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RĂSPUNDEREA CONSILIILOR

POPULARE
pentru realizarea bogatului program 

de investiții sociale din acest an

AU ÎNDEPLINIT
Arhitecturâ modernâ la Baia Mare Foto : I. Herțeg

Reflectare a grijii permanente a 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea economico-socială armo
nioasă a tuturor județelor și locali
tăților, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, consiliilor populare li s-a alocat 
în actualul cincinal un volum 
important de investiții. Cea mai 
mare parte din aceste fonduri 
sînt destinate construcției de lo
cuințe și de noi edificii social-cul- 
turale de larg interes public, menite 
să asigure condiții de viață și civi
lizație tot mai bune tuturor cetățe
nilor țării. Consiliile populare răs
pund de construirea și darea în folo
sință, în acest an, a unui număr 
important de obiective economice, 
apartamente, școli, creșe șl gră
dinițe. spitale și dispensare, lu
crări de alimentare cu apă și cana
lizare ș.a. Practic, în 1976, consiliile 
populare au de înfăptuit cel mai mare 
volum de construcții de pînă acum. 
De aici și răspunderile deosebite ce 
le revin pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a tuturor in
vestițiilor din primul an al cincina
lului.

într-o recentă analiză, efectuată de 
Comitetul pentru problemele consi
liilor populare cu toți factorii din 
județe și din organele de sinteză de 
specialitate, care au responsabilități 
în acest domeniu, au fost subliniate 
pe larg atît rezultatele obținute în 
acest an. cit și unele neajunsuri care 
au frinat și mai fi'înează realizarea 
în bune condiții a investițiilor de

care răspund organele locale ale pu
terii și administrației de stat.

în legătură cu îndeplinirea planu
lui de investiții de către consiliile 
populare, s-a subliniat că în această 
perioadă au fost date în folosință 
mai multe obiective economice și 
circa 50 000 de apartamente. De ase
menea, s-au terminat ori se află în- 
tr-un stadiu avansat de construcție 
numeroase alte edificii social-cultu- 
rale. Evidențiem în mod deosebit 
faptul — așa cum s-a desprins din 
analiza respectivă — că un număr 
important de județe, ca Argeș, Bi
hor. Cluj, Ialomița, Vîlcea și altele, 
au depășit planul de investiții în 
această perioadă cu circa 70 mili
oane lei, ceea ce echivalează cu da
rea în folosință la timp, ori chiar 
înainte de termen, a numeroase 
obiective economice și social-cultu- 
rale. Asemenea rezultate reflectă 
faptul că respectivele organe locale 
ale puterii de stat și comitetele lor 
executive și-au îndeplinit cu răspun
dere atribuțiile ce le revin în acest 
domeniu, au îndrumat și sprijinit 
îndeaproape activitatea proiectanți- 
lor și constructorilor, au contribuit 
efectiv la soluționarea problemelor 
ivite pe parcurs, au controlat siste
matic mersul muncii pe șantiere., La 
rîndul lor, constructorii din județele 
amintite au acționat energic, res
pectând planurile de măsuri care vi
zau întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă și folosirea in
tensivă a mașinilor și utilajelor, au 
conlucrat strîns cu proiectanțil și

beneficiarii de investiții pe întreaga 
durată de execuție a lucrărilor. ■

în același timp, în cadrul analizei 
s-a reliefat faptul că nu în toate ju
dețele s-a acționat la nivelul cerin
țelor și posibilităților existente, pe 
destule șantiere inregistrîndu-se 
întirzieri față de graficele de execu
ție ale lucrărilor. Este, în special, 
cazul județelor Arad, Caraș-Severi.n, 
Dîmbovița, Galați, Iași, Mehedinți. 
Reține atenția că, în aceste județe, 
chiar și luna iulie — considerată pe 
drept cuvînt lună de „vîrf“ pentru 
constructori — a fost încheiată cu 
rezultate sub prevederile planului 
între cauzele acestei stări de lucruri 
nemulțumitoare se înscriu cele pri
vind folosirea nerațională a forței 
de muncă — în special a celei cali
ficate — și a utilajelor, neasigurarea 
la timp a documentațiilor tehnice 
de execuție, eliberarea cu întirziere 
a unor amplasamente, lipsa de con
trol și îndrumare.

în ce direcții trebuie acționat 7
Este necesară, în primul rînd, apli

carea unor măsuri concrete menite 
să întărească disciplina muncii la 
toate punctele de lucru, să ducă la 
prevenirea absențelor nemotivate și a 
învoirilor nejustificate care grevează 
asupra ritmului de lucru și diminu
ează capacitatea de producție a în
treprinderilor de construcții. Un 
calcul arată că numai în lunile apri
lie și mai s-au înregistrat peste 2,8
(Continuare in pag. a Il-a)

PLANUL PE 8 LUNI
Industria județului 

Hunedoara
Continuînd șirul succeselor 

obținute în întrecerea socialis
tă. oamenii muncii din indus
tria județului Hunedoara au în
deplinit joi sarcinile de plan pe 
8 luni. Avansul de timp cîști- 
gat permite colectivelor indus
triale din județ să dea în plus, 
pină la finele lunii, o produc
ție globală în valoare de 325 
milioane lei. Astfel se vor rea
liza suplimentar pentru econo
mia națională mai mult de 
71 000 tone fontă. 45 000 tone 
oțel martin și electric. 26 000 
tone laminate finite pline. 980 
tone mașini și utilaje . pentru 
industria minieră și metalurgi
că. însemnate cantități de căr
bune. minereuri, prefabricate 
din beton. De menționat că spo
rul de producție se datorește 
aproape în întregime creșterii 
productivității muncit (Ager- 
pres).

Industria județului 
Vaslui

Cu producția realizată ieri. 
26 august, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu
lui Vaslui raportează îndeplini
rea planului la producția globa
lă pe 8 luni ale anului. Acest 
avans dă posibilitatea obținerii, 
pînă la sfîrșitul lunii, a unei 
producții globale suplimentare 
de peste 80 milioane lei, care 
se concretizează într-o . largă 
gamă de produse necesare eco
nomiei naționale, printre care 
rulmenți, materiale de. construc
ții. mobilă, confecții, fire de 
bumbac, produse agroalimenta- 
re ș.a. (Crăciun Lăluci).

Legenda spune că Tisa, 
Iza și Mara, cele trei 
fete frumoase ale unui 
păcurar ce trăia prin 
meleagurile Gutîiului, au 
fost prefăcute în urma 
blestemului mamei lor în 
rîuri care, curgînd la 
vale, să se îndepărteze tot 
mai mult de iubiții lor 
transformați în munți. A- 
devărul este că ținutul 
Maramureșului a zămislit 
frumuseți nepieritoare din 
chiar blestemele unei as
pre vieți trecute ; cărora 
să le adauge apoi frumu
sețile liber și vertiginos 
înmulțite ale vieții noas
tre de azi. Drept care, în 
această lună, nu chiar 
atit de fierbinte pe cît 
s-ar fi cuvenit după ca
lendar, dar ale cărei ploi 
au fost cu mulțumire pri
mite de țăranii maramu
reșeni — in această lună 
de august, așadar, văile 
Chioarului și Lăpușului, 
ale Izei și Marei sînt 
străbătute de un mare nu
măr de turiști, din țară și 
din străinătate, dornici să 
le cunoască splendorile. 
Acele nestemate unice 
ale arhitecturii din lemn 
maramureșene, care îi în- 
timpină în mai toate sa
tele nordului nostru. Sau 
portul atît de simplu și 
de rafinat al bunilor gos
podari de prin această 
parte de țară. Printre 
drumeți s-a întimplat 
să-mi întîlnesc studenții, 
folosindu-și vacanta pen
tru a străbate cu ranița în 
spinare neștiute sau revă
zute așezări care te 
uimesc prin deplina fu
ziune dintre om și natură. 
Și s-a întimplat ca îm
preună cu ei să urc zeci
le de trepte din clopotni

ța semeață a bisericii din 
Șurdești. Și să-i revăd 
printre vizitatorii muzeu
lui maramureșean din Si
gh etu Marmației, locaș de 
cultură alcătuit cu un de- 
săvîrșit gust estetic, pe 
măsura exponatelor sale 
mereu autentice, exemplu 
după care ar merita să se

Pentru cine vine însă în 
Maramureș, munca în
seamnă nu numai un viu 
schimb de substanță între 
om și lemn sau — mai 
recent — între om și be
ton, ci înseamnă neapă
rat și efortul exploatării 
și înnobilării celor mai 
felurite metale, de care
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Reportaj de Ion IANOȘI

oameni de pe aici. Da 
aceea, întovărășit de teh
nicianul Tyentyes Săndor, 
am coborît în mina de la 
Baia Sprie, unde. între 
multe altele, echipele con
duse de Ioan Toma și de 
Svăb Mihăly își desfășu
rau ritmic și tenace mun
ca acelei zile, care s-a 
nimerit să fie tocmai 
ajunul „Zilei minerului". 
Șeful de brigadă, Grigore 
Sabadiș, de 16 ani miner 
și membru al comitetu
lui sindical, mi-a vorbit 
despre „cei 106%“ reali
zați în iulie de colectivul 
pe care-1 conduce.

inspire multe alte muzee 
de artă populară.

Pentru unii lună de 
odihnă, august continuă 
să fie pentru alții timp 
de muncă. Procesul și 
produsul muncii se im-' 
pletesc, este de aceea fi
resc ca, în afara produse
lor muncii de odinioară, 
să ne preocupe în egală 
măsură procesul muncii 
de astăzi. Totul stă de 
altfel mărturie neconteni
tului proces de înnoire, de 
la moderna piață centrală 
din Baia Mare, cartierele 
ei noi muncitorești pînă 
la casele noi de locuit de 
prin sate, care îmbină 
tradiția formelor de con
strucție sau a decora
țiilor murale cu cerin
țele confortului modern.

acest pămînt este de atita 
vreme atît de bogat. Baia 
Mare este centrul unui ra
mificat bazin minier, cu 
un institut de cercetări și 
proiectări, unul de învă
țămînt superior și cu un 
grup școlar minier, și, de
sigur, avînd un muzeu 
mineralogic care reunește 
acele, unele mai minuna
te decît altele, flori de 
mină, despre care de-a 
lungul veacurilor au fost 
create alte legende, ca de 
pildă cea despre Cavnic 
cel voinic.

N-ar fi însă reporter 
unul care s-ar mulțumi 
cu legende și muzee și 
n-ar coborî într-o mină 
pentru a surprinde măcar 
un crîmpei din munca 
celor mai dîrji și stimați

Cea mai palpabilă dova
dă a legăturilor dintre 
regiunile țării și oamenii 
diferitelor regiuni am 
avut-o însă în prezența 
argeșeanului Ion Naltu, 
stabilit aici „după cătă
nie" și încă statornic, dat 
fiind că de atunci au 
trecut peste 20 de ani. 
întîmplarea a făcut ca în
semnările mele preceden
te să fi fost tocmai din 
Argeș, și ca unul dintre 
interlocutorii mei de la 
Uzinele de autoturisme din 
Colibași să fi fost originar 
de nu departe de aici, de 
prin Munții Apuseni. Dru
mul lui Ion Naltu a fost 
invers, către miazănoapte. 
Născut în 1935 — pare 
mult mai tînăr — tată a 
trei fetițe, pe care le nu
mește cu mărturisită plă
cere : „Georgeta din 
clasa a 7-a, Daniela 
dintr-a 3-a. Monica de 
la grădiniță", el a ab
solvit școala de califica
re în exploatare minie
ră. a fost ajutor de miner,
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Succese ale constructorilor
de mașini din Capitală

Colectivul întreprinderii de ma
șini grele din Capitală a sărbăto
rit un eveniment deosebit. Agrega
tele turnătoriei au elaborat cea de-a 
20 000-a șarjă de oțel din istoria a- 
cestei unități. La rîndul lor. construc
torii de utilaj tehnologic de la „Gri- 
vița roșie" au înscris în cronica în
trecerii socialiste un rezultat însem
nat. Respectînd angajamentul luat 
față de colectivele combinatelor chi
mice din Slobozia. Craiova și Tg. 
Mureș, ei au livrat înainte de termen, 
importante cantități de utilaje și in

ÎNAINTE de termen
Lucrătorii Grupului de șantiere 

pentru construcții industriale și a- 
grozootehnice Galați — unitate care 
își desfășoară activitatea în județe
le Buzău. Galați și Vrancea — au 
îndeplinit în avans cu 11 zile pre
vederile de plan pe opt luni. Succe
sul a fost obținut prin buna orga

Protejarea pădurilor, dezvoltarea fondului forestier
Programul național pentru conser

varea și dezvoltarea fondului forestier 
în perioada 1976—2010, aprobat de 
Congresul consiliilor populare, pune 
în fața consiliilor populare, a orga
nelor silvice și a tuturor cetățenilor 
sarcini de mare răspundere pentru 
prezent și viitor.

în județul Brașov — care se 
numără printre județele țării cu un 
patrimoniu forestier dezvoltat, în care 
37 la sută din suprafață este ocupată 
cu păduri — problemele cuprinse în 
programul amintit s-au aflat și se 
află permanent în atenția organelor 
locale de partid și de stat. O dovadă 
a importanței care se acordă aici 
pădurilor o constituie faptul că mă
surile luate prevăd dezvoltarea pa
trimoniului forestier cu funcții spe
ciale de protecție de la 27 la sută, 
cît există în prezent, la 42 la sută 
din suprafața totală, pînă în anul 2010. 
în acest scop, organele locale de 
partid și de stat au întocmit un 
program special, care se integrează 
organic în programul național. Des
pre cîteva din prioritățile acestui pro
gram ne-a vorbit tovarășul inginer 
Victor Blănaru, inspector-șef al in
spectoratului silvic județean.

— Dat fiind faptul că și pădurile 
aflate în limitele județului Brașov 
au avut de suferit în trecut din cau
za exploatării neraționale, unul din 
obiectivele imediate pe care le ur
mărim îl constituie înlăturarea ur
mărilor nefaste ale acestei stări de 
lucruri, printr-o gospodărire raționa
lă, științifică a patrimoniului fores
tier, în raport cu rolul funcțional al 
fiecărei păduri, pe baza unor pla
nuri speciale de cultură și exploata
re solid fundamentate. Prin aceasta 
urmărim atît stabilirea unui echili
bru economic, cît și a unui echilibru 
ecologic.

în cazul pădurilor cu funcții de 
protecție a mediului înconjurător se 
acționează de pe acum în cîteva di
recții importante. Este vorba, în pri
mul rînd, de extinderea zonelor 
verzi în jurul și în interiorul loca
lităților urbane, al stațiunilor bal
neoclimaterice, al obiectivelor turis
tice. cum sînt. de pildă, zona Bra

stalații complexe necesare unor noi 
capacități aflate în construcție. Tot 
în avans fată de termenele contrac
tuale — de circa 30 de zile — la în
treprinderea „Automatica" este pre
gătit pentru a fi livrat beneficiarilor 
un nou lot de echipamente de auto
matizare.

De asemenea, colectivul întreprinde
rii de utilaje si piese de schimb pen
tru industria lemnului anunță că. 
încă de la această dată, a îndeplinit 
planul anual de export.

nizare a muncii pe șantiere, dezvol
tarea secției proprii de producție in
dustrială. generalizarea acordului 
global, centralizarea fabricării be- 
toanelor și alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Acestea au permis con
structorilor să devanseze lucrările la 
un număr însemnat de obiective.

șovului, a Poienii Brașov, a masi
vului Postăvarul, a Predealului. Rîș- 
novului și Zărneștiului, al căilor de 
circulație cu caracter turistic — va
lea Timișului, valea Rișnoavei și 
altele. Suprafața acestor păduri va 
trebui să ajungă la 12 000 ha. Este 
demn de subliniat faptul că numai 
în primăvara acestui an și numai pe 
raza municipiului Brașov s-au plan
tat aproape 200 000 de puieți.

O altă direcție în care a început 
să se acționeze cu fermitate este ex
tinderea pădurilor cu funcții speciale 
de protecție în zonele bazinelor hi
drografice. Este cazul bazinului hi
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drografic al rîului Tarlung, ca și al 
lacului de acumulare de pe acest 
rîu. Suprafața pădurilor cu rol 
de protecție din acest bazin va creș
te, în următorii ani, de la 1 500 ha 
în prezent, la 4 000 ha. Asemenea 
păduri se vor extinde in viitor și în 
alte bazine hidrografice și pe cursuri 
de rîuri din județ, ele fiind însoțite 
de lucrări de amenajare a solului. 
O atenție deosebită se acordă bazi
nului rîului Timiș, unde au și înce
put să se execute o serie de lucrări, 
care vor continua in anii ce vin pe 
Valea Dejani din masivul Făgăraș, 
bazinul hidrografic al rîului Bîrsa 
și altele. Rolul lucrărilor ce se vor 
executa în aceste bazine hidrografi
ce este de a proteja solul împotriva 
acțiunii distructive a apelor, de a 
stăvili transportul de aluviuni, de a 
preîntîmpina colmatarea lacurilor de 
acumulare sau a albiilor.

— Măsurile luate pînă acum — ne 
spune ing. T. Nan, inspectorul-șef 
adjunct al inspectoratului silvic ju
dețean — ca și cele care urmează să

Imagine a zonei industriale din Buzdu

DE LA PORȚILE DE FIER

fie luate în continuare au drept scop 
— pe lîngă protejarea mediului în
conjurător — și creșterea producti
vității pădurilor. Sînt două obiective 
inseparabile, întrucit și în cazul pă
durilor cu rol de protecție urmărim 
ca peste 90 la sută din noile plan
tații să se asigure cu specii valo
roase.

O mare importanță pentru con
servarea și dezvoltarea pădurilor cu 
rol de protecție o are complexul de 
lucrări ce se execută — începînd cu 
plantarea puieților și terminind cu 
tăierea și evacuarea materialului 
lemnos, cum ar fi degajarea arbore- 

telor tinere de cele copleșitoare cu 
valoare inferioară, efectuarea de ră
ri turi etc.

Dat fiind faptul că, pe lîngă func
țiile de protecție, pădurile au și un 
rol estetic, se urmărește ca tăie
rile să se facă eșalonat, aplicîndu-se 
așa-numitele tăieri „grădinărite", 
care asigură acoperirea solului în 
permanență cu arbori de diferite 
virste. în parchetele din zona Bra
șovului, a Poienii Brașov, a Predea
lului etc. tăierile efectuate în ultima 
perioadă s-au executat numai în 
acest mod.

— în același context de preocu
pări — ne spune inginerul V. Blă
naru — se înscriu și alte măsurj 
luate de organele silvice locale, cum 
ar fi plantarea zonelor de sub liniile 
de înaltă tensiune cu rășmoase des
tinate fabricării celulozei și care. în 
general, nu ajung la o înălțime care 
ar putea incomoda sau periclita 
funcționarea acestor linii, precum și 
crearea, în colaborare cu organele 
silvice din județele limitrofe, a unor 

parcuri naționale în masivele Bu- 
cegi și Piatra Craiului, în scopul 
protejării florei și faunei.

Se poate afirma că in județul Bra
șov există un demaraj promițător in 
ce privește transpunerea în viată a 
programului de conservare și dezvol
tare a fondului forestier. Și totuși, 
se mai întilnesc și cazuri cînd unele 
măsuri prevăzute în program se mai 
lasă încă așteptate, locuri unde se 
mai acționează cu încetineală sau 
unde nu s-au inițiat acțiuni concrete 
pentru a dezvolta, conserva și pro
teja fondul forestier. Este vorba, 
între altele, de importante cantități 
de lemn rezultat din căzături sau 
crăci, care zac de ani de zile fie în 
pădurile aflate „în picioare", fie in 
parchetele tăiate în ultimii ani. Pe 
lingă aspectul neplăcut, ele consti
tuie si surse de infestare sau de in
cendii. Același lucru se poate spune 
și despre sutele de metri cubi de 
material lemnos tăiat și uitat prin 
văi sau pe marginea drumurilor fo
restiere. deși are o valoare econo
mică ridicată. Dacă în ultimul timp 
circulația publică și cu autovehicule 
a fost oarecum reglementată în pă
durile din imediata apropiere a lo
calităților urbane și. mai ales, a Bra
șovului, în sensul că nu se permit 
pătrunderea și parcarea pe oriunde 
sau aprinderea de focuri, nu același 
lucru se poate spune despre regle
mentarea pășunatului în zonele pă- 
duroase. ceea ce aduce mari preju
dicii fondului forestier. Subscriem la 
opinia silvicultorilor potrivit căreia 
ar trebui să se raționalizeze pășu- 
natul în zonele păduroase. urmînd 
ca suprafețele înierbate să fie trans
formate în finețe. De asemenea, se 
cer aplicate cu mai multă fermitate 
măsurile stabilite pentru mai buna 
folosire a terenurilor din zonele de
luroase și montane, pentru a contri
bui si ele la dezvoltarea în conti
nuare a patrimoniului forestier bra
șovean.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Peste 28 miliarde 

kWh energie electrică
Aici, la Porțile de Fier.. în cronica 

atîtor pilduitoare fapte de muncă, 
s-a consemnat încă un moment cu 
deosebite semnificații : de la data 
punerii în funcțiune a primei tur
bine și pină acum, hidrocentrala de 
pe Dunăre a pulsat în sistemul ener
getic național peste 28 miliarde kWh 
energie electrică. Lucrătorii hidro
centralei au reușit să-și îndeplineas
că cu 7 luni mai devreme angaja
mentul asumat în întrecerea socia
listă din primul an al cincinalului, 
in perioada care a trecut din acest 
an pulsîndu-se în plus în sistemul 
energetic național peste 260 milioane 
kWh energie electrică. Totodată, prin 
gospodărirea judicioasă a fiecărui 
kWh de energie electrică s-au econo
misit la consumul propriu aproape 
1.8 milioane kWh energie electrică. 
(Virgil Tătaru).

Producție 
suplimentară, eficientă

Marca întreprinderii de tricotaje 
„Someșul" din Cluj-Napoca este 
binecunoscută pentru calitatea pro
duselor. Mai bine de. jumătate din 
producție se exportă în 15 țări ale 
lumii. Important este faptul că aici, 
de la începutul anului și pină în pre
zent. s-a realizat o producție supli- 

. mentară de peste 4.2 milioane lei. 

.iar la prețul de cost s-a, înregistrat 
o economie de 4.1 milioane lei. (Alex. 
Mureșan).

IN ZIARUL DE AZI :
RUBRICILE NOASTRE : în 
spiritul legii sistematizării ; 
Faptul divers; De la co
respondenții noștri ; Sport;

De pretutindeni

Cum pregătiți noul an școlar ?

MATERIALELE
DIDACTICE

® in anul 1976 se produc și se repartizează în școli de 
toate gradele 365 de sortimente • Sînt necesare măsuri 
mai ferme din partea inspectoratelor școlare județene, a 
ministerelor care au școli în subordine, pentru lichidarea 

unor restanțe

în pregătirea noului an de învă- 
țămint, preocupările pentru produc
ția și repartizarea în școli a mate
rialelor didactice ocupă un loc deo
sebit în activitatea factorilor de răs
pundere. Amănunte despre activi
tatea desfășurată, în această direc
ție, de Ministerul Educației și Invă- 
țămintului aflăm de la ing. ION 
PUȘCAȘU, directorul Oficiului cen
tral pentru mijloace de învățămînt :

— în anul 1975, consiliul de con
ducere al ministerului a aprobat 
„Programul unitar de dotare a insti
tuțiilor de învățămînt", care stabi
lește direcțiile și orientările activi
tății de asimilare și producție a mij
loacelor de învățămînt pînă în anul 
1980. în baza acestui program s-au 
elaborat și planuri anuale, pe 1976, 
de asimilare, producție șl dotare cu 
aparatură de laborator a învățămîn- 
tului liceal și general obligatoriu. La 
eșalonarea producției aparaturii pe 
ani s-au avut în vedere — în con
dițiile legării' tot mai strînse a în- 
vățămîntului cu practica, cu viața — 
în primul rînd. mijloacele de învă
țămînt pentru dotarea laboratoarelor 
de fizică, chimie, biologie, matema
tică. aparatele de măsură și control, 
precum și mijloace audiovizuale 
pentru științe sociale și limbi străine. 
De asemenea, ținîndu-se cont de po
sibilitățile tot mai largi de produc
ție create în atelierele-școală, s-a dat 
atenție coordonării eforturilor con-, 
structive ale întreprinderii noastre 
„Didactica" cu ale școlilor însele, 
precum și cu ale altor întreprinderi 
din industria locală și republicană 
care execută asemenea mijloace de 
învățămînt, pentru a face față ce
rințelor mereu sporite ale școlilor, 
exigențelor integrării învățămintului 
cu producția, grăbirii ritmului de 
dotare a laboratoarelor si cabinete
lor școlare de specialitate.

— Ce date mai interesante se pot 
consemna privitor la volumul și va
loarea producției de mijloace de in- 
vățămînt pentru acest an ?

— în anul 1976 vom realiza ase
menea materiale în 365 de sor
timente, din care 177 produse 
nou asimilate în fabricația de serie. 
Printre noile produse se pot ciba : 
trusele — pentru licee — de fizică, 
chimie, biologie, stereometrie (pen
tru geometrie și desen), osciloscopul

.tranzistorizat, sursa, de tensiune.sta
bilizată, psihotempometrul. ecranul 
ide proiecție, foliile pentru retropro- 
iectare ș.a. La realizarea acestei pro
ducții vor colabora, alături de între
prinderea „Didactica", și atelierele- 
școală din peste 30 de instituții de 
învățămînt, care vor acoperi peste 
20 la sută din planul anual de 
datare a școlilor cu materiale didac
tice. De menționat că se acordă 
prioritate producerii materialelor 
didactice pentru fizică, chimie, bio
logie, matematică; se dă atenție 

dotării liceelor de specialitate, în
deosebi a celor nou înființate ț va
loarea mijloacelor de învățămînt 
(printre care truse de laborator, a- 
parate de proiecție, laboratoare ling
vistice ș.a.) repartizate acestora re
prezintă o creștere de 4 ori față de 
anul 1975.

— Care este stadiul îndeplinirii 
obiectivelor planificate ?

— Pe semestrul I al anului 1976, 
planul de dotare a școlilor cu mij
loace de învățămînt a fost îndepli
nit de întreprinderea „Didactica", iar 
numeroase unități economice și de 
învățămînt cu care aceasta co
laborează au livrat prompt sau 
chiar în avans unele dintre co
menzi. Se mai înregistrează însă și 
unele restanțe (bunăoară, la discu
rile didactice pe care ie produce 
casa de discuri „Electrecord") ; iar 
întreprinderea Optică Română a 
contractat, ca și în anii trecuți. can
tități foarte mici de aparate — de 
proiecție a filmelor didactice, epi- 
diascoape, microscoape de laborator 
ș.a. — pentru școli. Totodată, se 
poate face aprecierea că, față de po
sibilitățile de producție ale liceelor, 
în special ale celor industriale și ale 
grupurilor școlare, producția de mij
loace de învățămînt planificată a se 
realiza în atelierele-școală, în acest 
an și în anul următor, este încă 
foarte mică.

— Cum se prezintă situația repar
tizării materialelor didactice in școli?

— De regulă, aceste materiale di
dactice sosite la inspectoratele șco
lare județene trebuie să fie imediat 
repartizate școlilor. în realitate Irjsă, 
se mai întîmplă că acestea ajung la 
destinație după săptămîni sau chiar 
luni de zile. De asemenea, din datele 
primite rezultă că unele inspecto
rate școlare au comandat mijloacele 
de învățămînt pentru dotarea labora
toarelor și atelierelor numai pentru o 
mică parte din sumele ce le sînt alo
cate pentru dotarea școlilor. Este nece
sar Să se acorde mai multă atenție a- 
tît la inspectoratele școlare județene 
și ministerele care au școli în subor
dine, cit și la instituțiile de învăță- 
mint planificării producției din 
atelierele-școală. Se așteaptă ca și 
liceele și grupurile școlare din ju
dețele Brăila. Buzău, Dîmbovița, Me
hedinți. Ilfov să treacă la executarea 
în serie a unor aparate, truse de 
scule ș.a.

...Și. am adăuga, preocuparea mal 
susținută pentru repararea și utiliza
rea cu spirit gospodăresc a mijloa
celor de învățămînt existente în la
boratoarele și atelierele-școală. în 
folosul perfecționării procesului in- 
sțructiv-educativ — ca o expresie a 
folosirii cu- maximă eficientă a im
portantelor resurse materiale puse la 
dispoziția învățămintului de statul 
nostru socialist.

Florica DINULESCU
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FAPTUL
DIVERS
Fetița 
salvată

Lumina verde a semaforului 
Indica libera intrare în gara din 
Vatra Dornei a trenului perso
nal 4 202. Ca de obicei, mecani
cul trenului, Ștefan Luluță, „a 
fluierat* *1 citeva semnale cunos
cute, după care a mai scrutat o 
dată cu privirea linia ferată 
care se așternea în fața lui, pînă 
la intrarea în gară. Brusc, me
canicul a declanșat sistemul de 
frînare. Trenul s-a oprit în 
scrîșnet de roți. La numai doi- 
trei pași de locomotivă, intre și
nele de cale ferată, se afla o 
mogîldeață. Era o fetiță de doi 
ani (Nicoleta Apopei). Scăpată 
de sub supravegherea bunicilor, 
fetița se juca în liniște, neștiind 
ce pericol o păștea.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Zoo — 19,30.
• Opera română: Bastien șl 
Bastienne; La serva padrona 
(premieră) — 19.
•< Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

La
Pietroasele

Ipoteza lui Odobescu, că la
■ Pietroasele, județul Buzău, locul 

de baștină al celebrului tezaur, 
s-a aflat un castru roman, a 
fost confirmată de ultimele cer
cetări arheologice efectuate de 
profesorul Gheorghe Diaconu. 
Vestigiile scoase la iveală 
au confirmat existenta arma
telor romane în castrul de 
la Pietroasele la sfîrșitul seco
lului al IV-lea. Acestora li se 
adaugă o nouă descoperire făcu
tă zilele acestea. Este vorba de 
o baie de tip roman, cu tot com
plexul de conducte și încăperi 
aferente. „Noua descoperire — 
ne-a spus profesorul Gheor
ghe Diaconu — cu un bo
gat inventar de cărămizi, o- 
lane, țigle și marmură, confir
mă rafinamentul construcției. 
Descoperirea aduce o nouă măr
turie despre întinderea împeriu-

. lui roman la sfirșitul secolului 
al IV-lea, și despre viața popu
lației din această parte a țării". I

Copiii 
ceferistului

Împreună cu alți ceferiști, Ion 
Ignat se afla la punctul de lu
cru pentru repararea unui tron- I

- son de cale ferată. Venindu-i 
rindul să se ducă după apă rece, I 
Ignat a pomit-o de-a lungul li- , 
niei, dar un mărfar l-a surprins 
și l-a accidentat grav. „Noi, cel

. cinci copii ai ceferistului acci-
■ dentat — se spune in scrisoarea 
' din care cităm — am trăit mo
mente de grea cumpănă și pu- 
țini^pau aceia, ^. juxjiLJkpstru, 
care mai sperau in salvarea ta
tălui. lată insă că medicii Spi
talului de urgență-atn'^ttrure-fti 
au făcut — ceea ce se cheamă — 
imposibilul. Cu multă pricepere 
și cu multă trudă, tatăl nostru 
a fost redat vieții, familiei, so
cietății".

într-un
vagon 
de dormit

„Cind am plecat din Satu-. 
Mare la... mare cu acceleratul de 
Mangalia, am mers liniștiți, așa 
cum ii stă bine călătorului cu 
vagonul de dormit — ne-au spus 
Iosjf Goanță (str. Albinei 50) și 
R. Weisz (bd. Republicii 30). La 
întoarcerea spre Satu-Mare, tot 
cu acceleratul, în noaptea de 14 
spre 15 august, odihna noastră a 
fost supusă la grea încercare, in 
respectivul vagon de dormit era 
«dever mare». Se vindeau cafele 
și băuturi mai mult sau mai 
puțin răcoritoare. Conductorul 
vagonului de dormit, pe post de 
barman, abia de mai prididea cu 
vinzările. Iar noi nu ne-am 
putut odihni din cauza vînzole- 
lii. Pînă tirziu, după miezul 
nopții. Nu dorim ca pentru 
noaptea noastră albă respecti
vul conductor de tren să aibă 
zile negre, că o fi și el tot vreun 
acar Păun. Problema e: cine a 
fixat un asemenea program de 
cafâ-bar intr-un. vagon de dor
mit ? într-adevăr, asta e pro
blema 1

Becul de pe 
acoperiș

Un tinăr, pe nume Alexandru 
Lungu, din Severinești, județul 
Mehedinți, s-a dus la Întreprin
derea constructoare de mașini 
din Bocșa să se angajeze și să 
învețe o meserie. A fost angajat 
imediat și tot repede i s-a găsit 
și cazare in blocul tineretului. 
Intr-una din diminețile trecute, 
în loc să-și vadă de munca lui, 
A. L. s-a cățărat pe acoperișul 
unei secții, unde „ochise" mai 
de mult un bec cu vapori de 
mercur, de la rețeaua de iluml- . 
nat. Incercînd să-l deșurubeze. 
pentru a-l sustrage, A. L. a fost 
electrocutat. N-a mai putut fi 
salvat.

Grăsunii din
portbagaj

Plecat la Piatra Neamț in in
teres de serviciu, cu autoturis
mul „Dacia 1 300“, aparținind 
sectorului de exploatare Medias 
al I.J.G.C.L. Sibiu, șoferul Ion 
Lepădat și-a permis să pără
sească traseul înscris pe foaia 
de parcurs. A ajuns astfel prin 
părțile Dorohoiului. Și la Doro- 
hoi, ce să facă Lepădat ? Afa
ceri ! A cumpărat trei porci de 
cite 70—SO kilograme fiecare și 
i-a virit in mașină : pe unul, 
mai durduliu, l-a instalat comod 
pe bancheta din spate, iar pe 
ceilalți doi, in portbagaj, după 
care a pornit-o bucuros spre 
casă. Bucurie care n-a ținut prea 
mult, pentru că a fost stopat de 
un lucrător de miliție. Ce a ur
mat, e lesne de înțeles.

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteir

CÎND SE IAU MĂSURI ENERGICE, EFICIENTE

Accidentul de muncă bate in retragere
An de an. statul alocă fonduri în

semnate pentru protecția muncii. Au 
fost și sint realizate instalații și u- 
tilaje. s-au introdus noi tehnologii 
de fabricație în scopul îmbunătăți
rii condițiilor de muncă. în același 
timp, s-au alocat sume mari pentru 
asigurarea echipamentului de pro
tecție, pentru alte mijloace eficiente 
de securitate a muncii. Toate aces
tea au avut un rol important în 
menținerea la un nivel scăzut a fe
nomenului nedorit al accidentului 
de muncă. Față de anii precedenți, 
în cele șapte luni ale acestui an se 
constată o scădere accentuată a frec
venței accidentelor de muncă, in 
mod deosebit a celor grave. Și a- 
ceasta în condițiile unui ritm impe
tuos de dezvoltare a economiei na
ționale și ale creșterii numărului de 
angajați.

— Față de primele șapte luni ale 
anului trecut — ne spune ing. Klo- 
rea Cernica — inspector-șef de stat 
în Ministerul Muncii — numărul ac
cidentelor grave în aceeași perioa
dă din 1976 este cu peste o treime 
mai mic. Reduceri importante ale 
numărului, frecvenței și gravității 
accidentelor de muncă se constată în 
metalurgie, construcția de mașini. în 
industriile extractive, în unitățile a- 
gricole. Demn de relevat este fap
tul că scăderea cea mai accentuată
— de aproape trei ori — s-a înre
gistrat in unitățile economiei fores
tiere și materialelor de construcție, 
în același timp, în mod îngrijorător, 
se menține la un nivel ridicat nu
mărul de accidente grave în unită
țile consiliilor populare. îp special 
în industria locală, construcțiile de 
locuințe, precum și în transporturi.

Pe ansamblul economiei. în acest 
an s-a redus numărul total de zile 
de incapacitate de muncă din cauza 
accidentelor. Multe întreprinderi 
mari, din diferite ramuri de activi
tate, nu au înregistrat In acest an 
nici un accident grav de muncă.

— Adoptarea și traducerea în 
viață a prevederilor Programului de 
măsuri al Consiliului de Miniștri și 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din luna octombrie a anului trecut
— ne spune tovarășa ingineră Elena 

Realizarea programului de investiții
(Urmare din pag. I) siliilor populare, planul de școlari-
milioane ore/om neutilizate, din care 
circa 650 000 ore/om absente nemo
tivate, iar 330 000 ore/om învoiri și 
concedii fără plată. Ce s-ar fi putut 
realiza în aceste ore ? S-ar fi re
alizat lucrări de construcții-montaj 
în valoare de peste 80 milioane lei. 
Ce alte argumente ar putea pleda 
mai convingător pentru înlăturarea 
unei asemenea situații ? Poate nu
mai faptul că aceste milioane 
de lei echivalează cu un număr 
destul de însemnat de apartamente, 
cămine pentru nefamiliști, școli, spi
tale, stații de epurare, alimentări cu 
apă -ș.a,;- -nerealizate la -termen.-** IatăT~' 
de ce, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei pe fiecare șantier, la fie
care punct de lucru vor trebui să 
acționeze în permanență, cu toată 
stăruința, organizațiile de partid, 
care să generalizeze experiența pozi
tivă, să sprijine conducerile adminis
trative în îmbunătățirea climatului 
general de muncă pe șantiere șl în 
acțiunea de extindere a sistemului 
de lucru în acord global. Realitatea 
demonstrează că cele mai multe aba
teri de la disciplină se intîlnesc toc
mai acolo unde acordul global nu 
este regulă, ci excepție. Or, situația 
trebuie să fie tocmai invers.

Aceeași importanță va trebui acor
dată neintirziat organizării intregii 
activități pe șantiere in două și trei 
schimburi, precum și folosirii mal 
bune a utilajelor de construoții. în 
această privință, lucrurile sint clare. 
Conducerea partidului a trasat sar
cina ca utilajele terasiere și de 
transport să fie folosite în 2 schim
buri de cîte 10 ore, iar cele de ridi
cat în 3 schimburi. Situația existentă 
la întreprinderile de constructii- 
montaj din județele Sibiu, Caraș-Se- 
varin, Sălaj și Tulcea. unde indicele 
de folosire a principalelor utilaje de 
construcții — macarale-turn. auto
macarale și excavatoare — este scă
zut, iar activitatea de pe șantiere nu 
este nici ea. in mod firesc, mulțu
mitoare, demonstrează o dată în plus 
necesitatea de a se pune imediat or
dine și în acest domeniu. în cadrul 
analizei s-a atras atenția organelor 
locale din județele Arad, Bistrița- 
Năsăud, Covasna, Satu-Mare. să în
treprindă măsuri imediate, cuprin
zătoare. menite să ducă la folosirea 
integrală, în condiții optime, a parcu
lui de utilaje de care dispun.

Concomitent cu mai buna utilizare 
a mijloacelor mecanice aflate in do
tarea șantierelor, este necesar ca or
ganele locale, în primul rind comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare, să asigure atit dirijarea mai 
judicioasă spre șantiere a for
ței de muncă, cit și calificarea la 
nivelul cerințelor a unor noi con
tingente de muncitori pentru meserii
le solicitate in construcții. Insuficien
ta atenție acordată acestei probleme 
și-a pus serios pecetea asupra acti
vității desfășurate. O dovadă în acest 
sens o constituie faptul că în pri
mul semestru, pe ansamblul unități
lor de construcții și montaj ale con-

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Emisiune In limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18,50 Trofeul Tomis la volei masculin: 

România — Spania.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Timpul cărții.
20,40 Gala artiștilor români.
21,25 Documentar TV. „România — in

dustrie și urbanism11.
21.45 Muzică ușoară.
22,10 24 de ore.

teatre 

Ochea, din Ministerul Muncii — au 
determinat o mooilizare a tuturor 
factorilor de răspundere atit pe plan 
central, cît si pe plan local, pînă Ia 
ultima formație de lucru, in vederea 
combaterii fenomenului accident. 
Cheltuirea fondurilor s-a făcut mai 
judicios, în corelație cu creșterea 
numărului celor încadrați în mun
că. S-au luat măsuri mai ener
gice pentru eliminarea factorilor 
nocivi și de risc. de îmbunătă
țire a condițiilor de muncă. S-a 
întărit supravegherea la locurile unde 
probabilitatea producerii unor acci
dente din neatenție sau încălcare a 
unor prevederi de protecția muncii 
este mai mare. S-a manifestat mai 
multă grijă pentru diversificarea și 
calitatea echipamentului de protecția 
muncii. De asemenea, au fost îmbu
nătățite normele republicane de pro
tecția muncii. Unele din ele vizează 
obligații speciale din partea condu
cerii întreprinderilor pentru ușurarea 
efortului fizic al femeilor. S-a per
fecționat instructajul și s-au folosit 
mai bine mijloacele de propagandă : 
caravane și cabinete mobile cu mij
loace audiovizuale, filme, afișe, ex
puneri. dezbateri colective ale diver
selor abateri de la lege.

Acestor acțiuni li se adaugă cele 
de control și îndrumare organizate 
în acest an de către Ministerul Mun
cii, împreună cu Consiliul Central al 
U.G.S.R. și Uniunea Tineretului Co
munist, asupra modului in care mi
nisterele și celelalte organe centrale 
aduc la îndeplinire măsurile prevă
zute în program. Se poate aprecia că 
eforturile făcute în acest an pentru 
reducerea și eliminarea acciden
telor de muncă au fost mai efi
ciente. Este necesar ca și în viitor să 
se acționeze cu toată energia pentru 
aplicarea fermă a legii, care stabi
lește că protecția muncii face parte 
integrantă din procesul de producție. 
Se impune luarea unor măsuri con
crete, în fiecare întreprindere, la fie
care Ioc de muncă, pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de lucru, 
respectarea strictă a prevederilor le
gislației, pentru ridicarea nivelului 
de cultură tehnică al tuturor anga- 
jaților și îndeosebi al conducătorilor 

zare șl calificare la locul de muncă 
nu a fost realizat decît în proporție 
de 50 la sută. Atribuțiile cu care au 
fost investite prin lege consiliile 
populare, de a răspunde de pregăti
rea intregii forțe de muncă necesare 
județelor, au avut în vedere și so
luționarea In cele mai bune condi
ții a acestor probleme. Or, in primul 
semestru, întreprinderile de con
strucții și montaj ale consiliilor 
populare județene nu au avut asi
gurați. la nivelul prevederilor, un 
număr însemnat de muncitori care, 
prezenți pe șantiere, ar fi putut con
tribui la realizarea planului și li
chidarea restantelor semnalate.

Analiza activității în acest dome
niu a scos în evidență și alte ne
ajunsuri. Realizarea programului de 
investiții al consiliilor populare — 

i care, prin natura lor, contribuie 
direct la îmbunătățirea condițiilor de 
viață — a fost influențată și de ne- 
funcționarea corespunzătoare, in 
toate cazurile, a mecanismului de 
aprovizionare cu materiale (con
tracte nerespectate, repartiții mutate 
de la un furnizor la altul ș.a.), pre
cum și a celui de colaborare dintre 
proiectant! și beneficiari. Cu toată 
stăruința trebuie să se acționeze 
pentru înlăturarea acestor carențe, 
care s-au manifestat nu numai la 
începutul anului, ci și în sezonul 
cald, de vîrf în construcții, spre a 
se crea toate condițiile necesare pen
tru accelerarea ritmului de execuție 
a lucrărilor pe șantiere, pentru 
predarea la timp a obiectivelor, in
diferent că e vorba de cele econo
mice ori sociale.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia la Consfătuirea de lucru din 
luna mai de la C.C. al P.C.R. că 
lucrările de investiții se fac pen
tru dezvoltarea continuă a orașe
lor și județelor, pentru crește
rea bunăstării populației, și este fi
resc și necesar ca și cetătenii înșiși 
să participe Ia realizarea lor. în lu
mina acestei indicații se impune ea 
organele locale de partid șl de stat 
să ia măsuri ea acțiunile de muncă 
patriotică ale populației, in special 
ale tineretului, să fie îndreptate și 
spre realizarea obiectivelor sociale, 
care sint destinate îmbunătățirii pro
priilor condiții de viață.

în vederea accelerării ritmului de 
construcții în cadrul tuturor unități
lor consiliilor populare, apare, da 
asemenea, necesar ea măsurile adop
tate în cadrul analizei amintite să 
fie însoțite de un control permanent 
asupra activității pe fiecare șantier, 
de amplificarea de către organiza
țiile de partid a muncii politico-edu
cative menite să pună în valoare 
inițiativa și energia constructorilor, 
conștiința lor muncitorească — în
tr-un cuvînt, să întărească răspun
derea pentru darea in folosință la 
termen, și chiar înainte de termen, 
a tuturor obiectivelor economico-so- 
ciale prevăzute în planul pe a- 
cest an.

PROGRAMUL I
17,00 Telex.
17,05 De șase ori patru anotimpuri — 

reportaj,
17.35 Șah-mat în... 15 minute.
17.50 Desene animate.
18,05 „Tot ce-am făcut șl vom mai face 

încă /E pentru om și viața lui 
mal dreaptă11. Spectacol de poezie 
patriotică șl revoluționară.

18.50 Pagini de umor: Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Seară de operă: „Domnița din 

depărtări11 de Mansi Barberls 
(partea a n-a).

21,00 Tinerii noștri părinți. Film docu
mentar, producție „Al. Sahla“. 

21.10 Telex.
21,15 Viața economică a Capitalei.
21.35 Filmoteca de aur.

landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Titanic vals — 20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol audiovizual „De la străbuni 
pînă la tine11 — 11: 12.
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română11: Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30. 

proceselor de producție, răspun
zători directi de asigurarea măsu
rilor ae protecția muncii. Subliniem 
aceasta deoarece, dincolo de rezul
tatele bune în ansamblu înregistrate 
pe economie în acest an, în unele 
unități, mobilizarea pentru elimina
rea cauzelor favorizante ale acciden
telor lasă încă de dorit. Așa cum 
subliniam, se apreciază drept nesa
tisfăcătoare situația în unitățile in
dustriei locale, în construcția de lo
cuințe și In transporturi, unde mă
surile preconizate nu au fost încă 
aplicate cu hotărire la toate locurile 
de muncă, fapt care a favorizat pro
ducerea unui număr de accidente.

Care sint principalele direcții în 
care trebuie acționat pentru reduce
rea, în continuare, a frecvenței șl 
gravității accidentelor de muncă ? 
Iată citeva dintre ele. așa cum ne-au 
fost sintetizate la inspecția de stat 
de specialitate din Ministerul Mun
cii : îndeplinirea cu rigurozitate a 
măsurilor stabilite în acele ateliere 
și secții unde se înregistrează locuri 
caracterizate prin condiții deosebite 
de muncă ; înlăturarea unor neajun
suri privind organizarea și desfășu
rarea lucrărilor de revizie, reparații, 
intervenții la instalațiile tehnologice ; 
perfecționarea activităților de trans
port uzinal ; îmbunătățirea formelor 
și metodelor de predare și însușire a 
cunoștințelor de protecție a muncii 
(în institutele de învățămînt tehnic 
superior, in licee, școli de speciali
zare postliceală și profesionale, școli 
de maiștri, cursuri de calificare și 
perfecționare), a diverselor forme de 
propagandă, instructaje de angajare 
și periodice ; îmbunătățirea activității 
de proiectare a noilor capacități eco
nomice, pentru a se concepe și apli
ca numai soluții tehnice care asi
gură — odată cu un înalt randa
ment al muncii — și condiții de de
plină securitate a lucrătorilor.

Al. P1AIEȘU

Cadre pentru 
comerțul sătesc

— In cincinalul actual, volu
mul desfacerii de mărfuri prin 
rețeaua de unități a comerțului 
sătesc — ne spune tovarășul Ion 
Radu, președintele U.J.C.C- Ar
geș — va crește cu 53 la sută 
față de cincinalul trecut. Am 
dat și vom da în continuare în 
folosință magazine noi. moder
ne. Toate acestea solicită cadre 
bine pregătite, pentru a putea 
presta un comerț civilizat, efi
cient.

Pentru a îndeplini exemplar 
aceste sarcini, U.J.C.C. Argeș se 
preocupă de ridicarea califică
rii tuturor lucrătorilor din uni
tățile sale. în cincinalul trecut 
au urmat diferite cursuri de ca
lificare și în școlile de specia- 
litate ale cooperației circa 4 500 
angajați. Alte citeva mii li se 
vor adăuga in anii viitori, în 
special in meseriile de croitori 
și cismari, meșteșugari calificați 
în repararea de obiecte de uz 
casnic. (Gh. Cîrstea).

RESPECTAREA DISCIPLINEI IN CONSTRUCȚIIJ
preocupare permanentă a primăriei comunale
Așezată în depresiunea Hațegului, 

aproape de pasul Merișor — „poarta14 
de intrare spre bazinul carbonifer al 
Văii Jiului — comuna Baru și-a 
transformat centrul civic într-un 
vast șantier. Potrivit schiței de sis
tematizare, șe construiește într-un 
ritm alert. Ih apropierea magazinu
lui universal au început să se con
tureze noile edificii de interes so
cial. moderne, care schimbă, văzînd 
cu ochii, înfățișarea localității. Se 
află intr-un sta
diu avansat, de 
execuție un, bloc 
de locuințe cu 
două etaje și 
spații comercia
le la parter. Peste drum se înalță 
noul edificiu al poștei, in deplină 
armonie cu tradițiile arhitecturii 
locale. Alături — un alt bloc cu 
două etaje, avind la parter un ma
gazin ferochimic și cu articole elec- 
trocasnice, o librărie și o cofetărie. 
Dintre clădirile mai „vechi11 notăm : 
căminul cultural — inaugurat în 1973, 
și complexul cooperației de consum.

— După adoptarea Legii sistema
tizării — ne spune tovarășul Avram 
Murg, vicepreședintele comitetului 
executiv al consiliului popular co
munal — comisia locală de speciali
tate. sub directa îndrumare a pri
măriei, s-a preocupat îndeaproape de 
aplicarea și respectarea întocmai a 
prevederilor sale. în acest sens, aș 
aminti, de pildă, faptul că în ulti
mii doi ani eliberarea autorizațiilor 
de construcție pentru locuințele noi, 
anexe gospodărești sau extinderi ale 
locuințelor existente s-a făcut nu
mai in măsura în care erau respec
tate cu strictețe normele legale de 
sistematizare — regim de înălțime, 
aliniament la frontul stradal și den
sitate optimă. în toate cazurile, au
torizațiile respective au avut și avi
zul secției jude.țene de sistematizare. 
Dar respectarea legii la eliberarea de 
autorizații nu este de ajuns. Trebuie 
urmărit și modul în care lucrările 
se execută conform prevederilor le
gii. în acest scop, oamenii sint în
drumați, pe parcurs, de către mem
brii comisiei de sistematizare, îm
preună cu specialiștii de la consi
liul popular județean. în acest fel, 
am putut evita orice abateri de la 
prevederile schiței de sistematizare 
și die la regulile generale ale siste
matizării. După ce eliberăm o auto
rizație. Înainte de începerea lucră
rilor de construcție propriu-zise 
analizăm la fața locului. împreună 
cu cel care-și face o locuință nouă, 
toate problemele legate de aceasta, 
căutăm cele mai bune soluții cu pri
vire la amplasament. la gospodări
rea eficientă a terenului și la asigu
rarea funcționalității construcției. 
Așa am procedat, de pildă, mai re
cent. și cu Emil Borodi. care și-a 
înălțat o foarte frumoasă casă cu 
parter și etaj. în același mod proce
dăm cu toți ceilalți cetățeni care. în 
ton cu înnoirile din centrul civic, 
își modernizează locuințele, de re
gulă supraetajîndu-Ie. Subliniez 
insă că ne-ar fi aproape imposibil 
să asigurăm o îndrumare și un con
trol competent și eficient fără spri

CARNET CULTURAL
../..si

IALOMIȚA. „Culorile Bărăganu
lui" este titlul unei expoziții cu 
lucrări de pictură și acuarelă, or
ganizată de Comitetul pentru cul
tură și educație socialistă al jude
țului Ialomița in colaborare cu In
stitutul de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu11 din București, la Casa 
de cultură a sindicatelor din Slo
bozia. Lucrările, aparținind unui 
grup de ștudenți care și-au făcut 
practica în județul Ialomița. înfă
țișează aspecte de la munca cimpu- 
lui, peisaje din Bărăgan, din noile 
orașe. • BRĂILA. Comitetul mu
nicipal de partid a organizat, re
cent, dezbaterea cu tema „Crește
rea și educarea tineretului în 
lumina cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
festivă a lucrărilor forumului ti
nereții11. Din programul Casei de 
cultură din Faurei: masa rotundă 
„Valențele educative ale trecutului 
nostru istoric11, simpozionul „Poli
tica externă a României, politică 
de pace și prietenie11. Faza pe or
ganizații U.T.C. a concursului „Con
gresul al XI-lea al partidului, con
gresul devenirii comuniste a pa
triei11 a luat sfîrșit. Timp de trei 
zile, Ia Gropeni și la Brăila se 
desfășoară a Vl-a ediție a Festiva
lului folcloric dunărean. Anul a- 
cesta manifestarea și-a propus să 
reliefeze cele mai autentice creații 
folclorice, vechi și noi, din zona 
Dunării și să contribuie mai efi
cient la educarea maselor de cetă
țeni în spiritul dragostei față de 
creația populară românească au
tentică. Totodată, întilnirea pri
lejuiește un interesant schimb de 
experiență intre ansamblurile ju
dețelor Caraș-Severin, Mehedinți, 
Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, Ia
lomița, Constanta, Galați, Tulcea 
și Brăila. •> IAȘI. In zestrea cul
turală a lașiului. muzeele dețin o 
pondere deosebită. Numai în Pa
latul culturii se află patru mari 
muzee — de artă, etnografic, de 
istorie a Moldovei și politehnic. 
Alte muzee din oraș: Muzeul Uni
rii, Muzeul literaturii (in Casa 
„Vasile Pogor11, Casa „Dosoftei1* și 
Vila-sonet „M. Codreanu11), casele 
memoriale „Otilia Cazimir11, „Mihail 
Kogălniceanu11 și altele. Nu este 
de mirare deci că, de la începutul 
anului, muzeele ieșene au fost 
vizitate de peste 250 000 de per
soane. • MEHEDINȚI. Din suma
rul broșurii „în sprijinul muncii 
de propagandă11, recent apărute la 
Drobeta Turnu-Severin ; „Mehe- 
dipți — ritmuri înalte, rezultate 
remarcabile, contribuție sporită la 
înflorirea și propășirea patriei so
cialiste11; „Conducerea și îndruma
rea nemijlocită a intregii activități 
polltico-ideologice și cultural-edu
cative — sarcină permanentă a or
ganelor și organizațiilor de partid11; 
„Informare politică operativă, cu 
conținut bogat11; „Agitația vizuală 
— concretă, actuală, eficientă11. • 
GALAȚI. A apărut suplimentul so
cial-politic-cultural „Dunărea" e- 
ditat de ziarul „Viața nouă11. Frun
tașilor in întrecerea socialistă din 
toate întreprinderile - orașului le-a 
fost oferit un spectacol susținut 
de formații ale Casei de cultură a 
sindicatelor și de echipe din între
prinderile și instituțiile gălățene.

Corespondenții „Scînteii"

jinul și colaborarea directă, nemij
locită, a organelor județene. Numai 
așa se explică faptul că tot ce s-a 
construit și se construiește pe raza 
comunei noastre — de la extinderea 
școlii din satul Petrosu pină la ma
gazinul sătesc din Valea Lupului, 
sau digurile de protecție din Baru 
și Petrosu — corespunde, fără ex
cepție, din toate punctele de vedere, 
exigențelor sistematizării.

Importanța respectării disciplinei 

în construcții de-a lungul întregului 
proces de sistematizare a comunei 
Baru ne-a făcut să stăruim asupra 
modului în care organele județene 
de specialitate ii îndrumă pe cei 
care se confruntă zilnic cu proble
mele sistematizării. în esență, acest 
sprijin constă în stabilirea detaliată 
a condițiilor de amplasare a fiecărei 
construcții — atit de stat, cit și par
ticulare — odată cu respectarea re
gimului de înălțime. Aceasta se face 
numai după verificarea în teren, de 
către tehnicieni, a datelor din docu
mentele elaborate pentru noile con
strucții. Aceiași specialiști asigură 
asistența tehnică și controlul-în toată 
perioada executării lucrărilor. în 
acest scop, secția județeană de sis
tematizare dispune de grafice ri
guroase de deplasare pe teren a 
tehnicienilor. Un tehnician — de re
gulă aceiași — răspunde de 5—6 co
mune. Totodată, fiecare consiliu 
popular comunal are la dispoziție 
cite două seturi de proiecte de locu
ințe pentru mediul rural, cu cite 25 
de proiecte tip. Anul viitor va fi 
elaborat un nou set. Pentru con
strucțiile care se realizează din con
tribuția în bani și în muncă a cetă
țenilor, secția județeană de sistema
tizare asigură în mod gratuit atit 
proiectele, cit și asistență tehnică 
permanentă. în prezent, de pildă, 
pentru comuna Baru se execută pro
iectul noului dispensar uman.

în afară de blocurile de locuințe 
și de casele cu etaj, comuna Baru 
își îmbogățește și cu alte lucrări zes
trea edilitară. Astfel, a fost intro
dusă apa curentă la școala generală 
și la blocul cu trei etaje din satul 
Petrosu, la blocul cu 12 apartamente 
și la poșta nouă din Baru. S-au 
efectuat lucrări de extindere a ali
mentării» cu apă potabilă Ia unită
țile comerciale. S-a introdus încăl
zirea centrală — din resursele exis
tente la fabrica de produse refrac
tare din, localitate — Ia blocul din 
centrul civic al comunei. Se află, 
totodată, în studiu posibilitatea ex
tinderii rețelei de alimentare cu apă 
potabilă în Baru. pînă in 1980.

Concomitent cu preocupările pen
tru dezvoltarea economiico-socială a 
comunei Baru, consiliul popular 
acordă atenția cuvenită și amelioră
rii condițiilor de mediu și. totodată, 
protejării avuției obștești și perso
nale împotriva deselor revărsări ale 
apelor Baru, Valea Muncelului și 
Crevedia. încă din acest an au

Plecarea delegației Federației Sindicatelor 
Muncitorilor din Sudan

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala delegația Federației Sindicate
lor Muncitorilor din Sudan, condusă 
de Abdalla Nasr Glnawi. președin
tele federației, care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, a 
efectuat o vizită de prietenie în tara 
noastră în perioada 19—26 august.

S-au deschis Ia Predeal
Cursurile celei de-a Xl-a Școli internaționale 

„Fizica ionilor grei"
Joi dimiueată s-au deschis la Pre

deal cursurile celei de-a Xl-a Scoli 
internaționale „Fizica ionilor grei11, 
care vor dura pină la 4 septembrie 
1976.

Cursurile acestei scoli, care tra
tează un domeniu deosebit de mo
dern și important al fizicii nucleare, 
au fost inaugurate de către directo
rul școlii, dr. Valentin Ceaușescu.

Cursurile și seminariile școlii se

Cronica z
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumire din partea 
viceprim-ministrului și ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Arabe Siriene, Abdul Halim Khad- 
dam, ca urmare a felicitărilor trans
mise cu prilejul numirii acestuia în 
funcție.

Delegația A.R.L.U.S. condusă de to
varășa Maria Stănescu, adjunct al 
ministrului educației și învătămîntu- 
lui, s-a înapoiat în Capitală venind 
de la Moscova, unde a participat la 
manifestările dedicate celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Muzeul de artă din Constanța găz
duiește, începind de joi, expoziția 
de grafică a artistului mexican Jose 
Luis Cuevas.

Considerat unul dintre primii ar
tiști plastici moderni din Mexic, au
tor a numeroase expoziții personale

Pedeapsa cu moartea pentru 
trădarea patriei

Ilieș Nicolae, fost director comer
cial la Centrala industrială de utilaj 
energetic, metalurgic și mașini de 
ridicat din București, și Iordănescu 
Bogdan, fost inginer principal la ser
viciul import-export al aceleiași 
unități. încălcîndu-și jurămîntul de 
credință față de patrie și popor, au 
divulgat, în schimbul unor foloase 
materiale, reprezentantului unei or
ganizații străine, date ce constituie 
secrete de stat privitoare la econo
mia națională a Republicii Socialiste

vremea
Ieri tn țari: Vremea a fost tn gene

ral frumoasă. Cerul a fost variabil, mal 
mult noros în Transilvania, sudul Ba-

început in comună mari lucrări de 
îndiguiri și de regularizare a albii
lor. Pînă în prezent, cu sprijinul ce
tățenilor, în satul Petrosu s-au ri
dicat diguri de protecție pe o lun
gime de 185 metri, iar la Baru pe 25 
metri. în zona Banului sint. de ase
menea, in faza finală de execuție 
lucrările de regularizare a riului 
Strei și a afluenților săi pe o lun
gime de 1100 metri — lucrări ce 
vor fi încheiate cu aproape trei luni 

înainte de ter
menul stabilit, 
creindu-se și con
diții pentru dez
voltarea, în con
tinuare, a fabri

cii de produse refractare din loca
litate.

Pentru toate lucrările care se exe
cută, cetățenii din Baiu iși procură 
singuri, pe plan local, piatră pentru 
fundații, balastul și nisipul din albia 
celor trei ape care curg pe raza co
munei. Aceasta este, de altfel, o în
deletnicire mai veche a lor. Cără
mida și-o confecționează, de aseme
nea, singuri. Pentru căminul cultu
ral din Baru. de exemplu, ei au fă
cut peste 110 000 de cărămizi.

Realizările și realitățile din co
muna Baru sint caracteristice mul
tor localități rurale din județul Hu
nedoara. Pentru că nu ne aflăm in 
fața unei excepții, ci a regulii sta
tuate odată cu adoptarea și aplicarea 
în viață a prevederilor legii siste
matizării : ridicarea continuă a ni
velului de civilizație și confort în 
toate localitățile țării, prin partici
parea largă a cetățenilor.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scinteii"

La aeroport, delegația a fost con
dusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de activiști ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Au fost prezenți Sayed Sharief, 
ambasadorul Sudanului la București, 
și alți membri ai ambasadei.

bucură de prezenta unul mare nu
măr de fizicieni din România și a 
unor distinși oaspeți din 12 țări. Pro
fesorii Si cursanții au fost salutat! în 
sesiunea de dimineață de acad. prof. 
Ion Urau, președintele Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnolo
gie, și de acad. prof. Șerban Țițeica, 
președintele Comitetului National 
Român de Fizică — care participă 
la lucrările școlii.

i I e i
în țară și peste hotare, L. Cuevas ga 
face cunoscut, cu acest prilej, publi
cului român. Cele peste 100 de lu
crări de grafică — portrete, peisaje, 
compoziții — sint realizate intr-o ma
nieră deosebit de originală și au în 
centrul lor omul și natura patriei ar
tistului.

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
joi după-amiază, în Capitală o ma
nifestare culturală dedicată Zilei na
ționale a Republicii Ecuador.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, tineri ecua- 
dorieni care studiază în țara noas
tră. un numeros public.

Au fost de față Gonzalo Paredes 
Crespo, ministru, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Ecua
dor la București, alți membri ai am
basadei

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar ecuadorian.

(Agerpres)

România, prin aceste fapte adueîn- 
du-se grave prejudicii statului.

Tribunalul militar teritorial Bucu
rești a judecat pe cei doi inculpați 
și i-a condamnat la moarte pentru 
săvîrșirea infracțiunii de trădare 
prin divulgarea secretului de stat.

Recursul împotriva sentinței de 
condamnare a fost respins de către 
Tribunalul Suprem — secția mili
tară. hotărîrea de condamnare la 
moarte răminind definitivă.

natului, Oltenia și nord-vestul și 
vestul Munteniei, precum șl în zona de 
munte, unde au căzut averse locale 
de ploaie Însoțite de frecvente descăr
cări electrice. Vintul a suflat slab pînă 
Ia potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă intre 14 grade la 
Cîmpulung și 25 de grade la Făurel. 
In București: Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 august. In țară: Vreme tn 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fl 
variabil. Vor cădea averse Izolate de 
ploaie tn nordul țării, precum și in 
zonele de deal șl de munte. Vlnt po
trivit. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 8 șl 18 grade, Izolat mal 
cobortte In depresiuni, iar maximele 
intre 20 și 28 de grade, local mai ri
dicate. Pe alocuri, ceață slabă. In 
București: Vreme In Încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară.

Septembrie 
pe litoral

Ni se comunică de la între
prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante București că s-au 
pus în vînzare, prin filialele 
sale din bulevardul Republicii 
(nr. 4 și 68) și bulevardul N. 
Bălcescu (nr. 35 A), bilete pen
tru luna septembrie în stațiu
nile Mamaia, Eforie Nord, Efo
rie Sud. Jupiter, Aurora. Venus, 
Saturn, Neptun și Costinești.

Cei care își vor petrece va
canța pe litoral în luna septem
brie se vor bucura de o serie 
de avantaje, inclusiv de o redu
cere a preturilor. Copiii pînă la 
10 ani beneficiază de 50 la sută 
reducere la tariful pentru masă, 
iar copiilor pînă la virsta de 7 
ani li se acordă cazarea gratu
ită (dacă nu solicită pat sepa
rat). Costul transportului cu 
mijloace C.F.R. și I.T.A. este 
redus cu 50 la sută. Se vînd bi
lete pentru serii de cite 12 zile 
sau mai scurte.
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Pregătirea însămințârilor 
de toamnă

A

J

MCSAJC CU PRIUJUL MARII SĂRBĂTORI A ROMÂNIȚI

Dintre factorii care determină nivelul producției de griu, soiurile 
cultivate și sămința folosită au un rol hotăritor. An de an, ca rod al 
activității stațiunilor de cercetări agricole, sint introduse în cultură 
noi soiuri de griu cu productivitate ridicată. Zonarea lor științifică, 
pe de o parte, în funcție de condițiile pedoclimatice din fiecare județ 
și unitate agricolă, ca și de caracteristicile și cerințele lor agrobio- 
logice specifice, pe de altă parte, constituie premisa esențială pentru 
punerea deplină in valoare a potențialului productiv al fiecărui soi 
aflat în cultură. Ce experiență oferă în această privință unitățile 
agricole din județul Timiș și, mai ales, ce îmbunătățiri s-au adus 
structurii soiurilor de griu ce se vor cultiva în această toamnă ?

Să analizăm, comparativ, două si
tuații. In anul 1975—1976. orientîn- 
du-ne după perioada de vegetație, 
soiurile timpurii au reprezentat 55,5 
la sută din suprafețele cultivate cu 
grîu, cele mijlocii — 4,5 la sută, iar 
cele tîrzii — 40 la 
sută. Pentru anul 
1976—1977. biroul 
comitetului jude
țean de partid a 
stabilit următoa
rea structură de 
soiuri : timpurii — 
77,3 la sută, mij
locii — 13,2 la 
sută și tîrzii nu
mai 9,5 ]a sută. 
Rezultă o crește
re substanțială a 
ponderii soiurilor 
"jnpurii și mijlo
cii, care vor ocu- . 
pa în anul agri
col 1976—1977, 90,5 
la sută din tota
lul suprafețelor cultivate cu grîu. Ce 
anume a determinat această cotitură 
radicală în structura soiurilor ce vor 
fi cultivate în toamnă 7

— De mai mult timp — precizează 
tovarășul Zoltan Nagy, director ad
junct al direcției agricole județene — 
ne ocupăm de îmbunătățirea structu
rii soiurilor de grîu cultivate. Por
nind de la rezultatele obținute, în
deosebi în ultimii trei ani, biroul co
mitetului județean de partid a indi
cat extinderea soiurilor timpurii și 
semitimpurii. întrucît acestea valori
fică cel mai bine condițiile pedocli
matice din județul nostru și se dove
desc a fi cele mai productive. Pentru 
aceasta a fost nevoie să organizăm 
mai întîi producerea de semințe din 
noile soiuri timpurii de grîu, pentru 
a le putea apoi extinde treptat în 
producție, pe suprafețe mari.

Este de relevat că, pe ansamblul 
județului, structura soiurilor s-a sta
bilit diferențiat, în funcție de condi
țiile pedoclimatice distincte din cele 
patru zone diferite ca favorabilitate 
pentru cultura griului. Pentru aceas
ta, două colective — formate din 
specialiști ai direcției agricole, ai 
Stațiunii de cercetări agricole Lovrin, 
Institutului agronomic Timișoara și 
comisiei județene de Încercare șl o- 
mologare a soiurilor — s-au deplasat 
în fiecare unitate agricolă unde, îm
preună cu specialiștii de aici, au în
tocmit structura soiurilor ce se vor 
cultiva și balanța asigurării cu se
mințe. S-a hotărît ca imfiecaremni- 
tate agricolă să- se Cultive cel puțin

2—3 soiuri, cu perioade diferite de 
coacere, pentru eșalonarea recoltatu
lui și evitarea pierderilor prin scu
turare.

— Aproape în fiecare an sînt in
troduse in cultură noi soiuri de grîu,

t Alegerea Miilor de gria 
cu productivitate ridicată 
Experiența unităților agricole din județul Timiș

în timp ce altele, depășite, sint scoa
se din producție — ne spune tovară
șul Oprea Segărceanu, cercetător ști
ințific principal la Stațiunea de cer
cetări agricole Lovrin. In stațiunea 
noastră, bunăoară, au fost create noi 
linii de grîu, verificate de comisia de 
încercare și omologare a soiurilor, la 
care s-au realizat producții mari și 
constante. Pentru verificarea noilor 
linii de grîu în condiții de producție, 
în această toamnă vom organiza pes
te 20 de loturi demonstrative în uni
tățile agricole din județele Timiș, 
Arad și Caraș-Severin. Importantă 
însă pentru introducerea în produc
ție a soiurilor ce s-au dovedit va
loroase este organizarea judicioasă a 
producerii de semințe, respectîn- 
du-se cu strictețe reglementările le
gale în vigoare.

Intr-adevăr, în această direcție 
fundamentală pentru menținerea ne- 
altenată a însușirilor biologice și a 
potențialului productiv al fiecărui soi 
cultivat sînt încă multe de făcut. La 
consfătuirea județeană a griului 
s-au stabilit măsuri precise pentru 
organizarea exemplară a producerii 
semințelor in această toamnă. în 
principal' este vorba de concentra
rea producerii semințelor pentru 
fondul de înmulțire în unitățile și 
fermele cu cele mai bune condiții. 
De asemenea, pentru asigurarea ne
cesarului de sămînță din toamna a- 
nului viitor, toate unitățile agricole 
își vor organiza loturi semincere 

jl proprii pentru \fie<$re soț,, amp)^-f, 
î sate. pe. terenurile,' cete, mai ^fertile. și 
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după plantele premergătoare cele 
mai favorabile.

în județul Timiș, însămînțările de 
toamnă încep în jurul datei de 15 
septembrie. „Ce sămință vom folosi 
la semănat ?“ Iată o întrebare de cea 
mai mare actualitate pentru fiecare 
specialist din unitățile agricole. Fi
rește, ne referim la' calitatea semin
țelor. Și este știut, nu poți obține o 
producție mare dacă nu incorporezi 
în sol numai sămînță de calitate su
perioară. în această privință, acum 
sint de executat o serie de lucrări 
pentru pregătirea corespunzătoare a 
semințelor, care nu mai suferă nici o 
întîrziere. Avem în vedere in primul 
rînd, acțiunea de condiționare a tu

turor cantităților 
de semințe și 
apoi analizarea 
probelor trimise 
la laborator pen
tru stabilirea ca
lității lor. Situa
ția la zi relevă 
faptul că. în ma
joritatea coope
rativelor agricole 
si întreprinderi
lor agricole de 
stat din județ, a- 
ceste acțiuni se 
desfășoară pe ba
za graficelor în
tocmite de orga
nele agricole ju
dețene. Totuși, 

față de etapa în care ne aflăm, în une
le cooperative agricole, cum sint cele 
din Macedonia, Pădureni, Gătaia și 
Boldur, aceste lucrări sînt întîrziate. 
De ce ? în unele unități agricole, 
specialiștii ne-au asigurat că în acest 
an sămînță este de bună calitate. 
Este un fel de autoliniștire dăună
toare, deoarece aprecierea s-a făcut 
mai mult după ochi. Atrage atenția 
faptul că, pînă acum, Inspectoratul 
județean pentru controlul calității 
semințelor a respins probele pentru 
1 200 tone de sămînță. întrucît nu au 
corespuns din punct de vedere al 
purității. Se pune Întrebarea : cu ce 
răspundere s-a lucrat la condiționa
rea semințelor în unele cooperative 
agricole, cum sînt cele din Ionel. 
Coarda Roșie. Bazoșul Nou. Giera, 
Gad și altele ? Se impune ca în aces
te unități să se organizeze in cel 
mai scurt timp selectarea tuturor lo
turilor de semințe necorespunzătoare 
sub aspectul purității.

Comitetele comunale de partid și 
consiliile populare comunale au da
toria să urmărească în fiecare unita
te agricolă asigurarea tuturor semin
țelor potrivit structurii soiurilor sta
bilite a se cultiva și, mai ales, să nu 
admită la însămînțări decît semințe 
de cea mai bună calitate, bine con
diționate și tratate împotriva bolilor 
și dăunătorilor, cu productivitate ri
dicată.

<■ *>  Aurel PAPADIUC

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXII-a aniversări a insurecției armate 

antifasciste și antiimperialiste, care a condus la eliberarea definitivă a Româ
niei. am cea mai mare satisfacție de a vă exprima, în numele poporului an
golez. al Comitetului Central al M.P.L.A., al Guvernului Republicii Populare 
Angola și al meu personal, călduroasele noastre felicitări și salutări revolu
ționare, pe care vă rugăm să le transmiteți deopotrivă poporului român, 
partidului dumneavoastră și guvernului român.

Cu deplină încredere în întărirea continuă a legăturilor de prietenie, de 
solidaritate militantă și cooperare fructuoasă între cele două popoare ale 
noastre, între partidele și guvernele noastre, vă transmitem cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
român.

Cu înaltă și frățească considerațiune,
Dr. AGOSTINHO NETO

Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei,

Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în nu
mele guvernului și poporului Cambodgiei Democrate, avem deosebita plăcere 
de a adresa Excelentelor Voastre și, prin dumneavoastră, guvernului și po
porului prieten român cele mai călduroase felicitări și urări.

în cursul celor 32 de ani care au trecut, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, avînd pe Excelența Sa Nicolae Ceaușescu ca 
eminent conducător, a obținut succesiv victorii strălucite, eliberînd patria 
și națiunea sa de sub dominația fasciștilor germani și a reacționarilor autoh
toni, edificînd și transformînd Republica Socialistă România Intr-o tară dez
voltată si prosperă în toate domeniile. Pe arena internațională. Republica 
Socialistă România, care se menține ferm pe o poziție de solidaritate cu 
lupta popoarelor lumii, in special cu popoarele și țările lumii a treia, se 
bucură de un prestigiu crescînd.

Ca tovarăși de arme, ne bucurăm profund de toate victoriile poporului 
român, ca de ale noastre proprii, și îi exprimăm felicitările noastre cele 
mai călduroase.

Folosim acest prilej pentru a reînnoi Excelențelor Voastre, guvernului 
și poporului român profunda noastră gratitudine pentru sprijinul activ acor
dat luptei noastre de eliberare națională pînă la victoria totală și definitivă.

Fie ca solidaritatea militantă și prietenia dintre țările noastre să se în
tărească și să se dezvolte continuu spre binele popoarelor noastre.

Urăm Excelentelor Voastre multă sănătate, viață îndelungată, mari suc
cese în înalta lor misiune, iar poporului român prosperitate și fericire.

Cu cea mai înaltă considerație,

KHIEU SAMPHAN POL PORTH
Președintele Prezidiului de Stat Primul ministru al Guvernului 

al Cambodgiei Democrate Cambodgiei Democrate

ORGANIZAREA SUPERIOARĂ A PRODUCȚIEI -
un domeniu în care totdeauna sînt multe de perfecționat y

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua națională^ a Republicii Socialiste România îmi oferă prilejul deosebit 
de plăcut de a vă transmite. în numele poporului arab palestinean, al Co
mitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al meu 
personal, dumneavoastră și poporului român prieten. Partidului Comunist 
Român și guvernului, calde felicitări și cele mai bune urări cu ocazia aces
tei mărețe sărbători.

Vom lupta pină la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandant suprem
al Forțelor Revoluției Palestinene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele1 Republicii Socialiste România ,". x. j -Mlsri au Ac. .

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez,'jri numele poporului din Volta Superioară., al 
guvernului său și al meu personal, vii și călduroase felicitări.

Folosim acest prilej pentru a vă face cunoscută hotărîrea noastră de a 
contribui la dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și cooperare între 
țările noastre.

Rugîndu-vă să binevoiți a accepta urările noastre de fericire personală, 
de prosperitate poporului român prieten, primiți vă rog, Excelență, asigurarea 
sentimentelor mele de foarte înaltă considerațiune.

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
General de corp de armată,

Președintele Republicii Volta Superioară

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialists România

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 32-a aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Socialiste România, în numele Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos și al poporului lao
țian, vă adresăm dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului frate român felicitările noastre cele mal 
călduroase.

După 32 de ani de la eliberare, eroicul popor român frate, sub condu
cerea înțeleaptă și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, a pus în 
practică întregul său spiriit creator și a declanșat toate energiile sale, înfrîn- 
gind toate obstacolele pentru edificarea cu succese strălucite a socialismului 
in patria sa.

în prezent. Republica Socialistă România a devenit o țară socialistă 
avansată, dotată cu o industrie și o agricultură moderne, cu o cultură, știință, 
tehnică și tehnologie dezvoltate, nivelul de viață al poporului s-a ridicat 
neîncetat, iar potențialul de apărare națională este mai puternic ca oricind, 
ceea ce contribuie la creșterea cu fiecare zi mai mult a prestigiului său pe 
arena internațională

Aceste mari realizări stimulează nu numai spiritul de luptă al popoarelor 
lumii pentru pace, independentă și progres social, dar contribuie totodată 
la întărirea și lărgirea sistemului socialist mondial.

. Folosim acest prilej solemn pentru a reînnoi profunda noastră gratitu
dine partidului, guvernului și poporului frate român pentru ajutorul și spri
jinul acordate constant poporului nostru în lupta sa justă dusă în trecut 
împotriva agresiunii imperialiștilor americani și valeților lor, iar astăzi în 
lupta sa pentru edificarea tinerei noastre Republici Democrate Populare 
Laos.

Vă adresăm dumneavoastră urări de sănătate deplină, Iar poporului frate 
român să obțină noi și tot mai mari succese în realizarea planului cincinal 
trasat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre cele două partide ala 
noastre, dintre guvernele și popoarele țărilor noastre să se întărească cu fie
care zi mai mult.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al C.C. 

al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian.

Prim-ministru al Guvernului 
R. D. P. Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii 

Democrate Populare Laos, 
Președintele 

Adunării Populare Supreme 
a R. D. P. Laos

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale îmi oferă plăcuta ocazie de a vă exprima, 
în numele poporului italian și al meu personal, cele mai călduroase și sincere 
urări pentru viitorul prosper al Republicii Socialiste România și fericirea 
Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a eliberării României, îmi este deosebit de 
plăcut să adresez Excelentei Voastre, precum și poporului frate și prieten 
român, cele mai vii felicitări din partea Consiliului Militar Superior, a gu
vernului provizoriu și a întregului popor ciadian.

Am convingerea că bunele relații existente între țările noastre pot aduce 
o contribuție mișcării țărilor nealiniate, care luptă pentru a ieși din starea 
de subdezvoltare economică

Cu cele mai înalte și frățești considerațiuni,
General FELIX MALLOUM NGAKOU TOU BEI-NDI

Președintele Consiliului Militar Superior,
Șef al statului Ciad

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării glorioasei Zile a eliberării țării dumneavoastră, 
sîntem alături de bucuria poporului român, căruia îi adresăm urări de noi 
succese. - - ■ ■

MANUEL MORA
U’ fft4ieral
al Partidului Avangarda Populară 

din Costa Rica

în primul an al cincinalului, ca în 
întreaga perioadă 197G—1980. în ju
dețul Argeș, o mare parte din spo
rul producției industriale urmează să 
se realizeze pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Din acest spor, 
circa 43 la sută este prevăzut să se 
obțină prin aplicarea de măsuri de 
organizare științifică a producției și 
a muncii.

Pentru a îndeplini o asemenea sar- 
’nă majoră, organizațiile de partid 

‘ ,.n întreprinderile județului au atras 
în acțiunea de organizare științifică 
mii de oameni — muncitori fruntași 
si maiștri cu experiență, ingineri, e- 
conomiști. informaticieni, psihologi. 
Drept urmare, acțiunea a căpătat un 
caracter de masă și se soldează cu 
rezultate din ce în ce mai bune. De 
exemplu, compartimentele specializa
te din întreprinderi, sprijinite de ca
binetul județean de organizare știin
țifică a producției și a muncii, au 
trecut la identificarea de noi resur
se interne și au întocmit, pe această 
bază, sute de studii și analize, au 
format colective închegate de mun
citori șl cadre de specialitate, care 
să se ocupe cu răspundere de fruc
tificarea rezervelor descoperite. Spo
rurile de producție antecalculate. ce 
vor fl obținute în acest an prin va
lorificarea studiilor amintite, se ri
dică la peste 100 de milioane lei.

Investigații recente, la fața locu
lui. arată că. tn marea lor majori
tate, întreprinderile depun eforturi 
stăruitoare pentru a-și îmbunătăți 
substantial activitatea in scopul în
deplinirii exemplare a indicatorilor 
de plan, a angajamentelor asumate; 
în întrecerea socialistă. La întreprin
derea de autoturisme din Pitești, de 
pildă, cu ajutorul muncitorilor din 
sectoarele productive și specialiștilor 
din compartimentele de concepție 
s-au luat în studiu, pentru sporirea 
potențialului productiv, fiecare loc 
de muncă, fiecare utilaj. Preocupă

rile în acest sens au fost concreti
zate în circa 40 de studii și analize 
valoroase, cu aplicabilitate practică 
imediată. Să ne oprim la un exem
plu. Sub supravegherea atentă a 
specialiștilor în domeniul tehnicii a 
fost pusă banda din atelierul de 
montaj general al autoturismelor, 
pentru „a-i smulge“ mai mult decît 
aceasta producea prin proiect, în 
condiții de calitate și eficientă supe
rioare. O contribuție remarcabilă 
și-au adus la aceasta inginerii Va- 
sile Dănilă și Victor Cercelaru, care

Rezultate și preocupări 
în întreprinderi 

din județul Argeș

au elaborat pe bază de studiu o so
luție tehnică ingenioasă de îmbună
tățire a lucrului, care sporește de 
cinci ori randamentul muncii, ducînd 
la economisirea unor importante 
cantități de materiale. în final, efi
cienta totală obținută din aplicarea 
studiului amintit se ridică la 354 000 
lei, din care 60 000 lei valută.

Iată și un alt exemplu demn de 
remarcat de la întreprinderea „Elev- 
tro-Argeș". Aici, tehnicienii Ion Bă- 
jan și Gheorghe Năstase, ca urma
re a unei preocupări stăruitoare, au 
aplicat în producție un studiu pri
vind elaborarea de norme noi de 
muncă în mai multe compartimente 
ale unității, cum sînt cele de mon
taj și uzinal, sculărie și atelierul 
mecanicului-șef. Rezultatul ? O efi
cientă economică anuală de 561 000 
de lei și economie de forță de mun
că. Cu bune rezultate a fost fruc
tificat. de asemenea, la întreprin
derea de motoare electrice din Pi
tești, studiul de organizare ergono- 
mică a locurilor de muncă din ate

lierul de bobinaj. în sensul că prin 
aplicarea acestuia productivitatea 
muncii a crescut cu 20 la sută, con
comitent cu economisirea unui vo
lum de manoperă de 360 000 de lei.

In scopul generalizării experi
enței dobîndite. al ridicării la 
cote și mai înalte a acțiunii de or
ganizare științifică, biroul comitetu
lui județean de partid a organizat 
recent, la Pitești, o consfătuire de 
lucru cu conducerile de întreprinderi 
și cadrele de specialiști ale acesto
ra. Cu toate realizările bune obți
nute. în dezbateri s-au scos în evi
dentă și unele din neajunsurile ce 
trebuie înlăturate. Este vorba de con
stituirea necorespunzătoare a unor 
compartimente de organizare științi
fică. ca în cazul Combinatului pe
trochimic Pitești ; de neîncadrarea 
lor cu cadrele de specialitate cel mai 
bine pregătite sau care au urmat 
cursuri în domeniul organizării și 
conducerii. Uneori, conducerile de în
treprinderi nu urmăresc cu răspun
dere dacă se aplică în termen stu
diile și cu ce eficacitate se soldează 
ele : tematica unor studii e facilă, 
nu vizează problemele complexe cu 
care se confruntă anumite colective 
de oameni ai muncii. Iată de ce or
ganizațiile dc partid și consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi și 
centraie. factorii de răspundere din 
ministerele de resort, ai căror repre
zentanți s-au aflat de față, au dato
ria de a lua cele mai corespunză
toare măsuri tehnice, organizatorice 
și politice, care să garanteze că ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii va deveni a- 
totcuprinzătoare, se va finaliza cu e- 
ficiență ridicată în toate întreprin
derile.

Ion DUȚU
activist la Comitetul 
județean Argeș al P.C.R. 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii”

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei dumneavoastră naționale îmi oferă fericita ocazie de 
a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte, cit și noporului român, 
în numele poporului malian, al Comitetului Militar de Eliberare Națională, 
al guvernului și al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări. Sin- 
tem convinși că legăturile de prietenie și de cooperare care există atît de 
fericit între guvernele noastre se vor dezvolta și întări pe mai departe.

Vă adresez sincere urări de fericire personală dumneavoastră și de 
prosperitate, poporului român.

Cu înalță considerație,
Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului Militar 

de Eliberare Națională,
Președintele guvernului și șeful statului Mali

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu personal, 
am plăcerea să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia Zilei 
naționale.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare existente între țările noastre să 
continue să se dezvolte în viitor.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, 
de prosperitate continuă pentru poporul Republicii Socialiste România.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României, îmi este plăcut să adresez 
Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

(Urmare din pag. I)
miner, șef de brigadă, face 
astăzi parte din comitetul 
de partid al întreprinderii ; 
acest om în aparentă firav 
este — după spusele direc
torului — „unul dintre cei 
mai buni mineri de-ai noș
tri", „foarte priceput și cu 
suflet", „primul unde sînt 
probleme".

Directorul, loan Izvoran, 
a parcurs el însuși „univer
sitățile" profesiei : originar 
dintr-o comună apropiată, a 
absolvit școala medie teh
nică la Satu-Mare, apoi In
stitutul de învătămînt supe
rior minier din Petroșani, a 
fost inginer-șef. activist de 
partid, iar din 1969 este 
conducătorul acestei exploa
tări miniere cu vechime de 
secole. Cu răspunderi nu
meroase, de producție și de 
viață, ca extracția să fie 
ritmică, dar la fel și trans
portul muncitorilor cu au
tobuzele la locul de muncă, 
din sase în sase ore, ca mi-

crocantina recent înființată 
să funcționeze bine și de 
„Ziua minerului" să fie cu
venita fanfară și cuvenitele 
flori ; și evident, ca munca 
în subteran să fie treptat și 
cit mai eficient moderniza-

sculptor comunist prin bio
grafie și prin vocație. înfră
țit trainic cu aceste locuri 
și cu locuitorii lor. Pe ar
tist nu l-am găsit în lo
cuința sa băimăreană. l-am 
găsit însă lucrările cele mai

NOROC BUN!
tă, folosind si unele învă
țăminte culese de loan Iz
voran din schimbul de ex
periență de anul trecut din 
Suedia...

Munca încheagă un orga
nism social suplu si sănă
tos. Munca maramureșeni
lor care culeg roadele vizi
bile ale pămîntului sau a- 
duc la suprafață roadele lui 
ascunse. Munca pomiculto- 
rilor sau a cioplitorilor în 
lemn. Dintre care unii a- 
jung celebri, ca Vida Gheza,

noi și aproape de a fi înmă
nuncheate în expoziția ce 
se va deschide curind. A- 
ceasta va demonstra, așa 
mi s-a părut cel puțin, os
moza ce ar trebui să fie 
mereu organică între artă și 
artizanat. între arta zisă 
cultă și arta zisă populară, 
în sculpturile sale de di
mensiuni de astă dată mal 
reduse, transpare legătura 
indisolubilă dintre artistic 
și funcțional, dintre valorile 
estetice și cele cotidiene —

din nou în cea mal bună 
prelungire a tradițiilor ma
ramureșene, dovadă că un 
artist autentic veghează și 
la continuitatea creației ar
tizanale. Căci un artist au
tentic este mai presus de 
toate — au spus-o multi 
mari creatori de-ai noștri — 
un lucrător, de excepție se 
înțelege, dar totuși un lu
crător. înfrățit prin muncă 
cu toți făuritorii de bunuri

Aceasta este poate una 
din marile lecții maramu
reșene și desigur nu numai 
maramureșene. caracterul 
emblematic pentru om al 
lucrului, termen care în 
limba română semnifică 
deopotrivă si procesa! și 
produsul muncii. In mina 
din Baia Sprie. de fiecare 
dată cînd am întîlnit mi
neri. am auzit aceeași cu
noscută urare : „Noroc
bun 1“ Este cea mai din ini
mă urare pe care o pu
tem adresa tuturor lucră
torilor lucrărilor maramu
reșene.

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, am deosebita plăcere de a trans
mite din partea guvernului și poporului pakistanez, precum și a mea perso
nal, sincere felicitări Excelenței Voastre, guvernului și poporului român 
prieten.

Relațiile de prietenie ce în mod atît de fericit există între Pakistan și 
România sînt o sursă de satisfacție pentru poporul pakistanez.

Am convingerea că odată cu trecerea timpului legăturile de colaborare 
se vor consolida și mai departe în folosul reciproc al celor două popoare.

în același timp, transmit cele mai bune urări pentru sănătatea și feri
cirea Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea continuă a po
porului român.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
Înalte.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră, sînt deosebit de 
fericit să vă prezint, în numele poporului, al Consiliului Suprem al Revo
luției, al guvernului malgaș și al meu personal, felicitările noastre cele mai 
călduroase, precum și urările cele mai bune pentru fericirea și sănătatea 
dumneavoastră, pentru prosperitatea poporului român, pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și cooperare dintre popoarele celor două țări ale noastre.

Cu înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Republicii Democratice 
Madagascar

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării, adresez Excelenței Voastre cele mal 
sincere felicitări și urările cele mși călduroase de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate pentru poporul român.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre sincere felicitări și calde 
salutări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Mă 
folosesc de acest prilej pentru a transmite cele mai bune urări de sănătate 
și fericire Excelentei Voastre și de progres continuu și prosperitate pentru 
poporul român prieten.

Șeic JABER AL-AHMED AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru al Kuweitului

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Rog pe Excelenta Voastră să primească cele mai bune urări și felicitări 
cu ocazia Zilei naționale a României.

ANKER JOERGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, am deosebita plăcere ca, în numele 
guvernului și poporului malaezian, să transmit Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului român calde felicitări și sincere urări pentru continua pace și 
prosperitate a țării dumneavoastră.

Fie ca viitorii ani să conducă la extinderea bunelor relații existente între 
țările noastre.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
'Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul indonezian mi se alătură în a transmite Excelenței 
Voastre sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, 
de prosperitate continuă pentru poporul Republicii Socialiste România.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia
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VOLEI „Trofeul Tomis“
Cea de-a 15-a ediție a turneului 

internațional masculin de volei 
„Trofeul Tomis" a început joi la 
Constanta cu participarea echipelor 
Bulgariei. Spaniei, R. D. Germane. 
Ungariei și României. în primul 
meci s-au întîlnit echipele României 
și Ungariei. Prestînd un joc bun la 
fileu, în care s-au evidențiat Tutovan

și Dumănoiu, voleibaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—7, 15—12). Meciul a du
rat o oră și 15 minute. într-o altă 
partidă, echipa R. D. Germane a dis
pus cu 3—0 (15—3, 15—1, 15—5) de 
formația Spaniei. Astăzi au loc alte 
două partide : România—Spania și 
U ngaria—Bulgaria.

Balcaniada de box pentru tineret
Aseară la Brăila. în ultima gală 

a semifinalelor Balcaniadei de box 
pentru tineret. N. Seitan (România) 
— 48 kg, l-a învins la puncte pe 
Hristov Bonev (Bulgaria), iar la a- 
ceeași categorie. Akoyuh Nicmy 
(Turcia) a dispus la puncte de Pe
tros Balomenos (Grecia). In limite

le cat. pană. Tr. Georgia (România) 
a dispus prin abandon de Georgios 
Monhitas (Grecia), iar la categoria 
ușoară. Al. Giurgiu (România) l-a 
învins la puncte cu o decizie de 5—0 
pe bulgarul Plamen Atanasov. Astăzi 
este zi de odihnă, finalele desfășu- 
rîndu-se sîmbătă de la ora 19,30.
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Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

Președintele Republicii Filipine a primit 
delegația română

în Africa de Sud continuă incidentele sîngeroase
în cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării peste hotare a zilei de 
23 August, la Quito a avut loc un 
spectacol de gală susținut de orches
tra Conservatorului din Loja. Și-a 
dat concursul artista emerită Teo
dora Lucaciu, care a interpretat pie
se din repertoriul românesc. Totoda
tă. la Centrul cultural al Institutu
lui mexican de asigurări sociale a 
fost inaugurată „Săptămîna culturală 
românească", în cadrul căreia a a-

vut Jt>c vernisajul expoziției de fo
tografii „România contemporană".

Scurt-metraje despre Rdmânia au 
fost prezentate la gala de filme 
organizată, în cinstea zilei de 23 
August, la Bujumbura (Burundi). 
Posturile de radio și televiziune din 
această capitală, ca si cele din 
Quito. Antananarivo. Ciudad de Me
xico au prezentat emisiuni speciale 
dedicate României, subliniind realiză
rile obținute de poporul nostru în 
cei 32 de ani de la eliberare.

PARIS

Reacții ale unor partide politice 
franceze la schimbarea de guvern
PARIS 26 — Corespondentul nos

tru transmite : Președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, a declarat, 
miercuri seara, la posturile de radio 
și televiziune, că principalul motiv 
al schimbării guvernului constă în 
faptul că în fața statului se des
chide o nouă etapă. „Ceea ce mă 
preocupă este realitatea franceză, a 
spus el. La ora actuală, francezii pun 
în fruntea preocupărilor lor, și 
aceasta în mod evident, lupta împo
triva inflației, stabilizarea prețurilor, 
apărarea monedei". în cursul decla
rației sale, șeful statului a anunțat 
că formarea noului cabinet va fi în
cheiată vineri seara, urmînd ca 
prima sa reuniune să aibă loc sîm- 
bătă.

Ziarele apărute joi la Paris co
mentează pe larg acest eveniment și 
relatează primele reacții ale unor 
grupări și partide politice. „Uniunea 
Democraților pentru Republică", for
mație din care face parte fostul 
prim-ministru, „înțelege și aprobă 
retragerea lui Jacques Chirac din 
funcție, din motive ce țin de simțul 
său al datoriei".

Partidul Socialist Francez consi
deră, în declarația sa, că demisia gu
vernului „consacră, în fapt, eșecul 
economic și politic al majorității. în 
fața acestei situații. Uniunea stingi! 
apare, mai mult ca oricînd, ca sin
gura soluție de recurs posibilă de 
care dispune țara".

Președintele Mișcării Radicalilor 
de Stînga, Robert Fabre, a afirmat : 
„Față de dispariția coeziunii majo
ritare, față de constanta degradare a 
situației economice și sociale din 
țara noastră, consecință a politicii

duse în ultimii doi ani, singura so
luție rezidă în apropiata ascensiune 
a stîngii la răspunderile guver
namentale".

într-o declarație dată publicității, 
Biroul Politic al Partidului Comunist 
Francez arată că schimbarea guver
nului „exprimă dificultățile cres- 
cinde ale regimului de a pune în 
aplicare politica marelui capital în 
detrimentul intereselor muncitorilor 
și ale națiunii". Declarația arată că 
Partidul Comunist Francez „va con
tinua cu hotărîre efortul său pentru 
a pregăti singura soluție pozitivă a 
crizei ; punerea în aplicare a progra
mului comun de către un guvern de 
uniune a partidelor de stînga". în 
acest context, Biroul Politic al P.C.F. 
a hotărît să convoace Comitetul Cen
tral la 6 septembrie.

Grupările aparținînd majorității 
parlamentare nu și-au făcut încă cu
noscută poziția, așteptînd, după opi
nia observatorilor, să fie anunțată 
compoziția noului guvern.

Apreciind că înlocuirea guvernului 
Chirac reprezintă un act politic din
tre cele mai importante, ziarul „Le 
Monde" scrie că data de 25 august 
1976 va marca sfirșitul celei de-a
V- a Republici, fondată de Charles 
de Gaulle în 1958, și începutul celei 
de-a Vl-a. „Optsprezece ani de isto
rie politică s-au încheiat. A fost în
toarsă o nouă pagină" — conchide 
ziarul citat.

în același sens s-a pronunțat și 
Alexandre Sanguinetti, fost secretar 
general al U.D.R., care a calificat, la 
rîndul său, schimbarea guvernului 
francez drept „începutul celei de-a
VI- a Republici".

MANILA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, a primit delegația ro
mână care a participat la lucrările 
Comisiei mixte româno-filipineze de 
colaborare științifică și tehnologică 
— condusă de Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

Cu această ocazie, conducătorul de
legației a transmis din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros mesaj de prietenie, sănătate și 
fericire personală președintelui Re
publicii Filipine, Ferdinand Marcos, 
și doamnei Imelda Marcos.

Mulțumind, președintele Ferdinand 
Marcos a adresat, din partea sa și a 
doamnei Imelda Marcos, președin
telui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cald mesaj șl 
cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, urări de progres 
și bunăstare poporului român.

Șeful statului filipinez a evocat cu 
plăcere vizita oficială întreprinsă, în 
aprilie 1975, în Filipine de președin
tele Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
avute și documentele semnate, care 
au pus bazele unei colaborări fruc
tuoase. Președintele și-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele lucrări
lor comisiei mixte, pentru acțiunile 
de cooperare convenite și dorința 
consolidării în continuare a relațiilor 
între România și Filipine pe multi
ple planuri.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de caldă prietenie, 
au participat Melancio Magno, pre
ședintele Consiliului național pentru 
dezvoltare științifică, șeful părții fi- 
lipineze în Comisia mixtă, Leticia R. 
Shahani, ambasadorul Filipinelor în 
România, și Filip Tomulescu, amba
sadorul țării noastre în Filipine.

Delegația română a fost primită, 
de asemenea, de ministrul de ex
terne al Republicii Filipine, Car
los P. Romulo.

PRETORIA 26 (Agerpres). — în 
orașul sud-african Soweto s-au pro
dus joi noi incidente, soldate cu vic
time, între forțele de represiune ale 
regimului și participanții la manifes
tațiile antirasiste. Cele mai agitate 
zone au fost Meadowlands, Orlando 
West, Dobsonville și alte puncte ale 
acestui oraș locuit de un milion de 
africani. După cum relatează agen
țiile internaționale de presă, forțe 
ale poliției au atacat cartierele mun
citorești din Soweto unde au avut 
loc manifestații împotriva rasismu
lui și apartheidului. Numărul victi
melor din ultimele zile se ridică, po
trivit agepțiilor de presă, la aproape 
40 morți și cîteva sute de răniți.

Manifestații antirasiste au avut 
loc în mai multe regiuni ale țării, 
printre care la Bonteheuwel. din a- 
propiere de Capetown, unde forțe 
ale poliției au împrăștiat studenți și 
elevi demonstranți.

Pe de altă parte, Consiliul repre
zentativ al studenților din Soweto

(S.S.R.C.) a exprimat mulțumiri 
muncitorilor pentru respectarea con
semnului de grevă generală in zile
le de 23, 24 și 25 august.

DAR ES SALAAM. — Oliver Tam- 
bo, președintele Congresului Națio
nal African — organizație interzisă 
de autoritățile de la Pretoria — a 
dat publicității la Dar es Salaam o 
declarație în care lansează chema
rea la inițierea „unei acțiuni de 
masă împotriva regimului de apar
theid". Noi fronturi de luptă trebuie 
să fie create imediat pentru a susți
ne, intensifica și întări ofensiva îm
potriva regimului minoritar din 
R.S.A.". în cadrul luptei noastre — 
relevă declarația — rolul muncitori
lor este crucial.

LONDRA. — Comitetul Executiv 
Național al Partidului Laburist bri
tanic a cerut, joi, guvernului Calla
ghan să ia măsuri economice deose
bit de aspre împotriva Africii de Sud.

Dl PREIUIINDENI
• IN MEMORIAM. 

în fostul lagăr de concentrare 
nazist de la Maidanek, Polonia, 
a fost deschisă o expoziție per
manentă de pictură și sculp
tură. Cele circa o sută de opere 
de artă expuse într-una din ba
răcile fostului lagăr constituie 
un act de acuzare împotriva 
crimelor naziste și, totodată, un 
prinos adus celor 525 000 de de
portați din 25 de țări ale lumii, 
din care 350 000 și-au pierdut 
viața.

KURT WALDHEIM.

Deschiderea Conferinței Pugwash
Sub de
și dez-

Premierul Portugaliei despre unele 
preocupări politice și economice interne

LISABONA 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Portugaliei. Mario 
Soares, a declarat. într-un interviu 
acordat cotidianului socialist „A 
Luta". că intenționează să guverneze 
solicitînd sprijinul parlamentar al 
Partidului Comunist, ca și cel al 
Partidului Popular Democratic și al 
Centrului Democratic și Social, 
„conform interesului național, fără 
prejudecăți și discriminări".

Abordînd problemele economice ale 
tării, Mario Soares a subliniat nece
sitatea ca guvernul să se angajeze 
lntr-o politică de austeritate și a a- 
preciat că, chiar în acest caz. redre
sarea economiei va necesita mal 
multi ani. Premierul portughez a a- 
nuntat că guvernul său va lansa în 
septembrie o acțiune diplomatică în 
vederea aderării tării la Piața co
mună.

Convorbiri intre miniștrii de externe ai Greciei și Turciei
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— După adoptarea de către Consiliul 
de Securitate a rezoluției privind di
ferendul greco-turc în legătură cu 
Marea Egee, ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Dimitrios Bitsios, și 
Ihsan Sabri Caglayangil. ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, au avut 
o scurtă întrevedere cu privire la 
locul și momentul în care vor urma 
să fie purtate negocieri în legătură 
cu diferendul greco-turc.

„Am convenit asupra inițierii de 
negocieri directe", a declarat Cagla
yangil ziariștilor, precizînd că aces-

tin Karamanlis. „Guvernul grec, a 
continuat el, declară că se va con
forma recomandărilor Consiliului de 
Securitate — cu atît mai mult cu cit 
totdeauna a susținut că aceste dife
rende trebuie rezolvate cu bunăvoin
ță și înțelegere reciprocă. Guvernul 
grec nu a susținut niciodată că Ma
rea Egee este o mare grecească în
chisă. Nici nu neagă că. în această 
mare, are și Turcia, ca tară limitrofă, 
anumite drepturi".

sa n ■ ■

„Ocuparea ilegală a Namibiei de către R.S.A.
trebuie să ia sîîrșil“

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— într-o declarație a secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
citită, joi, în cadrul reuniunii so
lemne a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia de către Abdel Ferim Fa
rah, secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele politice, 
se subliniază că propunerile prezen
tate săptămîna trecută de Republi
ca Sud-Africană în legătură cu viito
rul Namibiei sînt „mult inferioare 
condițiilor esențiale stabilite de 
O.N.U. pentru autodeterminarea și 
independenta acestui teritoriu și nu 
corespund necesităților situației".

„Republica Sud-Africană — se a- 
preciază în documentul citat — tre
buie să renunțe la atitudinea sa uni
laterală si să recunoască necesitatea 
cooperării indispensabile cu O.N.U. 
în vederea rezolvării problemei în
tr-un mod satisfăcător pentru popu
lația Namibiei și comunitatea in
ternațională". Declarația lui Kurt

Waldheim reamintește condițiile 
fundamentale stabilite de rezoluțiile 
O.N.U. în problema Namibiei : ad
ministrarea și ocuparea Namibiei de 
către R.S.A. — fiind ilegale — tre
buie să ia sfîrșit ; O.N.U. nu va ac
cepta și nu va recunoaște nici o ini
țiativă a Republicii Sud-Africane care 
ar compromite în vreun fel unitatea 
și integritatea teritorială a Namibi
ei ; exercitarea liberă a dreptului la 
autodeterminare și la independența 
poporului namibian impune abroga
rea oricărei legislații represive și 
discriminatorii, eliberarea prizonie
rilor politici și dreptul de reîntoar
cere în Namibia a tuturor exilaților ; 
dispozițiile constituționale privind 
Namibia nu pot avea validitate decit 
dacă ele se bazează pe voința liber 
exprimată de poporul namibian — 
inclusiv de Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
— și necesită organizarea de alegeri 
sub controlul O.N.U.

• SURPRIZELE A- 
PARTHEIDULUI. Un consi* 
lier al șefului unui „bantustan" 
din Africa de Sud (regiune ad
ministrativă cu populație de cu
loare, creată în scopuri diver
sioniste de către autoritățile 
din Pretoria) a luat recent 
avionul de cursă internă pen
tru a călători de la Durban la 
Johannesburg. La coborîrea din 
avion, G. Thula, cum se nu
mește consilierul, care se cre
dea în bune relații cu autori
tățile, a avut surpriza de a fl 
întîmpinat de poliție. Ce se în- 
timplase ? Un însoțitor de bord, 
neliniștit că „personajul de cu
loare citește literatură comu
nistă", a dat alarma. Acționîn- 
du-se în baza legii de „repri
mare a comunismului", care 
permite poliției să ia măsurile 
ce le crede de cuviință împotri
va oricărui „suspect", s-a cer
cetat textul cu pricina. S-*  
constatat că Thula citea de fapt 
un discurs al șefului „guvernu
lui" respectivului bantustan, 
K.G. Buthelezi, în care acesta 
se declara de acord cu apart
heidul. Ale cărui legiuiri dras
tice sînt aplicate, după cum sa 
vede, fără nici un fel de discri
minări împotriva tuturor celor 
a căror piele nu este albă, in
clusiv a puținilor sprijinitori a! 
regimului de la Pretoria din 
rîndurile populației de culoare.

• VACCINARE
MASĂ.

IN
Campania națională

BERLIN 26 (Agerpres). — 
viza „Dezarmare, securitate . 
voltare", în localitatea Miihlhausen 
din R.D. Germană au început, joi, 
lucrările celei de-a 26-a Conferințe 
anuale Pugwash, la care participă 
peste 100 de oameni de știință din 
30 de țări de pe toate continentele.

Conferința dezbate probleme le
gate de limitarea și interzicerea ar
melor de distrugere în masă, a ex-

periențelor nucleare de orice fel, re
ducerea forțelor armate în ” 
centrală și dezarmarea în 
zonă a lumii, precum și 
legate de realizarea prevederilor în
scrise in Actul final al Conferinței 
de la Helsinki.

La deschiderea conferinței a rostit 
o alocuțiune Horst Sindermann, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
R.D. Germane.

Europa 
această 

probleme

al

" ft.

Comerțul mondial cu produse agricole
ROMA 26 (Agerpres). — Volumul 

comerțului mondial cu produse agri
cole va egala în 1976 pe cel atins în 
1975, iar valoarea schimburilor ar 
putea atinge un nivel făiră precedent 
— se arată în studiul anual întocmit 
de experții F.A.O., dat publicității la 
Roma, la sediul Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură.

în studiu se arată că volumul co
merțului mondial cu produse agri
cole a crescut în 1975 cu 14 la sută, 
în tim.p ce în 1974 schimburile se 
reduseseră cu 4—5 la sută, ca ur
mare a efectelor recesiunii economi
ce și, în anumite cazuri, datorită 
penuriei de produse.

Valoarea comerțului mondial cu 
produse agricole, care a înregistrat 
în 1973 un salt de 52 la sută, iar în

scăzut. în 1975, 
a se stabili, 
la 83.800 mili- 
aceste schim-

1974 de 26 la sută, a 
cu 2 la sută, pentru 
conform estimărilor, 
arde 
buri 
lari, 
lari, 
dolari. Veniturile realizate din ex
porturi s-au redus, în 1975, cu 1,9 
miliarde dolari. S-au înregistrat scă
deri în ceea ce privește valoarea ex
porturilor de grîu, orez, bumbac, si
sal, cacao, grăsimi și piei de ani
male. Pe de altă parte, valoarea ex
porturilor de ceai, banane, 
iută a crescut. în ceea ce 
țările dezvoltate, veniturile 
din exporturile de produse.
s-au menținut la nivelul record în
registrat în 1974.

dolari. în 1972, 
reprezentau 44,676 miliarde do- 
în 1973 — 67,746 miliarde do- 
iar în 1974 — 85,688 miliarde

tutun și 
privește 
obținute 
agricole

tea urmează să fie continuate prin 
ambasadorii celor două țări la Atena 
și, respectiv, la Ankara.

★

ATENA 26 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : „Grecia întîm- 
pină cu satisfacție Tezolutia Consi
liului de Securitate" — a declarat, 
miercuri noaptea, premierul Constan-

0 măsură arbitrară
Autoritățile spanibTeau'ir&fti- 
ztat eliberarea pașapoartelor 
în vederea revenirii în patrie 
a tovarășilor Dolores Ibarrurl 

și Santiago Carrillo
MADRID 26 (Agerpres). — Gu

vernul spaniol — anunță agențiile 
de presă — a comunicat că nu se 
vor elibera pașapoarte în vede
rea revenirii în patrie președinte
lui Partidului Comunist din Spania. 
Dolores Ibarruri. si secretarului ge
neral al partidului. Santiago Carrillo, 
în sprijinul deciziei lor. autoritățile 
spaniole au invocat prevederile am
nistiei politice parțiale proclamate la 
5 august de către regele Juan Carlos, 
fără a preciza care anume dintre a- 
ceste prevederi ar fi încălcată prin 
revenirea în patrie a lui Dolores 
Ibarruri și Santiago Carrillo.

„Meteorul artificial"
După cum s-a rela

tat. experiența „me
teorului artificial", cum 
a fost supranumită 
stația sovietică „Luna 
24", a fost încununată 
de un deplin succes. 
Compartimentul de re
venire a acestei stații 
a aterizat în noaptea 
de 22 spre 23 august 
în Siberia de nord. în 
zona dinainte stabili
tă. la circa 200 km de 
orașul Surgut, „escor- 

de un număr de 
avioane „A.N."

(așa-zisele „Anușka") 
și 17 elicoptere. Locul 
aterizării: o poieniță 
străjuită de pini și 
mesteceni. care au 
«tînjenit întrucîtva a- 
terizarea elicopterului 
aflat cel mai aproape 
de „globul strălucitor", 
în consecință, unul 
din membrii echipaju
lui, V. V. Rotar, a 
cobarît pe scara de 
frînghie a elicopteru
lui și. înfundîndu-se 
pînă la genunchi în 
mușchiul umed, a luat 
în brațe, „ca pe un 
copil", prețiosul glob 
conținînd conteinerele 
cu probe de rocă lu
nară — aflate acum 
pentru analiză la Aca
demia de Științe a 
U.R.S.S. Astfel s-a 
încheiat încă una din 
expedițiile cosmice de 
mare prestigiu ale U- 
niunil Sovietice, avînd 
ca scop studierea. în 
continuare, a celui mai 
apropiat vecin al Pă- 
mîntului — Luna.

Presa, comentatorii 
științifici din U.R.S.S. 
evidențiază detalii sem
nificative care atestă 
atît înalta dezvoltare a 
tehnicii cosmice sovie
tice. cît și utilitatea 
experimentului. De 
pildă, se amintește că. 
pusă în funcțiune doar 
cîteva minute, foreza 
de adîncime ce opera

în zona selenică denu
mită „Marea Crizelor" 
a demonstrat excelen
te calități tehnice, pă- 
trunzînd la doi metri 
în solul lunar. De cî
teva ori. precizează 
comentatorul științific 
al agenției T.A.S.S.. N. 
Jeleznov, măsurătorile 
telemetrice au semna
lat „rocă dură" — și 
de tot atîtea ori insta
lația respectivă a tre
cut automat la regi
muri superioare de 
sfredelire.

S-a pus întrebarea t 
de ce experimentul a

unul din 
a spus : 
putea să 
în condi-

MOSCOVA
fost făcut tocmai în 
„Marea Crizelor ?“. 
Pentru că — răspunde 
Omul de știință sovie
tic Aleksandr Bazi- 
levski, de la secția de 
geologie planetară a 
Institutului de geochi- 
mie și chimie analiti
că din Moscova — în 
„Marea Crizelor" se 
pot găsi roci care nu 
și-au schimbat deloc 
structura timp de 4—5 
miliarde de ani. Se gă
sesc adică, acolo, roci 
egale cu vîrsta Pă- 
mîntului și cu cea a 
Lunii. Or, pe Pămînt, 
asemenea roci sînt 
imposibil de găsit la 
adincimi accesibile cu 
mijloacele tehnicii ac
tuale — experiența 
prezentînd, ca atare, 
un deosebit interes 
pentru stabilirea le
găturilor „de rudenie" 
Intre Pămînt și Lună.

Desigur, de pe acum 
se poate aprecia că 
numeroase aspecte sînt 
demne de un mare 
interes. în rocile lu
nare expediate pe

Terra de „Luna-16“, 
in urmă cu șase ani, 
au fost descoperite 
particule de „fier me
talic" format în con
dițiile vidului cosmic. 
S-a constatat că acest 
tip de fier este imun 
Ia orice agent corosiv. 
Cînd acad. A.P. Vino
gradov vorbea în fața 
prezidiului Academiei 
de Științe despre a- 
cest fenomen atît de 
interesant, 
colegii săi 
„Dacă am 
reproducem
ții terestre acest pro
cedeu de obținere a 
fierului, atunci s-ar 
putea afirma că toate 
cheltuielile reclamate 
de cercetările cosmice 
au și fost acoperite". 
La care academicianul 
Vinogradov a comuni
cat că la institutul său 
s-a izbutit crearea de 
,fier metalic" — desi
gur, doar în condiții 
de laborator, încă im
posibil de produs pe 
scara industrială. „Ci
ne poate însă afirma 
că într-un viitor apro
piat oamenii nu vor 
construi secții side
rurgice orbitalfe sau 
chiar selenice. unde 
fierul metalic va pu
tea fi obținut în can
titățile dorite, datori
tă vidului dăruit cu 
dărnicie de mediul 
respectiv ?“ — se în
treabă 
științific 
T.A.S.S.

Fără 
prin remarcabilul său 
succes, experimentul 
„Luna-24“ va furniza 
noi date prețioase 
despre solul selenar, 
noi amănunte științi
fice de mare însem
nătate pentru viata de 
zi cu zi a omului.

comentatorul
al agenției

îndoială că,

Laurențiu DUȚĂ

REDACȚIA ȘI

agențiile de presă
R.P.D.

două

La o reuniune a Comisiei 
militare de armistițiu din 
Coreea, reprezentantul 
Coreene a subliniat că cele
părți trebuie să depună eforturi co
mune pentru a preveni incidentele 
de genul celui intervenit la Pan- 
munjoh la 18 august. După de a re
levat că , partea reprezentînd R.P.D. 
Coreeană a depus și pînă in prezent 
toate eforturile posibile în această 
direcție, 61 a propus modificarea sis
temului de asigurare a securității în 
zona sălii de conferințe de la Pan- 
munjon. în senspl separării, prin 
linia militară de demarcație, a per
sonalului de pază al celor două părți, 
astfel încît fiecare parte, să-și înde
plinească serviciul doar în propria 
sa porțiune.

Manifestele electorale ale 
celor trei partide reprezentate în 
Bundestag (Parlamentul vest-ger- 
man) — social-democrat, liberal-de
mocrat și creștin-democrat — în ve
derea alegerilor parlamentare de la 
3 octombrie, au fost publicate la 
Bonn. Documentul electoral al P.S.D. 
se pronunță pentru „o politică de 
reforme continue" în domenii ca for
marea profesională, protecția mediu-

\

In perspectiva alegerilor
Viata politică niponă 

cunoaște, in aceste zile 
— cînd ancheta asu
pra „cazului 
heed" a 
decisivă 
dele se 
vederea 
nerale, așteptate spre 
sfirșitul anului — una 
dintre cele mai agita
te perioade din epoca 
postbelică. Pină în 
prezent. în cadrul an
chetei amintite au 
fost arestați, sub acu
zația de acceptare de 
mită și încălcare a le
gislației privind schim
burile valutare și co
merțul exterior, mai 
bine de 20 de oameni 
politici și de afaceri, 
între care fostul pre
mier Kakuei Tanaka, 
liderul celei mai pu
ternice fracțiuni libe- 
ral-democrate pînă la 
demisia sa din P.L.D., 
si Tomisaburo Hashi
moto. fost secretar ge
neral al P.L.D. și mi
nistru al transporturi
lor. precum si foștii 
președinți ai firmelor 
..Marubeni" si „AII 
Nippon Airways".

Datele dezvăluite în 
„cazul Lockheed" au a- 
gravat considerabil di
sensiunile dintre frac
țiunile partidului de 
guvernămînt. liberal
democrat. Presa nipo
nă subliniază că actua
la criză din cadrul 
P.L.D. s-a accentuat 
pe fondul unor pro
bleme complexe ne 
plan politic, economic 
și social.

La 24 august a fost 
convocată, fără con- 
simtămîntul președin
telui P.L.D.. Takeo 
Miki. si al secretaru
lui general al acestui 
partid. Nakasone. o 
conferință a parlamen
tarilor liberal-dcmo- 
crați. la caro au partici
pat aproximativ 270 de

Lock- 
intrat în faza 
și cînd parti- 

pregătesc în 
alegerilor ge-

membri ai celor două 
camere ale Dietei (res
pectiv peste două tre
imi din numărul total 
al parlamentarilor a- 
cestui partid), inclusiv 
15 membri ai guver
nului. printre care 
vicepremierul Takeo 
Fukuda și ministrul 
de finanțe. Masayoshi 
Ohira. Conferința a a- 
doptat o rezoluție care 
subliniază că P.L.D. 
este confruntat cu cea 
mai gravă criză de la 
înființarea sa si chea
mă la schimbarea con
ducerii guvernului și

TOKIO
a partidului înainte 
de convocarea sesiunii 
extraordinare a Dietei. 
Anterior, șase parla
mentari liberal-demo- 
crați își prezentaseră 
demisia, trecînd la for
marea unui nou partid 
— aceasta fiind, de 
fapt, prima sciziune a 
P.L.D. de la constitui
rea acestui partid, în 
anul 1955.

Pe de 
premierul 
a afirmat
ceda presiunilor, 
este decis să-și conti
nue mandatul și. tot
odată, să dezvăluie 
pînă la capăt toate 
implicațiile privind 
„cazul Lockheed", con- 
siderînd aceasta drept 
o sarcină prioritară a 
guvernului, spre a des
chide calea unei ac
țiuni de 
P.L.D. în 
alegerilor

în ce 
partidele 
urmăresc 
actualele
tice. Pornind de la a-

altă parte, 
Takeo Miki 

că nu va 
că

reformare a 
perspectiva 

generale.
le privește, 
din opoziție 
cu atenție 

evoluții poli-

transmit
lui. învățămînt și asigurări sociale. 
Pe plan extern, P.S.D. preconizează 
„o politică de asigurare a păcii", sub
liniind că „politica de înțelegere re
ciprocă nu are alternativă". La rîn
dul său. manifestul P.L.D. propune 
alegătorilor ,.o politică de reforme". 
Manifestul electoral al Uniunii Creș- 
tin-Democrate, partid de opoziție, 
amintește măsurile preconizate in 
vederea stimulării economiei de 
piață.

rilor produselor agricole, care s-a 
accentuat după perioada de secetă.

Situația din Liban. Postu- 
rile de radio ale principalelor forțe 
din Liban au subliniat joi că luptele 
au slăbit în intensitate, la Beirut, în 
special în zonele rezidențiale. Tot
odată, se semnalează că schimburi 
de obuze au avut loc între Zghorta 
și Tripoli, în nordul țării, precum și 
în unele zone din Munții Liban, mai 
ales în jurul localităților Mtein și 
Aintoura.

DCIilîSÎS. Primul ministru o- 
landez, Joop den Uyl, a dat citire, 
joi, în parlament, unei declarații a 
prințului Bernhard al Olandei prin 
care acesta anunță că va demisiona 
din toate funcțiile sale oficiale.

0 declarație a președin
telui R. Sadat. Cu Prile^ul 
desemnării sale pentru un nou man
dat de șase ani, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, 
a prezentat în cadrul Adunării Po
porului unele sarcini de viitor ale 
țării. Printre obiectivele mențio
nate de șeful statului egiptean fi
gurează, potrivit agenției M.E.N., de- 
săvirșirea eliberării tuturor terito
riilor arabe ocupate și instaurarea 
în ‘ ...................................
și 
de

regiune a păcii bazate pe justiție 
pe dreptul poporului palestinean 
a avea o patrie.

Numărul șomerilor ita
lieni a căror vîrstă se situează 
între 18 și 28 de ani a sporit, în 
cîteva luni, la 1,5 milioane. în a- 
ceastă cifră sînt incluși și cei aproxi
mativ 350 000 de 
terminat studiile 
acesta și nu sînt 
loc de muncă.

tineri care și-au 
universitare anul 
încadrați într-un

de vaccinare a cetățenilor ame
ricani împotriva așa-numitei 
„gripe porcine" va debuta la 
sfirșitul lunii septembrie — s-a 
anunțat la Washington. Cum sa 
știe, semnalarea, în S.U.A., în 
februarie a.c., a cîtorva cazuri 
atribuite unui virus gripal spe
cific la porcine a născut se
rioase temeri în ce privește re
editarea — în proporții mult 
mai grave — a marii epidemii 
din 1918 (circa 100 000 de morți). 
Soluția preventiv-antiepidemică 
aleasă : un program de imuni
zare prin vaccinări la scara în
tregii țări. Trecîndu-s« la pro
ducerea vaccinului în cantități 
de masă, s-a înregistrat, față 
de data propusă inițial, o întîr- 
ziere de peste două luni în a- 
plicarea programului propriu- 
zis. Debutînd la finele lui sep
tembrie. inoculările ar trebui să 
se efectueze. în medie, la mai 
mult de un milion de persoana 
pe zi — apreciază autoritățile 
medicale — pentru a se reuși 
vaccinarea marii majorități a 
populației înaintea lunilor de 
vîrf (ianuarie-februarie) ale u- 
nui „tradițional" sezon al gri
pei, din noiembrie pînă în 
martie.

• UNIVERSITATEA Șl
ȘOMAJUL. Universitatea

naliza situației politice 
actuale. Partidul Co
munist din Japonia 
subliniază necesitatea 
elucidării cu priorita
te a scandalului Lock
heed. în care scop a 
lansat o mișcare pen
tru strîngerea a 10 
milioane de semnături, 
în rezoluția celui de-al 
13-lea Congres ex
traordinar al P.C.J. se 
subliniază că singura 
cale pentru depășirea 
crizei provocate de a- 
cest scandal rezidă în
tr-o schimbare rădică- , 
lă a actualei politici, 
prin formarea imul 
front unit al tuturor 
forțelor progresiste și 
a unui guvern demo
cratic de coaliție.

Președintele Partidu
lui Socialist din Japo
nia, Tomomi Narita, a 
subliniat. la rîndul 
său. că P.S.J. este gata 
să formeze im guvern 
interimar, care să fie 
însărcinat cu investi
garea completă a afa
cerii Lockheed și or
ganizarea alegerilor 
generale. El a mențio
nat că. în acest scop, 
P.S.J. se va consulta 
cu partidele din opo
ziție. cu 
centrale 
pone și 
grupări 
socialiștii au si propus 
celorlalte partide 
opoziție să 
convorbiri, la 
secretarilor 
asupra 
bleme.

Se așteaptă ca săp- 
tămînile următoare să 
fie decisive, de evolu
țiile politice ce se vor 
contura depinzînd de
sigur. într-o mare mă
sură. si rezultatele 
viitoarelor alegeri ge
nerale.

principalele 
sindicale ni- 
cu diferite 

democratice ;
din 

înceapă 
nivelul 

generali, 
acestei pro-

Paul DIACONU

Primul ministru belgian, 
Leo Tindemans, a anunțat că va 
cere Comisiei C.E.E. să procedeze la 
examinarea urmărilor secetei care a- 
fectează de mai mult timp statele 
membre și a modalităților de com
batere a ei. Belgia figurează printre 
țările cel mai puternic încercate de 
lipsa precipitațiilor.

Cazul Seveso. Doi dintre 
conducătorii companiei elvețiene 
„Givaudan", proprietară a uzinei 
„Icmesa" din Italia, directorul gene
ral Guy Waldvogol și directorul teh
nic Joerg Sambeth, au fost inculpați 
de „dezastru prin imprudentă" și de 
„omitere voluntară a măsurilor de 
securitate" de către magistrații care 
conduc ancheta de la Seveso.

R. F. Germania a acordat 
Italiei un nou împrumut,!n 
valoare de 2 miliarde de dolari, a 
anunțat purtătorul de cuvînt guver
namental Armin Griinewald. El a 
precizat că în acest mod Italia va 
restitui creditul precedent, acordat în 
noiembrie 1974, și al cărui termen 
expiră la 5 septembrie. Pentru noul 
credit, R.F.G. cere o garanție în aur 
superioară celei precedente, avînd în 
vedere — după cum s-a precizat — 
scăderea cursului aurului pe piața 
occidentală.

din Augsburg (R.F.G.), proiec
tată pentru 15 000 studenți, și-a 
redus anul acesta capacitatea 
cu aproape 50 la sută, admițînd' 
la cursuri doar 8 000 de tineri. 
„Este prima instituție de învă
țămînt superior vest-germană 
care caută să se adapteze ac
tualei situații de pe piața mun
cii". Publicînd aceste rînduri, 
ziarul vest-german „Die Welt"
are în vedere numărul în con
tinuă creștere al absolvenților 
universitari care nu găsesc d« 
lucru.

Tunisia și Libia, > în d°- 
rinta de a întări relațiile de bună 
vecinătate și de cooperare, au ho- 
tărit, de comun acord, să supună pro
blema delimitării platoului continen
tal Curții internaționale de justiție, 
pentru a se rezolva această proble
mă" — se arată într-un comunicat 
difuzat de agenția tunisiană „T.A.P.".

Comisia Pieței comune a 
aprobat suspendarea unor taxe la im
portul unor produse agricole în C.E.E. 
din țările terțe — s-a anunțat la 
Bruxelles. Măsura este destinată stă
vilirii tendinței de creștere a prețu-

Cel de-al patrulea avion 
„Concorde" comandat de com- 
pania britanică „British Airways" a 
efectuat, miercuri, zborul său inau
gural. Aparatul, condus de primul 
pilot de încercare al avionului bri
tanic „Concorde", Brian Trubshaw, 
a zburat timp de o oră si 28 de mi
nute, de la uzinele „BAC" din Filton, 
în apropiere de Bristol, la Fairford, 
în comitatul Gloucestershire (vestul 
Marii Britanii).

Un violent incendiu 8 lz* 
bucnit într-o regiune împădurită si
tuată la 250 km sud-vest de Oslo, de
clarată de autorități zonă de dezas
tru. în ciuda eforturilor pompierilor 
și echipelor de militari, focul a mis
tuit pină acum peste 1100 hectare, 
pagubele fiind evaluate la mai multe 
milioane dolari.

„VIKING-1“: Noi interpretări 
ale experimentelor efectuate 

în laboratoarele
PASADENA 26 (Agerpres). — Ul

timele experimente efectuate în la
boratoarele sondei spațiale „Viking- 
1“ sporesc din nou speranțele că 
ar exista urme de viață pe Marte. 
Prezentînd într-o conferință de pre
să ultimele date transmise de „lan- 
der“-ul sondei, experții centrului 
spațial de la Pasadena subliniază că, 
înainte de a se ajunge la o concluzie 
fermă privind existența vieții, tre
buie eliminate orice explicații alter
native. în mod cert, arată șeful echi
pei de biologi, Harold Klein, una din 
condițiile prealabile anunțării desco
peririi unor forme de viață nu a fost 
îndeplinită. Aceasta constă în detec
tarea în solul marțian a unor ele
mente organice. Rezultatele experi
mentelor — adaugă Klein — indică 
în actuala etapă a cercetărilor fie o 
explicație biologică, fie existenta pe 
Marte a unui tip de reacții chimice 
cu totul necunoscute.

în cursul ultimelor analize efectu
ate asupra unor mostre de sol ste-

sondei spațiale
riilizat, procesul asemănător asimilă
rii clorofiliene constatat anterior nu 
s-a mai produs. Aceasta îngustează 
sfera explicațiilor posibile, iar cea 
mai plauzibilă dintre ele — relevă 
Harold Klein — este cea biologică.

în cercetările lor privind descope
rirea unor indicii de viață marțiană, 
oamenii de știință americani își pun 
speranțe mari în sonda „Viking-2“, 
care urmează a amartiza la 3 sep
tembrie. Locul ales pentru contactul 
„lander“-ului cu solul marțian se 
află într-o regiune cu umiditate spo
rită, ceea ce favorizează, se apreci
ază, dezvoltarea microorganismelor. 
Pentru abordarea în mai bune con
diții a zonei, motorul sondei a fost 
pus în funcțiune miercuri, timp de 
72 de secunde, manevra reușind. De 
altfel, un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a indicat că toate instru
mentele de la bordul sondei funcțio
nează normal. Zona aleasă pentru 
amartizare este destul de plată, aco
perită cu un strat gros de sedimente 
de origine eoliană.
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• „PETE" IN SOARE.
Un astronom de la Observato
rul solar din Kanzelhohe (Aus
tria) a descoperit, zilele acestea, 
o nouă pată solară, al cărei dia
metru este apreciat la circ*  
50 000 km. în anumite condiții, 
pata poate fi văzută și cu ochiul 
liber. Și o trăsătură caracteris
tică : spre deosebire de majo
ritatea celorlalte pete de mari 
dimensiuni, ea nu determină 
deranjamente ale legăturilor 
radio.

• ANIMALE IN PE
RICOL. O gravă secetă M 
face simțită, anul acesta, și în 
Sri Lanka. într-o situație din 
cele mai dramatice se află, la 
ora actuală, miile de animale 
sălbatice adăpostite în parcul 
național din zona Wilpattu. C*  
urmare a secării mai tuturor iz
voarelor, vietățile ce trăiesc 
aci — urși, leoparzi, cerbi, man- 
guste, diferite păsări exotice — 
sînt în pericol de a pieri ca ur
mare a setei și deshidratării. 
Autoritățile de resort au inițiat 
o serie de măsuri de urgență, 
respectiv aducerea de apă din 
alte locuri, forări de profunzi
me pentru depistarea unor noi 
resurse în perimetrul rezerva
ției și salvarea animalelor.

® O GALERĂ FRAN
CEZĂ, care făcea parte din
flota regelui Ludovic al XIV- 
lea, a fost descoperită de sca
fandri din echipa cercetătorului 
Jacques Yves Cousteau în fața 
portului Heraclion, din insula 
Creta. Din epava vasului, scu
fundat în 1688 cu prilejul unei 
expediții împotriva turcilor, 
scafandrii au scos la suprafață 
mai multe schelete, probabil ale 
vîslașilor, veselă de argint, mo
nede de aur, arme și alte o- 
biecte.
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