de vite. Totodată. Fede
rația agricultorilor a anunțat că re
coltele de porumb, cacao, yuca, orez 
au fost serios compromise.

LONDRA. — în zona de sud a 
Tării Galilor, regiune puternic afec
tată de seceta ce s-a abătut asupra 
Marii Britanii, s-au luat măsuri ur
gente de raționalizare a apei. Cei 
peste un milion de locuitori ai aces
tei zone trebuie să economisească 20 
la sută din resursele locale de apă. 
Prevederile meteorologice nu sint 

1 încurajatoare. în continuare se pre-

vede reducerea la jumătate a apro
vizionării cu apă a întreprinderilor, 
iar unele fabrici ar urma să fie chiar 
închise.

PARIS. — Asociația fermierilor 
francezi apreciază că pierderile pro
vocate agriculturii de seceta care s-a 
abătut în cursul acestei veri asupra 
Franței se cifrează în jurul a 10 mi
liarde franci.

WASHINGTON. — Uraganul „Bel
le" a atins în cursul nopții de luni 
spre marți coastele continentului 
nord-american în zona statelor Con
necticut și New England, după ce a 
traversat Long Island, trecînd la o 
distantă de numai opt kilometri de 
limitele orașului New York. O per
soană și-a pierdut viața. Uraganul 
a smuls numeroși arbori din Long 
Island și Connecticut și a doborît ca
bluri electrice și telefonice. Nume
roase drumuri au fost blocate cu ar
borii doborîți.

In spiritul solidarității. 
Hă Dam. vicepremier al Consi
liului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coree
ne, care a efectuat o vizită în 
Cambodgia. ca trimis special al pre
ședintelui Kim Ir Sen. a fost primit 
de Khieu Samphan. președintele Pre
zidiului de Stat al Cambodgiei De
mocratice. A avut loc o convorbire 
în cadrul căreia a fost reafirmată so
lidaritatea dintre cele două guverne 
și popoare.

Comunicatul privind vizita 
oficială de prietenie efectuată în 
U.R.S.S. de o delegație de partid si 
guvernamentală somaleză. condusă 
de Mohamed Aii Samantar. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
vicepreședinte și ministru al apărării 
al Somaliei, relevă dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, precum si dorința 
lor de a contribui prin toate mijloa
cele la consolidarea și promovarea 
procesului destinderii în lume.

Regele Hussein al Iorda
niei ’ncheia*: v’zita oficială de 
o zi în Oman. în cursul căreia a a- 
vut convorbiri cu sultanul Qabous, 
referitoare la promovarea în conti
nuare a relațiilor bilaterale, precum 
si cu privire la ultimele evoluții ale 
situației din zonă. Vizita suveranului 
hașemit în Oman este’ una dintre e- 
tapele turneului său în unele țări din 
regiunea Golfului, care a mai cuprins 
Arabia Saudită. Kuweitul și Bahrei- 
nul.

Consiliul guvernatorilor 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) a confirmat, la Vie- 
na. că O.P.E.C. va aloca 400 milioa
ne dolari în vederea creării Fondu
lui internațional pentru dezvoltare a- 
gricolă cu condiția ca țările indus
trializate să-și sporească contribuția 
la acest fond de la 500 la 600 mi
lioane dolari.

Fostul președinte al Por
tugaliei «^-generalul Spinola, s-a 
reîntors la Ljfeabona, marți diminea
ța. Așa cum transmite A.F.P., ime
diat după coborirea din avion a fost 
condus la închisoarea Caxias, unde 
urmează să fie interogat de justiția 
militară. Nu s-a comunicat nici un
amănunt asupra soartei rezervate 
fostului președinte.

Proiecte
„Formula pentru a 

menține o țară în sta
re de subdezvoltare 
constă în a-i livra me
reu o tehnologie com
pletă" — declara mi
nistrul brazilian al 
planificării în cadrul 
expunerii sale pe mar
ginea celui de-al doi
lea plan de dezvoltare 
științifică și tehnolo
gică, aprobat recent de 
Consiliul de Dezvoltare 
Economică al Braziliei. 
Planul menționat, care 
prevede investiții de 
peste 22 miliarde de 
cruzeiros pentru pe
rioada 1975—1977. sub
liniază necesitatea ca 
Brazilia să-și creeze o 
tehnologie proprie, să 
promoveze mai mult 
cercetarea științifică și 
formarea de cadre na
ționale.

Așa cum reiese din 
documentul respectiv, 
ca și din dezbaterile 
în paginile presei de 
specialitate, imperati
vul creării unei teh
nologii proprii este 
dictat atît de exigen
tele procesului de dez
voltare economică și 
socială, cît și de exis
tența unei accentuate 
dependente externe în 
domeniul tehnologic. 
„Cercetări efectuate de 
tehnicieni ai secreta
riatului planificării — 
scrie ziarul „O GLO
BO" — arată că peste 
70 la sută din indus
triile braziliene depind 
de tehnologia străină".

privind tehnologia
Consecințele acestei 

situații impietează se
rios asupra eforturilor 
de dezvoltare econo
mică, începînd cu 
costul foarte ridi
cat al tehnologiei 
importate (Brazilia a 
cheltuit în 1974
la acest capitol peste 
10 miliarde cruzeiros), 
și terminînd cu res
tricțiile impuse de 
furnizorii străini fir-

RIO DE JANEIRO
melor braziliene în ce 
privește exporturile pe 
terțe piețe. Se mai a- 
daugă faptul că fur
nizorul de tehnologie 
este și exportator de 
bunuri și servicii, ceea 
ce mărește decalajul 
fată de „partener".

Un alt aspect nega
tiv. așa cum a reieșit 
din dezbaterile amin
tite. se referă la faptul 
că introducerea de 
tehnologie străină (cu 
deosebire de către so
cietățile transnaționa
le) în țări în curs de 
dezvoltare nu este în
soțită de o veritabilă 
preocupare pentru for
marea de cadre națio
nale. Referindu-se la 
sectorul industriei de 
automobile, din Brazi
lia (unde mari compa
nii. ca „Ford", „Volks

wagen". „General Mo
tors" etc. produc peste 
un milion de unități 
pe an), revista „OPI- 
NIAO" scrie : „Chiar 
și după douăzeci de 
ani de la crearea in
dustriei de automobile 
lipsesc specialiștii bra
zilieni pentru multe 
dintre sectoarele-cheie 
ale transformării ma
teriilor noastre prime 
în automobilele produ
se pe teritoriul națio
nal".

Pentru Înlăturarea 
unor asemenea stări 
de lucruri, planul de 
dezvoltare științifică și 
tehnologică prevede 
asimilarea rapidă a 
tehnologiilor necesare 
în asemenea ramuri 
importante, cum sînt 
energetica, metalur
gia metalelor nefe
roase. siderurgia, pe
trochimia. industria 
farmaceutică. indus
tria de îngrășăminte, 
electronica. industria 
ușoară. Pentru toate 
aceste sectoare s-au 
alocat noi investiții și 
în vederea formării ra
pide de cadre națio
nale. „Cine nu inves
tește mult pentru a-sl 
dezvolta propria teh
nologie — sublinia. în 
acest sens, ziarul „O 
GLOBO" — nu-și 
poate alege singur dru
mul".

Valentin 
PAUNESCU

Măsuri
Zilele acestea. A- 

dunarea Națională a 
Kuweitului a dezbătut 
și aprobat bugetul ce
lei mai mari compa
nii petroliere din 
țară — „Kuweit Oii 
Company" (KOC) — 
care din septembrie 
1975 a trecut sub con
trolul complet al gu
vernului. Așa cum a- 
rată presa kuweitia- 
nă. această primă 
dezbatere a bugetu
lui de către forul le
gislativ s-a desfășu
rat pe fondul unei 
preocupări deosebite 
pentru perfecționarea 
activității companiei 
și sporirea contribu
ției ei la dezvoltarea 
economică și socială 
a Kuweitului. Ședin
ța. care a avut loc sub 
conducerea președin
telui Adunării Na
ționale. Khalid Saleh 
AI-Ghumaim. a fost 
în întregime consa
crată acestei proble
me. „Deputății — no
tează cotidianul „Ku
weit Times" — au fă
cut numeroase pro
puneri în legătură cu 
activitatea consiliu
lui de direcție și a 
Ministerului Petrolu
lui. cu pregătirea si 
promovarea cadrelor 
naționale în sînul 
companiei".
, Istoria KOC este 
st.rîns legată de cea a

economico-sociale
petrolului kuweitian. 
Compania a fost crea
tă în anul 1934 de că
tre „Gulf Oil Corpo
ration" (americană) și 
„Anglo-Persian Oii 
Company" (transfor
mată apoi în „Bri
tish Petroleum Com
pany"). extrăgînd pri
mele tone de petrol în 
1946. Ea a ocupat în
totdeauna o poziție 
dominantă printre ce-

KUWEIT

lelalte companii pe
troliere ce acționau 
pe teritoriul kuwei
tian. Profiturile sale 
atingeau valori uria
șe. După cucerirea 
independentei Kuwei
tului. statul și-a spo
rit treptat participa
rea în cadrul societă
ților petroliere. a- 
jungînd ca în 1974 
procentul participării 
sale la KOC să fie 
de 60 Ja sută. Un 
an mai tîrziu. el a 
preluat în întregime 
controlul acesteia, 
ceea ce echivala cu 
trecerea aproape com
pletă a marii bogății 
naturale în patrimo
niul național. Com
pania are azi o pro
ducție zilnică de 1.9

milioane barili, care 
reprezintă 77 la sută 
din producția totală 
de petrol a Kuweitu
lui si o capacitate de 
rafinare de 300 000 
tone barili pe zi. a- 
dică de 55 la sută din 
întreaga capacitate a 
tării.

Potrivit unor cal
cule preliminare, la 
capătul primului an 
de activitate indepen
dentă, venitul total al 
KOC se va ridica la 
peste 226 milioane de 
dinari kuweitieni. A- 
cesta va fi folosit 
atît la sporirea capa
cităților de produc
ție. cît și la realiza
rea unor noi con
strucții civile în zona 
orașului Ahmadi, 
unde funcționează in
stalațiile importantei 
companii. Au și fost 
ridicate noi cartiere 
de locuințe, instituții 
medicale. locuri de 
recreare ș.a.

La un an de la tre
cerea sa în patrimo
niul național, KOC 
confirmă capacitatea 
poporului kuweitian 
de a utiliza marile 
sale bogății naturale 
în scopul propriei 
biinăstări și al dez
voltării economice.

Nicolae N. LUPU

IN CAMERA DEPUTAȚILOR A ITALIEI

Dezbaterile pe marginea programului guvernamental
ROMA 10 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul dezbaterilor din 
Camera Deputaților pe marginea 
programului guvernamental, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian, Enrico Berlinguer. a declarat 
că abținerea comuniștilor la votul 
pentru acordarea învestiturii cabine
tului democrat-creștin se explică 
prin gravitatea problemelor tării, si
tuație în care nu se mai poate tolera 
absența unei conduceri politice. 
„Responsabilitatea de a da țării un 
guvern constituie o prioritate a de- 
mocrat-creștinilor. dar și a comuniș
tilor — a spus Berlinguer. Un vot 
împotrivă din partea P.C.I. ar putea 
împiedica formarea guvernului, ge- 
nerînd o confuzie politică îngrijoră
toare în condițiile existentei unor 
probleme a căror rezolvare nu ad
mite nici o întîrziere". Referindu-se 
la programul guvernamental, vorbi
torul l-a calificat drept vag. El a 
criticat, de asemenea, faptul că „ușile 
guvernului au fost ținute închise 
partidelor care reprezintă interesele 
clasei muncitoare. în primul rind 
pentru partidul comunist".

în intervenția sa. secretarul gene
ral al Partidului Democrat-Creștin, 
Benigno Zaccagnini. a admis că vo
tul important acordat de electorat 
comuniștilor la ultimele consultări

naționale semnifică necesitatea unei 
schimbări. El a reafirmat, totuși, po
ziția democrației creștine de a nu 
accepta formarea unei coaliții gu
vernamentale în Care să fie inclus 
partidul comunist.

Liderul Partidului Socialist, Bet- 
tino Craxi, a declarat că, în condi
țiile în care nici unul din partidele 
politice nu a obținut o majoritate 
de voturi la ultimele alegeri, socia
liștii se opun dominației unei for
mațiuni politice. Craxi a subliniat 
necesitatea ca guvernul să reflecte 
actualul raport de forțe, cu alte cu
vinte pozițiile cucerite de forțele 
stîngii.

★
Președintele Partidului Republi

can Italian, Ugo La Malfa. afirmă, 
în editorialul organului de presă al 
partidului său. „La Voce Republi
cana". că după opinia sa „compromi
sul istoric" a devenit în prezent ine
vitabil. Aceasta nu înseamnă expri
marea unei speranțe sau a unei do
rințe, a precizat liderul republican, 
ci o constatare care derivă din exa
minarea atentă a forțelor politice 
din Italia, a comportării lor din tre
cut și a pozițiilor pe care sînt sus
ceptibile să le adopte în viitor.

Q[ PRETUTINDENI
• BILANȚUL FINAN

CIAR AL OLIMPIADEI. 
La zece zile de la încheierea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real, experții financiari apre
ciază că bugetul municipalității 
orașului-gazdă a înregistrat un 
deficit de un miliard de dolari, 
ca urmare a cheltuielilor cau
zate de construcția instalațiilor 
sportive. Soluția propusă de 
unele cercuri pentru acoperirea 
deficitului, respectiv recurgerea 
la un împrumut din partea 
unui consorțiu bancar interna
țional, a fost respinsă de pri
marul Jean Drapeau, pe moti
vul că aceasta ar atrage după 
sine o creștere rapidă a impozi
telor locale. Pe de altă parte, 
însuși viitorul stadionului olim
pic se află sub semnul întrebă
rii, datorită costului foarte ri
dicat de întreținere — 50 000
dolari pe zi — pe care autori
tățile nu-1 pot acoperi.

■■■■■■■

de presă transmit:
Consiliul Național din Secretarul de stat al

Uruguay, organismul suprem al S.U.R., Henry Kissinger, a sosit
puterii, a hotărît crearea unui nou 
Consiliu de Stat, care, din 1973, a 
substituit parlamentul Uruguayan. 
El va funcționa pe perioada 
1976—1981 și va fi instalat la 1 sep
tembrie, data cînd noul președinte 
al țării. Aparicio Mendez, va prelua 
oficial funcția supremă în stat.

pentru o vizită de două zile în Fran
ța. Anterior, Henry Kissinger a În
treprins vizite oficiale în Iran. Afga
nistan și Pakistan.

Conferința pentru dezvol
tare economică, care se va 
desfășura sub egida camerelor de 
comerț și industrie din statele si
tuate în zona Golfului, va avea loc 
la Djeddah, începînd de la 17 octom
brie. La ateastă întrunire va fi exa
minat stadiul actual al relațiilor de 
cooperare economică și industrială 
dintre statele participante și va fi 
discutată problema reorganizării și 
dezvoltării industriei de pescuit. Vor 
fi studiate și alte proiecte comune în 
domeniul agricol și al industriei ho
teliere.

0 conductă de gaze 8 ex_ 
plodat în apropiere de localitatea 
Calhon. din statul american Louisia
na. provocînd moartea a șase per
soane. Explozia a creat un crater a- 
vind o adîncime de nouă metri și a 
fost resimțită pe o rază de peste șase 
kilometri. Un purtător de cuvînt al 
companiei „United Gas Pipeline" a 
declarat că accidentul ar fi fost pro
vocat de trecerea întîmplătoare a 
unui . motocompresor prin zona în 
care se afla îngropată conducta.

• DIMENSIUNILE AN- 
TARCTIDEI. Experți sovie
tici, executînd măsurători cu a- 
jutorul radarului, au constatat 
că suprafața Antarctidei — con
tinentul de la Polul Sud, acope
rit, în cea mai mare parte, cu 
un scut gros de gheață — este 
cu aproximativ 200 000 kmp mai 
mică decît se credea pînă acum. 
Erorile în calcularea suprafeței 
se datoresc unor golfuri și 
insule care au fost detectate 
abia acum — cu ajutorul rada
rului — pe sub sloiurile de 
gheață. Concomitent, s-a deter
minat că lungimea coastelor 
este cu 1 800 km mai mare de
cît se considera pină în pre
zent. Potrivit datelor comunica
te de Institutul de studii polare 
din Leningrad. înălțimea medie 
a continentului, față de nivelul 
mării, este de 2 263 metri, iar 
circa jumătate din suprafața sa 
este formată din munți înalți 
pînă la 4 000 metri.

împrumut. Ministrul de fi
nanțe al Spaniei. Eduardo Carriles 
Galarraga, și reprezentanții mai mul
tor bănci străine și spaniole au sem
nat un acord prin care instituțiile 
bancare respective s-au angajat să 
pună la dispoziția guvernului spaniol 
un miliard de dolari pentru a fi fo
losiți în vederea combaterii gravei 
crize economice in care se află țara.

Cursul francului francez 
a scăzut din nou marți la bursa de 
devize din Paris. De la paritatea de 
4,9675 franci existentă luni seara, do
larul a fost cotat în cursul tranzac
țiilor la 4,99 franci. După acest nivel, 
Banca Franței a intervenit, astfel că 
la închiderea bursei s-a înregistrat 
un curs de 4,975 franci pentru un 
dolar.

Presiunile la care este supus de 
aproximativ o lună francul francez 
se datorează mai multor factori. în
tre care rata înaltă a inflației fran
ceze — 11,6 la sută.

Creșteri de prețuri. La 
sfirșitul lunii iunie, indicele prețuri
lor de consum a atins in Japonia 
183,1 la sută (față de nivelul de bază, 
100, al anului 1970). Cifra marchează 
un spor de 0,4 la sută față de luna 
mai și de 9,1 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 1975.

Un avion de tip „Star-
fighter", aparținind aviației mili
tare vest-germane. s-a prăbușit.
marți, in • regiunea Heimertingen 
(Bade Wiirtemberg). Pilotul a reușit 
să se salveze prin catapultare. Este 
cel de-al 184-lea avion de acest tip
pierdut de armata vest-germană.

-------- MARGINALII --------

„Soldații hazardului"
Dacă ar fi să-i dăm 

crezare, Robert K. 
Brown, locotenent-co- 
lonel în retragere, este 
„specialist in reprima
rea mișcărilor de eli
berare", deși evoluția 
implacabilă a eveni
mentelor, marile iz- 
binzi ale acestor miș
cări pe diferite meri
diane ale lumii consti
tuie mai degrabă o 
descalificare, nu nu
mai militară, dar și 
morală a acestui pro
fesionist al armelor, 
ieșit la pensie.

Oricum, acesta își 
trîmbițează „speciali
zarea" cu un scop bine 
definit, anume pentru 
a asigura succesul co
mercial al unui gen de 
afaceri practicat, ce-i 
drept, de secole, dar 
care acum caută să se 
adapteze la condițiile 
moderne. Intr-adevăr. 
Brown este editorul 
unei reviste publicate 
in Colorado (S.U.A.) și 
intitulată cît se poate 
de explicit „SOLDIER 
OF FORTUNE — 
THE JOURNAL OF 
PROFESSIONAL AD
VENTURERS" („Sol
datul hazardului — 
Magazin pentru aven
turierii de profesie"). 
Primul număr, apărut 
in 8 500 exemplare, a 
fost urmat la citva 
timp de al doilea, ti
părit intr-un tiraj în
zecit.

Revista sondează 
„piețele" unde merce
narii pot găsi „de lu
cru", publicind in a- 
cest scop reportaje 
despre situația in zo
nele unde colonialiștii 
și rasiștii simt cum le 
arde pământul de sub 
picioare („Rhodesia 
este gata de luptă"), 
despre „tehnicile" spe
cifice activității „a- 
venturierilor de profe
sie", inclusiv scheme 
și ilustrații privind 
lupta corp la corp.

Reclame speciale o- 
feră, la prețuri „con
venabile", arme, pum
nale, materii explozi
ve, mitraliere, auto
mate și chiar... „căști 
SS originale", dată fi
ind „înrudirea" spiri
tuală evidentă.

Foarte bogată este 
rubrica de „mică pu
blicitate" prin care 
mercenarii își oferă 
serviciile. Anunțurile 
„soldaților hazardu
lui", deși lapidare, fur-I 
nizează suficiente ele
mente pentru schița
rea profilului moral al 
mercenarilor :

„Fost infanterist- 
marin caută angaja
ment ca mercenar. De 
preferat America de 
Sud sau Centrală".

„Bărbat tinăr, 25 de 
ani, celibatar, gata de 
orice aventură, dispus

să se angajeze în ori
ce organizație parami
litară. Parașutist, pi
lot, doi ani de cole
giu".

„Bărbat matur, cu 
experiență, dorește an
gajare pentru operații 
subversive. Fost poli
țist". Si așa mai de
parte...

Brown nu are reti
cențe, el recunoaște 
că „cea mai mare par
te a cititorilor revistei 
este formată din hai
manale fără scrupule", 
drept care își propune 
deschis ațîțarea „spiri
tului de aventură", de 
fapt agresivitatea și 
violența pe fundalul 
celor mai josnice re
acții umane.

Afacerile sinistre ale 
lui Brown au trezit, 
cum e și firesc, indig
narea oamenilor de 
bună credință. Ziarul 
britanic „GUARDI
AN" apreciază revista 
drept „o publicație re
almente dezgustătoare", 
iar săptămînalul vest- 
german „DF.R SPIE
GEL" constată cu sar
casm : „-«Soldații ha
zardului» nu publi
că, firește, și anunțuri 
mortuare". Altfel, mul
tor aventurieri de pro
fesie le-ar pieri pofta 
să se mai angajeze in 
misiuni infame...

P. STANCESCU

• HOTELIERUL DE
MASCAT. Revista americană 
„Time*‘ polemizează într-un 
articol cu publicistul Erich von 
Dăniken, autorul lucrării „Ca
rele zeilor" (apărută. în Occi
dent, în mai multe milioane de 
exemplare), care susține, nici 
mai mult, nici mai puțin, că 
,.homo sapifens" este descenden
tul unor astronauți veniți de pe 
alte planete ce au coborit pe 
Pămînt acum 10 000 de ani și 
s-au încrucișat cu maimuțele 
găsite aici — plecind apoi spre 
explorarea altor aștri. în spri
jinul acestei teorii aberante, au
torul se referă la liniile săpate 
în piatră. în lungime de mai 
multi kilometri, din apropiere 
de Nazca (Peru), afirmînd că 
acestea au fost repere pentru 
aterizarea astronavelor, si la 
misterioasele statui de pe Insula 
Paștelui care, chipurile, i-ar 
înfățișa pe ocupanții acestor 
nave. Demonstrîhd totala incon
sistență a acestor așa-zise argu
mente, „Time" dezvăluie, tot
odată. că Dăniken. care nu are 
nici o pregătire de specialitate, 
fiind de profesie... hotelier, a 
făcut mai mulți ani de pușcărie 
pentru excrocherie. Conside- 
rînd prea riscant să urmeze a- 
ceastă cale, „publicistul" a ho- 
tărît, după cum se vede, să mi
zeze pe credulitatea unui anu
mit public, care îi aduce fru
moasă profituri.

• ÎNȚELEPCIU
NEA TRECUTULUI. Bi- 
blioteca științifică orășenească 
din Erfurt (R.D.G.) dispune de , 
colecții rare de cărți vechi — 
un adevărat depozit de înțelep
ciune a trecutului. La solicita- \ 
rea unor oameni de știință, cer; 
cetători. studenți ș.a„ secțiile ei 
speciale expediază, anual, pînă 
la 25 000 de microfilme și foto
copii după lucrările unor autori 
vestiți din trecut, în special din 
evul mediu.

JAPONIA
„Afacerea Lockheed"

TOKIO 10 (Agerpres). — Alte cî- 
teva persoane amestecate în „aface
rea Lockheed" au fost puse sub acu
zare în Japonia. între acestea sînt : 
Toshio Enomoto, secretarul fostului 
premier Kakuei Tanaka, precum și 
Toshiharu Okubo și Hiroshi Itoh, 
foști directori ai companiei „Maru
beni". Cei trei au fost acuzați de în
călcarea legii privind schimburile 
valutare, care interzice efectuarea de 
tranzacții neautbrizate cu monede 
străine. Toshio Enomoto este acuzat 
de încasarea ilegală, în perioada 10 
august 1973—1 martie 1974. a 500 mi
lioane yeni din partea firmei ameri
cane ..Lockheed" prin intermediul 
oficialilor companiei nipone „Maru
beni".

Recrudescența
violențelor din Ulster

LONDRA 10 (Agerpres). — Coman
damentul trupelor britanice din Ir
landa de Nord a anunțat că mobili
zează suplimentar 1 400 de rezerviști 
pentru a efectua serviciu în această 
provincie. Hotărîrea a fost motivată 
prin recrudescența violențelor în Ul
ster, în special în capitala provincia
lă Belfast, unde începînd de la sfîrși- 
tul săptămînii trecute s-au produs 
grave tulburări, au avut loc explozii 
și s-au înregistrat schimburi de 
focuri. în cartierele catolice ale ora
șului. în cursul zilei de luni au fost 
ridicate baricade pe străzi.

• POLUAREA - LA 
SAN REMO. Autoritățile 
sanitare din cunoscuta locali
tate balneară italiană San Remo 
au interzis scăldatul în dreptul 
plajelor din perimetrul orașului. 
Motivul : poluarea excesivă a 
apelor Mării Mediterane în a- 
ceastă zonă și numărul mare de 
bacterii depistate în porțiunile 
din apropierea coastei. Știrea a 
produs o profundă dezamăgire 
în rîndurile miilor de turiști ve- 
niți aci pentru a beneficia de 
apele Mediteranei.

• UN ACT TEMERAR.
Nu de mult, de pe un aeroport 
canadian a decolat un avion cu 
reacție pe fuselajul căruia se 
putea vedea un om stînd în pi
cioare. Fixat în această poziție 
cu cabluri puternice, prevăzut 
cu o mască de respirat și îm
brăcat cu un costum din piele, 
,.omul-pasăre“, cum a fost su
pranumit temerarul canadian, a 
zburat cu o viteză de peste 
300 km pe oră. Frecarea aeru
lui a fost atît de puternică, în- 
cît zburătorul a contractat pu
ternice arsuri pe mîini și pi
cioare. La aterizare, „omul-pa- 
săre“ a refuzat să-și dezvăluie 
identitatea, declarînd că prin 
isprava sa a urmărit să stringă 
fonduri pentru a le dona spita
lelor care acordă asistență per
soanelor accidentate și lipsite 
de mijloacele necesare unei în
grijiri adecvate. Ziariștii au 
putut afla o singură informație 
despre acest om. Cu ani în 
urmă, suferise un grav accident 
rutier, riscind să rămină inva
lid pe viață, dacă nu s-ar fi gă
sit un generos anonim care i-a 
achitat toate cheltuielile legate 
de un tratament ce a durat pa-’ 
tru ani. Restabilit, fostul inva
lid a hotărît să repete, prin- 
tr-un act de temeritate, gestul 
care și lui i-a adus salvarea.
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