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O pîrghfe esențială a înfăptuirii planului și angajamentelor:

Pe temelia conștiinței muncitorești 
să întărim disciplina in muncă!

în cele opt luni care au trecut din 
acest an în numeroase unităti eco
nomice și județe, în diferite ramuri 
industriale au fost îndeplinite și de
pășite atît sarcinile de plan, cit și 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă, în condițiile unei eficiente 
tot mai mari. Pe această bază s-au 
realizat suplimentar față de preve
deri importante cantități de metal, 
țevi din otel fără sudură, aparataj 
electric de joasă tensiune, mijloace 
de automatizare electrotehnice, loco
motive diesel electrice si hidraulice, 
tractoare și auto-utiJitare, frigidere 
cu compresor, produse ale industriei 
phimice. ale economiei forestiere. In
dustriei bunurilor de consum,

Sint, desigur, cunoscute căile prin 
care întreprinderile fruntașe, alte u- 
nități au obținut asemenea succese 
în înfăptuirea planului și angaja
mentelor, au dat peste sarcinile sta
bilite mari cantități de produse ne
cesare economiei naționale sau ex
portului. între altele este vorba de 
respectarea cu fermitate a normelor 
disciplinei muncii — cheia unei ac
tivități bine organizate, eficiente, 
dar și expresie a conștiinței mun
citorești, socialiste — prin întărirea 
căreia se asigură. în acest prim an 
al cincinalului, utilizarea cu maxi
mum de randament a fiecărui minut 
productiv, a fiecărei ore și zile de 
lucru.

în acest sens, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia : „Planul este în 
așa fel întocmit incit prin folosirea 
rațională a timpului de muncă — 
chiar fără eforturi deosebite, și in 
cadrul programelor de lucru — pre
vederile sale să se poată realiza in 

bune condiții". Această cerință de 
bază a activității economico-produc- 
tive a fost înfăptuită în multe între
prinderi. Dacă în unități cum sint 
combinatele siderurgice din Hune
doara și Reșița, întreprinderea de 
tractoare din Brașov. Combinatul 
chimic din Craiova, întreprinderea 
de încălțăminte .,Clujeana“. Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Pitești — iar exemple sint mult mai 
numeroase — s-au înregistrat bune 
rezultate în îndeplinirea planului și 
angajamentelor, concretizate în pro
duse fizice peste prevederi, acestea 
șe datorează tocmai preocupării stă
ruitoare pentru folosirea judicioasă 
a fondului de timp disponibil de lu
cru al mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, pentru întărirea disciplinei 
în muncă. în aceste unităti și în 
toate acelea care au raportat reali
zări economice de prestigiu s-a în
țeles că, în condițiile unei industrii 
moderne, cu un grad superior de do
tare tehnică, cum este industria’ 
noastră, în care fiecare muncitor, 
maistru, tehnician și inginer are un 
loc și un rol bine stabilit în meca
nismul complex al activității pro
ductive, irosirea timpului de lucru, 
abaterile de la disciplina muncii nu 
pot fi îngăduite. Pentru că orice lip
să sau întârziere de la program, ori
ce încălcare a disciplinei în muncă 
provoacă dereglări imediate în des
fășurarea normală a fabricației, . in
fluențează nefavorabil nivelul pro
ductivității, se soldează, fără excep
ție, cu pierderi mai mari sau mai 
mici de producție.

Pentru întărirea disciplinei în 
muncă este necesar ca organiza
țiile de partid să desfășoare în 
permanență o susținută activitate 

politică de masă, ele avînd datoria 
de a explica oonvingător fiecărui lu
crător importanța respectării stricte 
a disciplinei, astfel ca fiecare om, 
fiecare formație de lucru să dea, zi 
de zi, rezultate maxime în producție.. 
Să se înțeleagă clar că aceasta este 
o sarcină de căpătîi a oricărui an
gajat. Experiența arată că acolo 
unde organizațiile de partid acordă 
însemnătatea cuvenită întăririi dis
ciplinei, știu să demonstreze practic 
care e prețul fiecărui minut, să mo
bilizeze opinia muncitorească, rezul
tatele bune în activitatea productivă 
nu întîrzie să apară. Iată de ce, pro
movarea unei atitudini combative 
fată de absentele nemotivate de la 
lucru și irosirea timpului de muncă 
constituie un imperativ al bunului 
mers al activității economice, iată 
de ce nu trebuie să lăsăm să se ri
sipească nimic din această resursă 
de avuție a societății noastre socia
liste.

O direcție principală de acțiune în 
acest sens o reprezintă asigurarea 
lucrului în toate schimburile, in 
condițiile unor randamente superioa
re, a unei- discipline ferme în mun
că — ceea ce înseamnă atît îndepli
nirea de către fiecare a sarcinilor 
ce-i revin, a normelor, cît și grijă 
maximă fată de buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor. Cit ar fi avut 
de cîștigat, prin lichidarea practicii 
schimburilor neprogramate si folosi
rea integrală a zilei de muncă, în
treprinderea de ventilatoare din 
București, Șantierul naval Oltenița, 
întreprinderea de utilaj alimentar 
din Slatina, mai ales că produsele 
lor sint solicitate de beneficiari, de 
economie. Sau ce realizări puteau 
obține întreprinderea de piese auto 

și tractoare din Miercurea-Ciuc, în
treprinderea de aparataj electric și 
instalații din Titu, întreprinderea 
mecanică navală din Galați dacă se 
preveneau întreruperile pentru re
parații accidentale la unele mașini 
și utilaje din dotarea lor.

Ne-am referit dear la două din 
căile de folosire judicioasă, cu roa
de sporite, a timpului de lucru — 
componente de bază ale disciplinei 
socialiste a muncii. îndatoriri esen
țiale ale colectivelor de întreprin
deri și ale conducerilor acestora. In
sistăm asupra lor, pornind de la sar
cina subliniată , de conducerea parti
dului, potrivit căreia — în funcție 
de uriașul potențial tehnic de care 
dispunem, de posibilitățile reale din 
întreprinderi — cca mai mare parte 
a sporului de producție din acest an 
trebuie să se realizeze prin folosirea 
intensivă a capacităților de produc
ție existente. Conform calculelor, în 
industria noastră, intr-o oră. se ob
ține o producție industrială de circa 
120 milioane de lei. Este limpede ca 
lumina zilei că trebuie să facem to
tul pentru ca nu numai ora, ci și 
minutul de lucru să fie folosite cu 
rezultate superioare, că utilizarea 
deplină, cu indici ridicați, a capacită
ților de producție din întreprinderi 
interesează în cel mai înalt grad eco
nomia națională, pe toți oamenii 
muncii. Pentru îndeplinirea în bune 
condiții a acestei Sarcini, cu adinei 
implicații și efecte pozitive, este ne
cesar un intens și permanent efort 
gospodăresc, la care trebuie să con
tribuie fiecare, de la director, ingi
ner, tehnician pînă la muncitor, 
efort de concepție, de inteligentă
(Continuare in pag. a IÎI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri la amiază, pe Atsu Koffi 
Amego, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Populare Togoleze. pre
ședintele Curții Supreme a Repu
blicii Togo, care face o vizită in 
tara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a arătat că îi revine 
deosebita cinste de a transmite se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Uniunii Populare Togole- 
ze, președinte al Republicii Togo, 
general Gnassingbe Eyadema, un 
mesaj de prietenie. împreună cu 
urări de noi succese poporului ro
mân în dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

Atsu Koffi Amego a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri pentru onoarea de a fi

Ambasadorul Republicii Ciad
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit miercuri, 1 septembrie, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 

Portul mineralier Galați

TEATRUL

primit, pentru prilejul oferit de a 
vizita România, de a cunoaște ma
rile realizări ale poporului român 
pe calea edificării societății socialis
te, pentru posibilitatea de a asista 
la manifestările ocazionate de ani
versarea zilei de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, un salut 
călduros și cele mai bune urări ge
neralului Gnassingbe Eyadema. iar 
poporului togolez prieten succese în 
dezvoltarea economică independentă 
a tării sale.

în timpul întrevederii, examinîn- 
du-se evoluția relațiilor bilaterale, 
s-a subliniat cu satisfacție că între 
țările și partidele noastre s-au sta
tornicit și se dezvoltă raporturi de 
prietenie și colaborare. A fost ex
primată. totodată, dorința reciprocă 
de a promova o cooperare largă și 
rodnică între România socialistă și 
Republica Togo. în multiple domenii 
de interes comun, de a extinde și 
întări conlucrarea și solidaritatea

Antoine Bangui, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Populară Togoleză, în folo
sul ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni.

Abordindu-se unele aspecte ale 
actualității internaționale, a fost ex
primată hotărîrea celor două țări și 
partide de a contribui, prin acțiuni 
și eforturi unite, la abolirea defini
tivă a vechii politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de asu
prire și dominație, la instaurarea 
unor raporturi cu adevărat echita
bile între state, la statornicirea noii 
ordini politice și economice mon
diale, la asigurarea unui climat sta
bil de pace, justiție și securitate, la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, în care fiecare popor să 
se poiată dezvolta nestingherit pe 
calea progresului economic și social, 
să trăiască liber și suveran, potrivit 
aspirațiilor și intereselor sale.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie și cordia
litate.

tențiar al Republicii Ciad în țara 
noastră. (Cuvîntările rostite, in 
pagina a V-o).
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lume prin renumitele sale produse Industriale, municipiul 
noi construcții — siluete moderne, integrate armonios 
în peisajul

Situat pe valea Trotușului, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a afirmat ca o puternicâ 
cetate a chimiei. Larg cunoscut în 
își îmbogâțește zestrea edilitarii cu

natural
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parte componentă și
al mișcării artistice

Am citit cu mult interes cuvln- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Tulcea, cu prilejul re
centei vizite de lucru. M-a impresio
nat în mod deosebit faptul că, într-o 
împrejurare în cage s-a ocupat de 
importante probleme economice, de 
perspectivele dez
voltării multila
terale ale jude
țului respectiv, 
secretarul gene
ral al partidului 
a acordat o aten
ție deosebită pro
blemelor educa
ției politice, ale 
contribuției miș
cării cultural-ar- 
tistice de masă la formarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii. Ca om de teatru am fost 
profund impresionată de generosul 
proiect de a se organiza un Festival 
al educației politice pe întreaga țară, 
în a cărui pregătire și la a cărui 
desfășurare să fie angrenați deopo
trivă, intr-un front comun, sudat or
ganic, al spiritualității României so-

cialiste, artiștii amatori 
fesioniști, așezămintele 
cluburile muncitorești și 
de spectacol specializate, 
că instituirea acestui festival, de o 
amploare și de un caracter fără pre
cedent, reprezintă un eveniment po-

și cei pro- 
culturale, 

instituțiile 
Am înțeles

stimulator
de masă

Cultura socialistă 
și educația politică -

într-o unitate inseparabilă

Voi începe cu o mărturisire, care nu este insă un 
secret : în Valea Jiului sint permanente cerințe de 
forță de muncă pentru meseriile din subteran. Aceasta 
nu înseamnă insă că oamenii ocolesc valea.

— E drept, mai sint și păsări călătoare — spune 
secretarul comitetului de partid de la mina Uricani. 
Caută mierea, gustă din ea, dar cind dau de greul 
muncii ne părăsesc. Sint unii la care, în cărțile de 
muncă, le sint trecute 20—30 de unități economice pe 
unde au trecut. Dar in ultima vreme lucrurile încep 
să se schimbe.

O explicație a „schimbării", o explicație dintre ati
tea altele, ne-a dat-o Gheorghe Enache, bucătarul 
cantinei minerilor. După ce ne-a vorbit de cantină, 
unde cu 15 lei se servesc trei mese bogate în calorii 
— ca pentru mineri — și-a amintit de o confesiune 
pe care i-o făcuse un proaspăt abonat : „Mina asta

Teoria „dezideologizării A

are magneți puternici. Te prind, fi dacă ai ginduri 
bune, serioase aici rămii. Am hoinărit mult, dar nu 
m-am așteptat niciodată să mi se intimple ce mi s-a 
intimplat la Uricani. Mă duc la director să-mi sem
neze actele de angajare. El află cine sint, ce 
vreau și nu se grăbește si pună mina pe stilou. Se 
uită la mine, mă cintărește și mă întreabă : ai mîn- 
cat azi, ți-e foame ? Nu așteaptă răspunsul, scoate 
pachetul de mincare pe care și-l adusese și-l împarte 
cu mine. Și-n timp ce mâneam, mi-a spus unde mă 
aflu, cum pot să rămin și cum să plec. Și atunci am 
hotărit : rămin !"

Ascultînd această destăinuire am încercat să o aso
ciez cu cîteva aspecte, oarecum inedite pentru o mi
nă, pe care le-am remarcat aici, tn biroul directoru
lui minei și in acela al secretarului comitetului de 
partid pot fi văzute Tastele cu multe, foarte multe 
flori, arbori de lămit pe a căror ramuri a înflorit... 
prima recoltă. Surprinde plăcut faptul că parcă ace
leași flori, dar mult mai multe, aceiași lămîi înfloriți 
și aceeași ambianță odihnitoare încărcată de mires
me, aceeași ordine și curățenie ca in birouri poate fi 
intilnită și la garderoba de la baia minerilor.

— Priviți — ne invită artificierul Gheorghe Fodor 
— priviți la costumele minerilor de pe umerașe și 
spuneți-mi dacă ați mai văzut undeva, intr-o baie a 
minerilor atitea cămăși albe, scrobite ?

Și, privind spre garderobă, am alăturat imaginea 
nu tocmai veche care ni-l arăta pe miner ieșind din 
șut și indreptindu-se spre casă avind fața poleită de 
praf fin de cărbune cu aceea a omului care pleacă 
de la mină în ținută de oraș, cu cămașă albă, scrobită. 
Bucurîndu-ne pentru ceea ce vedem azi să nu șter
gem din amintire imaginea mai veche — ea trebuie 
păstrată măcar in albumul memoriei. Ca martor.

Constantin MORARU

între teoriile puse în circu
lație de sociologia burgheză 
postbelică se află și doctrina 
„dezideologizării". O serie în
treagă de lucrări și studii — 
care chiar din titluri alătură 
termenului de ideologie deter
minative precum „declin", 
„sfîrșit", „crepuscul", „iluzie", 
își propun să demonstreze că 
ideologiile ar tinde să... dis
pară, că ar fi devenit muri
bunde, că rolul lor în societa
tea contemporană ar lua sfîr
șit. Potrivit acestor teorii, po
liticile călăuzite 
ideologice, care 
transformarea 
funcție de un principiu politic, 
ideologic, ar fi tot mai mult 
înlocuite de politica bazată 
pe criterii tehnico-economice. 
„Voința politică a poporului, 
spune gînditorul vest-german 
de formație tehnocrată H. 
Shelski, este înlocuită de exi
gențele obiective puse in fața 
omului de către știință și 
muncă". „Decizia, susține, în 
același sens, politologul fran
cez Jacques Ellul, va fi luată 
nu in funcție de un principiu 
filozofic sau politic și nici ple- 
cind de la o doctrină sau o 
ideologie, ci pornindu-se de la 
rapoartele tehnicienilor".

în argumentarea acestor 
teze, ideologii burghezi por
nesc, în primul rînd sau de 
regulă, de la impactul real și 
profund, de la consecințele re
voluției științifico-tehnice asu-

de principii 
preconizează 

societății în

conducerepra proceselor de
și organizare social-poliitică. 
Principalul lor punct de spri
jin îl constituie tendința obi
ectivă de raționalizare a actu
lui decizional, ca verigă cen
trală a procesului de condu
cere economică și socială. Nu
mai că acest fapt real este in
terpretat intr-un mod unila
teral, deformat, „exigențele"

proprietatea capitalistă asupra 
mijloacelor de producție.

De altfel, chiar unii ideologi 
burghezi, cum sint sociologul 
vest-german J. Habermas și 
francezul A. Birou, relevă că 
perfecționările în planul con
ducerii și organizării procese
lor sociale, datorate progresu
lui științei Și tehnicii, nu nu
mai că nu atu determinat nici

și „constrângerile" obiective 
ale deciziei fiind absolutizate 
într-o manieră tipic tehnocra
tică. Chiar dacă procesul 
de conducere economico-soci- 
ală se bazează astăzi pe cele 
mai moderne tehnici de calcul 
și de prognoză, aceasta nu în
seamnă nici pe departe că va
lorile ideologice și politice 
sint sau pot fi eludate, că op
țiunile economico-sociale ar fi 
adoptate independent de inte
resele proprietății și sistemu
lui capitalist. Dimpotrivă, ele
mentul determinant, hotăritor 
in ultimă instanță in adopta
rea unei decizii economico-so
ciale rămîne concordanța cu 
principiile ideologice și cu in
teresele sistemului capitalist, 
contribuția adusă Ia apărarea, 
protejarea și conservarea fun
damentului acestui sistem —

o modificare a esenței relații
lor de producție capitaliste, 
dar au contribuit la instituirea 
unor forme mai raționalizate 
de dominare a conștiinței și 
comportamentului individual, 
la perfecționarea și conserva
rea „valorilor îndrumătoare" 
care animă societatea capita
listă la prelungirea existen
tei sale.

Apare evident că așa-zisa 
dezideologizare a actului de 
decizie și a acțiunii politice 
în general nu este decît un 
mit, o reeditare modernă, in- 
veșmintată de astă dată in lu
mina exigențelor „obiective", 
a vechilor teorii ce se reven
dicau „deasupra claselor și 
partidelor".

Teoriile despre „estompa-

rea" sau „ștergerea rolului" 
ideologiei nu fac decît să re
flecte criza ideologiei burghe
ze, diminuarea puterii sale de 
înriurire, decăderea princi
piilor ei de bază, incapacita
tea sa crescindă de a da răs
puns problemelor evoluției so
ciale, de a influența conștiin
țele. Sesizînd falsitatea teorii
lor dezideologizării, o serie de 
autori s-au raportat la ele, în 
mod fățiș ' ’ 
rea 
face parte 
care este el însuși ideologic' 
— arăta gînditorul francez 
Jean-William Lapierre. în 
același 
merican 
arăta : 
sfirșitului ideologiei 
mult ironie, o pură retorică, o 
lozincă de propagandă".

Cea mai categorică dezmin
țire a teoriilor dezideologiză
rii o constituie înseși realită
țile lumii capitaliste contem
porane. O analiză cît de su
mară a acestor realități arată 
că nu se poate vorbi de o 
dczideologizare, de o scăde
re a rolului șl forței de în- 
rîurire a ideologiilor in gene
ral, ci doar a ideologiei reac
ționare. Ideologia progresistă, 
revoluționară, continuă, dim
potrivă, să inspire convingeri, 
să declanșeze in rîndul unor 
pături tot mai largi ale popu-

critic. „Anunța- 
sfirșitului ideologiilor 

dintr-un discurs
gînditorul

Lapierre. 
sociologul 

Delany 
că teza 
este mai

sens.
William 

„Este clar
a-

litico-educativ și artistic de cea mai 
mare însemnătate, profund semnifi
cativ pentru importanța pe care 
partidul nostru, conducerea sa, 
secretarul său general o acordă vie
ții ideologice, mișcării cultural-artis- 
tice a țării, așezării acesteia pe baze 
noi, corespunzătoare realităților de 
azi ale societății noastre socialiste, 
exigențelor Programului ideologic al 
partidului, obiectivelor Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste.

Este evident că, în această per
spectivă, sarcini deosebite revin și 
oamenilor de teatru — și în legătură 
cu aceasta vreau să formulez, aici, 
citeva considerații.

S-a remarcat adesea, în legătură 
cu înflorirea vieții noastre teatrale 
din ultimii ani — fenomenul descen
tralizării, al saltului calitativ înre
gistrat de arta spectacolului din în
treaga țară. La fel de pregnant și 
chiar mai important este, cred, un 
alt fenomen, și anume : efortul tea
trelor de a nu fi numai simple in
stituții de spectacole, ci de a se in
stitui în adevărate vetre de cultură 
ale zonelor în care activează — ur
mărind o reinnodare a tradițiilor 
spirituale ale locului ; multiplicând 
direcțiile de acțiune și prelungind — 
în timp și în straturile umane — 
raza de pătrundere a mesajului ar
tei ; d'iversificînd, pentru aceasta, 
modalitățile și tipurile de activitate 
artistică ; amnlificînd dialogul cu 

. mase cît mai largi și cît mai variate 
de spectatori.

Se cer menționate astfel : modul, 
în general, inspirat. în care teatrele 
au fructificat opera cunoscută ori au 
investigat creația inedită a unor 
scriitori care-și leagă numele de me
leagurile pe care ființează (Botoșani, 
Sibiu, Cluj-Napoca, Brăila, Birlad, 
Iași, Satu-Mare), succesele de pu
blic și de ecou spiritual înregistrate 
prin organizarea regulată a unor

festivaluri, însoțite de simpozioane 
(Piatra Neamț, Bacău, Craiova, Cluj- 
Napoca). pașii necesari făcuți în sen
sul diversificării tipurilor de specta
cole (recitaluri, spectacole de „sunet 
și lumină", montări în aer liber etc.), 
izbînzile înregistrate prin practicarea 

unor noi forme 
de contactare și 
implicare a pu
blicului. S-ar pu
tea vorbi mult 
mai pe larg des
pre o adevărată 
..ofensivă" de cu
noaștere, sondare, 
testare, dar si de 
inițiere a publi
cului, a celui tî- 

(București. Timl- 
prezența oameni- 
în mijlocul co

și creație

năr mai ales 
șoara), despre 
lor de teatru 
lectivelor de muncă
(și aș aminti, în acest sens, „contrac
tele culturale" de la Botoșani, pre
zența actorilor băimăreni în mină, 
spectacolele realizate de constănțeni. 
S-ar putea vorbi, de asemenea, des
pre discuțiile cu spectatorii — dez
bateri despre artă, dar mai ales dez
bateri despre viață, despre adevăr și 
responsabilitate, despre angajarea 
comunistă, despre dăruire — purtate 
atît prin intermediul conflictelor și 
eroilor dramatici întruchipați scenic, 
cît și prin acela al dialogului direct, 
la „fața locului" — în școli, fabrici, 
uzine și, mai ales, la toate marile 
sărbători populare.

M-aș opri însă asupra unul alt 
aspect dintre cele mai importante în 
definirea teatrului ca „focar de cul- 
tură" și ridicare a gradului de con
știință : contribuția la dezvoltarea 
activității artistice de amatori. S-a 
înregistrat și aici, în ultimii ani, 
după o perioadă nejustificată de slă
bire a contactelor, o necesară revi
gorare și îmbogățire a acestor con
tacte.

Răspunzînd obiectivelor cuprinse 
în Programul ideologic al partidului, 
teatrele au înțeles cît de Importantă 
este, poate deveni, mișcarea artis
tică de amatori în dezvoltarea spiri
tuală, în modelarea comunistă a ce
lor care o însuflețesc sau o urmăresc.

Strângerea legăturilor cu realitatea, 
apropierea de oameni, de viața 
concretă, autentică, tumultuoasă, a 
colectivelor de muncitori, de elevi, a 
impulsionat firesc și reînnoirea co
laborării cu artiștii din mijlocul 
acestora. Important este că profesio
niștii au înțeles ce minunată, ce ne-

____________ Dina COCEA
(Continuare în pag. a IV-a)

U zi în

Recoltarea și transportul legumelor

(Continuare în pag. a V-ajJ
Organizarea științifică a producției, cale 
sigură a creșterii eficienței economice
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FAPTUL) 
divers! 
Mulțumire !

Ne scrie Margareta Moșescu, | 
asistentă universitară la Institu
tul pedagogic din Bacău : „Nu 
doresc nimănui să treacă prin 
ce am trecut eu, în ziua în care 1 
am fost internată de urgență in a 
Spitalul nr. 2 din Iași, cind pînă 
și cei mai optimiști oameni i 
— cum am aflat zilele acestea — .
spuneau că numai o minune mă 
mai poate salva. N-a fost o mi
nune, dar am avut parte de oa- * 
meni minunați — medicul Carol | 
Olaru și asistenta Rodica Nem- 
țeanu — care au vegheat la că- • 
pătiiul meu, fără o clipă de ră- ■ 
gaz, trei zile și trei nopți, pînă 
cind am dat primele semne de I 
speranță în biruința bolii. * 
Acum, cind sînt din nou lingă I 
cei doi copii ai mei, cind mă 
pregătesc pentru a-mi putea re- • 
lua activitatea odată cu înec- ■ 
perea noului an universitar, 
toate gîndurile mele de mulțu- | 
mire și recunoștință se în
dreaptă spre acei oameni care I 
mi-au redat nu numai viața, ci 
și o lecție de dăruire și înaltă 1 
profesionalitate, calități pe cate I 
voi căuta șă le cultiv și studen
ților mei“.

in sprijinul

Poșeta de la | 
„Postăvarul" |

Trecuse de miezul nopții. 1 
Oaspeții hotelului „Postăvarul" ■ 
din Brașov se retrăseseră in ca- | 
merele lor. La un moment dat, I 
cele două funcționare de la re- . 
cepție (Maria Oneț și Brigite I 
Banu) au observat lingă unul | 
din fotoliile aflate in hol o 
poșetă. Fără să deschidă poșeta, I 
au anunțat miliția. Cind au so
sit la fața locului și au deschis-o, | 
lucrătorii de miliție au găsit in . 
ea un C.E.C. cu o depunere de I 
25 000 lei, alți 9 000 lei numerar | 
și citeva bijuterii de valoare. A 
fost descoperit și păgubașul. I 
Este vorba de o familie din 
București, care se afla in tre- * 
cere prin Brașov. Deși treziți ■ 
din somn, cei doi soți s-au 
bucurat nespus.

Printre acțiunile inițiate de Comi
tetul județean Constanta al P.C.R. 
pentru traducerea în viață a Ideilor 
izvorîte din documentele Congresu
lui educației politice și al culturii 
socialiste, a sarcinilor ce revin orga
nelor și organizațiilor de partid cu 
privire la formarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii se nu
mără și schimburile de experiență 
pe tema muncii politico-educative de 
masă în slujba îndeplinirii obiective
lor economice, organizate la I.A.S. 
Pletreni și C.A.P. Plopeni.

„Am inițiat aceste schimburi de ex
periență — ne spunea tovarășul Ion 
Dinu, secretar al comitetului jude
țean de partid — nu pentru a pre
zenta unele exemple care să fie apoi 
aplicate șablon în toate unitățile e- 
conomice din agricultură, ci cu sco
pul de a evidenția unele din cele 
mai eficiente și interesante metode 
ale muncii politice de masă care, a- 
daptate la condițiile concrete din 
fiecare unitate. îmbogățite prin ex
periența organizațiilor de partid, să 
contribuie la continua dezvoltare a 
atitudinii noi față de muncă, la creș
terea spiritului de răspundere în pro
ducție, la crearea unei emulații în 
rîndul cooperatorilor, al mecanizato
rilor, al tuturor lucrătorilor din uni
tățile agricole socialiste. Desfășurarea 
schimburilor de experiență în cele 
două unități s-a datorat faptului că, 
deși ele nu sînt amplasate în zona 
irigată a județului, unde condițiile 
sînt mai favorabile obținerii unor 
producții sporite, totuși, datorită bu
nei organizări, a mobilizării colecti
velor respective de către organizațiile 
de partid la îndeplinirea obiectivelor 
întrecerii socialiste, prin folosirea li
nei game largi de metode și forme 
ale muncii 
obținute an 
în sectorul

dezvoltarea zootehniei. în diversifi
carea producției agricole".

...Chiar de la intrarea în incinta 
I.A.S. Pietreni, participanții la aceas
tă acțiune — secretari ai comitetelor 
și organizațiilor de partid, directori 
ai întreprinderilor de stat din județ 
— au luat cunoștință de preocupă
rile. de obiectivele întrecerii socia
liste ale colectivului de aici prin 
pancartele plantate din loc în loc. 
S-a evidențiat în mod deosebit ca
racterul concret al propagandei vi
zuale: chemările la realizarea angaja
mentelor luate — de a obține în acest

vizitării de către participanții la 
schimbul de experiență a fermelor 
nr. 4 și 5 — acestea stimulînd, prin 
comparațiile ce pot fi făcute cu ușu
rință, dorința tuturor de a munci cu 
rezultate superioare. O propagandă 
vizuală la fel de concretă și vie — 
la sectorul mecanic.

La acest capitol nu poate fi tre
cută cu vederea nici contribuția ga
zetei de perete pe întreprindere — 
mereu la zi, mereu actuală, mereu 
exigentă — scoțînd în evidentă sis
tematic experiența bună a unor lu
crători și criticînd fără menajamen-

PE MARGINEA UNOR UTILE 
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 
ÎN ORGANIZAȚII DE PARTID 

DIN UNITĂȚI AGRICOLE CONSTĂNȚENE

politice de masă, au fost 
de an rezultate bune atît 
vegetal, cît mai ales in

an, peste plan, 1 044 tone porumb, 105 
tone floarea-soarelui. 2 500 hl lapte 
de vacă și oaie și 3 000 kg lînă — 
indicau, totodată, și modalitățile de 
îndeplinire a acestora, ca și sporu
rile de producție ce se pot obține 
în fiecare sector, economiile care 
se cer realizate prin reducerea chel
tuielilor și care vor trebui să însu
meze, la sfîrșitul anului. 500 000 lei, 
în condițiile realizării de beneficii. 
Ca adevărate instrumente ale mun
cii politice sînt folosite și gra
ficele de evidentă privind, de e- 
xemplu. cantitatea zilnică de lapte 
obținută de fiecare lot, pe grajduri 
și ferme, ori cheltuielile de produc
ție ale fiecărei formații de lucru — 
așa cum s-a putut vedea cu prilejul

negli- 
mobi- 
puter-

Dreptul la pensie al membrilor

Vînătorească
In plină vară, prin turmele 

de oi ale cetățenilor din satul 
Piclișa, județul Alba, au dat 
iama lupii. Mai multe mioare 
și-au întins pielea la soare 
Miniați pe jivinele lacome, ce
tățenii au cerut sprijinul vină- 
torilor. Cițiva dintre ei, veniți 
tocmai din Alba Iulia, in frunte 
cu țintașul loan Tirnoveanu, au 
petrecut duminici la rind, bătind 
coclaurile. Dar n-au pierdut 
timpul degeaba. Au împușcat 
trei lupi și — vorbește lumea — 
au speriat de zece, ori mai mu Ițj! 

De necrezut
— Alo ? Miliția Iași ? Mă nu

mesc Iacob Cezar și sînt victima 
unei tîlhării, care...

Peste puțină vreme, în aceeași 
zi, telefonul de la miliția jude
țului Iași a sunat din nou :

— Alo ? Mă numesc Petre 
Pițu și sînt victima unei tîlhării, 
care...

Alertate, două echipaje ale 
miliției au pornit în două puncte 
deosebite ale Iașiului, incepind 
cercetările de rigoare. După un 
timp, ambele echipaje s-au in- 
tilnit, fără să vrea, la podul de 
peste rîul Nicolina. Ce se în- 
tîmplase ? Cei doi care sesiza
seră miliția că fuseseră „victi
mele" unor tîlhării se întilni- 
seră noaptea pe podul cu pri
cina. Fiind asupra chefului și 
neavînd loc unul de altul, s-au 
îmbrincit reciproc și au căzut 
amindoi în apă. A doua zl, mah
mur, fiecare in parte a recla
mat că ar fi fost, chipurile, vic
tima unei tilhării. Ceea ce n-a 
putut face apa. adică să-i tre
zească din beție, i-au trezit 
de-a binelea amenzile primite.

Aplauze cu... 
morală

Nemulțumiți de evoluția echi
pei favorite de fotbal, C. S. M. 
Suceava, care evolua pe teren 
propriu, in compania echipei 
„Minerul" din Gura Humorului 
(același județ), spectatorii su
ceveni au tăcut chitic pină la 
pauză. In pauză, ca la o co
mandă, întregul stadion a izbuc
nit in aplauze. Spectatorilor le-a 
fost prezentat luptătorul rădău- 
țean Ștefan Rusu, care a cucerit 
o medalie la Olimpiada de la 
Montreal. Tinărul sportiv (are 
numai 20 de ani) s-a angajat 
solemn să se pregătească și mai 
temeinic, pentru ca la Olimpiada 
viitoare să ciștige titlul suprem.

Morala : laurii și aplauzele se 
obțin cu multă trudă și sudoare, 
chiar și cind e vorba de fotbal. 

Descurcă
rețul

cooperativelor agricole de producție

i

La sugestia unor ci
titori, printre care A, 
Păiș din comuna 
Drajna, județul Pra
hova, D. Stroe din Fă
găraș, Ion Diaconu 
din Lăcrița, județul 
Dolj, I. Drăghie din 
Pitești ș.a., prezentăm 
in cele ce urmează ci
teva din prevederile 
statutului casei de pen
sii și asigurări sociale 
a membrilor C.A.P. și 
ale instrucțiunilor pen
tru aplicarea acestuia, 
•referitoare la stabili- 

•' ri*a și âtordarea drep
tului ' de pensie.

Drepturile de pen
sie ale membrilor co
operatori sint : pensia 
de bătrinețe și pensia 
de invaliditate. Pensia 
de bătrinețe se acordă 
femeilor care au îm
plinit vîrsta de 60 
ani și au o vechime 
în muncă în coopera
tiva agricolă de 20 
ani, precum și bărba
ților cu o vechime in 
muncă în cooperativă 
de 25 ani și care au 
împlinit vîrsta de 65 
ani. Pensia de bătri
nețe se compune din 
pensia de bază și un 
spor lunar de 5 sau 10 
lei pentru fiecare 5 
ani de contribuție. în 
funcție de mărimea 
contribuției personale 
a fiecărui cooperator 
la fondul de pensii și 
ajutoare sociale. Pină 
la îndeplinirea condi
țiilor de vechime in 
muncă în cooperativa 
agricolă de producție, 
menționate mai sus, 
pensiile de bază se 
aoordă cooperatorilor 
care au împlinit vîr
sta de pensionare și 
au cel puțin 5 ani ve
chime în muncă. în 
conformitate cu pre
vederile art. 11 din 
statut și pct. 3 din 
instrucțiuni. diferen
țiat pe grupe de ve

chime în muncă și în 
raport cu virsta îm
plinită. In alineatul 
final al art. 11 din sta
tutul casei de pensii, 
ca și la pct. 4 din in
strucțiuni se precizea
ză că membrii coope
ratori care au avut 
funcția de președinte 
al cooperativei agricole 
o perioadă de cel pu
țin 10 ani beneficiază 
la împlinirea vîrstei 
de pensionare de o 
pensie de bătrinețe de 
300—400 lei lunar. In

Răspuns 
la întrebările 

cititorilor

astfel de situații, pen
sia se stabilește, pen
tru fiecare caz în par
te, cu acordul biroului 
executiv al consiliului 
uniunii ; 
aprobarea 
generale ; 
rilor din i 
pectivă.

Pensia ( 
tate se acordă pe toa
tă durata invalidității 
cooperatorilor înca
drați prin decizia co
misiei de expertiză 
medicală și recuperare 
a capacității de mun
că in gradul I sau II 
de invaliditate, , cau
zată de 
ci dent 
muncă, 
puțin 5 
în muncă în coopera
tiva agricolă și au de
venit invalizi în tim
pul activității de co
operator sau într-o 
perioadă de cel mult 
3 luni de la ultima zi 
lucrată în C.A.P. Pen
tru acordarea pensiei 
de invaliditate cauza
tă de accident în

județene și 
i adunării 
a cooperato- 
unitatea reș
de invalidi-

boală sau ac- 
în afară de 
care au cel 

ani vechime

muncă în cooperativa 
agricolă nu se cere 
îndeplinirea vreunei 
condiții de vechime. 
Cuantumul pensiei se 
stabilește în funcție 
de gradul de invali
ditate, în procente de 
85 la sută pentru gra
dul I, respectiv 60 la 
sută pentru gradul II, 
din pensia de bătrîne- 
țe corespunzătoare 
vîrstei invalidului.

Cooperatorii înca
drați in gradul I sau 
II de invaliditate, de- 
veniți invalizi in tim
pul activității-"de " 
operator, care nu 
împlinit vîrsta de 
ani și au mai puțin 
5 ani vechime 
muncă, beneficiază 
pensie de invaliditate 
cu condiția să fi rea
lizat volumul de mun
că stabilit de aduna
rea generală în fieca
re an de la înscrierea 
in cooperativă. De a- 
semenea, beneficiază 
de pensie și coopera
torii încadrați în gra
dul I sau II de inva
liditate, invalizi din 
naștere sau care au 
devenit invalizi pînă 
la virsta de 16 ani și 
nu au vechime in 
muncă în cooperativa 
agricolă.

Copiii orfani de am
bii părinți, care au 
vîrsta pină la 16 ani 
împliniți sau cei între 
16—25 ani împliniți, 
care urmează cursuri
le unei școli de orice 
grad, precum și cei ce 
au devenit invalizi 
pină la împlinirea a- 
cestor vîrste, au drep
tul la pensie pentru 
orfani, dacă unul din
tre părinți a avut 
vechime în muncă 
cooperativa 
de

te, concret și precis, risipa, 
jența. indisciplina, rolul său 
lizator și educativ făcîndu-se 
nic simțit.

Participanții la schimbul de 
riență au vizitat apoi cabinetul de 
științe sociale, care oferă multiple 
posibilități de informare asupra pro
blemelor politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, pu- 
nînd la dispoziția membrilor de 
partid, a tuturor angajaților, lucră
rile și cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. grafice ilustrind dezvol
tarea economiei județului și a tării 
în actualul cincinal, cărți, broșuri, 
pliante, material bibliografic pentru 
învățămintul politic etc. ; totodată, 
aici se organizează acțiuni variate 
și interesante.

In cadrul discuțiilor și în comple
tarea celor văzute a fost subliniată, 
de asemenea, seriozitatea cu care 
este privită munca politică de Ia om 
la om. Se resimte pozitiv în întreaga 
activitate faptul că în fruntea celor 
care desfășoară o asemenea activi
tate se află în primul rînd membri 
de partid cu munci de răspundere 
în unitate si în formațiile de lucru, 
începind de Ia director pînă la șefii 
de ferme și de echipă, oameni cu 
prestigiu și influentă in rîndul co
lectivului. S-a conturat cu claritate 
acțiunea eficientă a tuturor acestor 
forme, metode și mijloace atît în 
antrenarea forțelor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor în eampanii, 
cît și la un neîntrerupt efort de 
pregătire profesională, de comple
tare a studiilor și de ridicare a ni
velului de cultură, la stimularea ce
lor ce obțin rezultate meritorii și. nu 
în mai mică măsură, la îndeplinirea 
conștiincioasă a sarcinilor obștești.

ex-pe-

B 7
Cel de-al doilea schimb de expe

riență — care a întrunit pe secre
tarii comitetelor comunale de par
tid. ai organizațiilor de partid 
sectoarele zootehnice, președinți 
C.A.P. — a fost axat în special 
problema muncii politice de masă 
privind traducerea in viață a pro
gramului național de dezvoltare a 
zootehniei. In acest sens, cooperati
va agricolă din Plopeni — care a 
Obținut. în ultimii ani rezultate re
marcabile în creșterea efectivelor și 
a producțiilor animale, realizind pe 
primele 5 luni din acest an 1400 
litri lapte de la fiecare vacă — con
stituie un adevărat exemplu si pe
linia preocupărilor organizației de
partid de a traduce in viată sarci
nile izvorîte din documentele și in
dicațiile de partid. Schimbul de ex
periență a Inclus vizitarea fermelor 
unității, participanții luînd 
ță de metodele folosite de 
ția de partid în direcția 
unei evidente stricte, pe 
grafice, a producției, a 
fruntașilor, de condițiile și posibili
tățile create îngrijitorilor de a fi in 
permanentă Ia curent cu problemele 
politicii curente a partidului și sta
tului nostru — prin presă, radio și 
gazete de perete, prin punctul de in
formare politică, ca și prin organi
zarea unor activități instructive, cu 
un bogat conținut de idei, la cămi
nul cultural și biblioteca din comună.

Participanții la cele două schim
buri de experiență au avut multe de 
învățat cu privire la folosirea diver
sității de instrumente ale muncit 
politico-educative de masă în spri
jinul îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție din agricultură, dezbaterile 
evidențiind, pe lingă ceea ce este 
valoros la unitățile-gazdă. și alte 
metode eficiente. între care cea a 
editării de foi volante bogate in con
ținut. mobilizatoare prin varietatea, 
conciziunea si adresa directă a texte
lor publicate — la I.A.S. Negru Vodă, 
sau cea a conjugării sistematice a 
preocupărilor tuturor mijloacelor e- 
ducative spre formarea unei puter
nice opinii publice împotriva atitudi
nilor înapoiate, contrare normelor 
eticii și echității socialiste — la 
I.A.S. Săcele etc.

în același timp, a apărut limpede 
necesitatea ca. în cadrul strădaniilor 
pentru perfecționarea activității pe 
acest tărîm. să se acorde* o atenție 
sporită educării tinerilor cooperatori 
și angajați, a muncitorilor sezonieri, 
fiind diversificate în continuare mij
loacele muncii politice de masă, ac
țiunile întreprinse și asigurîndu-se 
legarea lor măi strinsă de preocupă
rile celor

co- 
au 
21 
de 
în 
de

o 
în 

agricolă 
cel puțin 5 ani.

Gheorqhe 
PÎRVĂN

La grădina botanică din 
București a început să 
funcționeze o seră nouă, 
impresionantă prin propor- 

- ții (înălțime 18 metri, su
prafață construită 3100 
metri pătrăți) și prin dota
rea tehnică de prim rang. 
Sera a fost proiectată de 
Centrul de proiectări al 
Ministerului Educației și 
învățămîntului și comple
tează zestrea didactică a 
Facultății de biologie a U- 
niversității din București, 
oferind condiții bune pen
tru legarea mai strinsă • a 
învățămintului de practică 
și de cercetarea științifică. 
In diferite compartimente 
aie serei au fost reproduse 
condițiile climatice din di
ferite zone calde, umede 
și uscate, tropicale, subtro
picale. mediteraneene. Ele 
creează diferitelor familii 
de plante — palmieri, lia
ne, bananieri, bromeliacee, 
cactuși, orhidee, ferigi, ci
trice și altele — condiții e- 
cologice cit mai apropiate 
de cele din țările de ori
gină.')

In prezent, grădina bota
nică din București, care 
se întinde pe o suprafață 
de 18 hectare, găzduiește 
circa 10 000 specii de 
plante, din care aproxima
tiv 3 000 în sere, restul in 
aer liber.

— Ne-ați surprins — ne 
șpune tovarășa Doina Ivan, 
decanul Facultății de bio
logie — într-un moment 
cam nepotrivit. După ter
minarea șantierului de la 
noua seră ne-am apucat 
de curățenie, pentru a 
pune totul Ia punct în ve-

odihnâ pentru minerii dinCabana „Valea cu pești", un pitoresc loc de 
Valea Jiului

Comerțul gălățean în 
mai bunei aprovizionări

cunoști n- 
organiza- 
asigurărit 
bază de 
stimulării

cărora se adresează.
George M1HAESCU
corespondentul „Scînteii1

noului anderea începerii 
universitar.

Intr-adevăr, grădina toa
tă pare un șantier. Se lu
crează intens la repararea 
unor clădiri și se reame- 
najează aleile.

De la biologul Ion Lun- 
geanu am aflat că se fac 
schimburi permanente de

Buna aprovizionare a popu
lației municipiului Galați con
stituie principala preocupare a 
organelor de resort. Ea se ma
nifestă prin asigurarea rețelei 
comerciale alimentare și neali
mentare cu cantități suficiente 
de bunuri. Astfel, și în luna au
gust, de pildă, magazinele au 
fost în continuare bine aprovi
zionate atît cu mărfuri alimen
tare mult solicitate de cetățeni : 
carne și preparate din carne, 
brînzeturl, pește proaspăt, legu
me și fructe ș.a., cît și cu măr
furi nealimentare de folosință 
îndelungată sau de uz curent. 
Pentru continua sporire a su
prafeței de desfacere s-au pus 
la dispoziția cetățenilor noi mi- 
cropiețe de cartier, hale și to-

sprijinul 
a populației 
piața centrală — prinnete In . .

mai buna redistribuire a spații
lor de vînzare — chioșcuri de 
desfacere a legumelor și fruc
telor în zona centrală și în car
tiere. Concomitent cu susținerea 
cu mărfuri a actualului sezon, 
s-a trecut la pregătirea celor 
viitoare, la asigurarea aprovizio
nării de toamnă-iarnă. direcție 
în care se acționează cu maxi
mă energie. Pentru viitorul 
foarte apropiat se au în vedere: 
înființarea de noi piețe în car
tierul Aeroport, modernizarea 
unor vechi vaduri comerciale, 
deschiderea de noi magazine, 
microcase de comenzi, puncte 
de desfacere a legumelor șl 
fructelor în întreprinderi. (Dan 
Plăeșu)

ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ VRINCEANÂ

Noi spa|ii de producție și desfacere
în județul Vrancea, în cadrul 

programului unitar de dezvolta
re și modernizare a producției 
bunurilor de consum, precum și 
a activității serviciilor presta
toare pentru populație, sarcini 
însemnate revin și unităților co
operației meșteșugărești. Acest 
lucru explică și preocuparea 
pentru continua dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale de pro
ducție pentru unitățile meșteșu
gărești și pentru rețeaua de 
desfacere a produselor solicita
te în măsură tot mai mare de 
populație. Anul acesta, de 
exemplu, rețeaua Uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșu
gărești — Vrancea se comple
tează cu încă 30 unități noi pro-

filate pe lucrări de electroteh
nică, mecanică, confecții, trico
taje, încălțăminte, marochinărie 
și altele. Mai bine de jumătate 
din numărul acestor unități au 
și fost date în funcțiune. De 
exemplu, la Panciu și-a început 
activitatea recent un nou com
plex meșteșugăresc cu secții d» 
producție și spații de prezenta
re și vinzare a unei game largi 
de produse. In zona centrală a 
municipiului Focșani, de puțin 
timp, uniunea județeană a co
operației meșteșugărești a des
chis un nou magazin de prezen
tare și vînzare a produselor, 
care se bucură, încă de la inau
gurare, de un larg interes. (Dan 
Drăgulescu).

Introducă înpreocupat să 
cultură diferite specii de 
plante din flora spontană. 
Îndeosebi din cele cu va
loare decorativă — bujorii 
de stepă din Dobrogea. 
stinjeneii pitici de stepă, 
dediței din Întreaga tară 
etc. Au fost aclimatizate și 
plante decorative din alte

că. de ani și ani de zile, o 
serie de alei au fost total 
neglijate. E bine că acum 
au intrat si ele în fază de 
șantier, dar încă mai exis
tă poteci si colturi care aș
teaptă o mină de gospodar.

Ni s-a spus că o serie de 
lucrări științifice vor putea 
fi începute, cu sprijinul

GRĂDINA BOTANICĂ

un bogat laborator viu
insuficient valorificat

semințe, plante sau publi
cații — cu circa 350 de in
stituții similare din nume
roase țări ale lumii. Stu
denții efectuează aici lu
crări practice, pregătesc 
teze de diplomă. se fac 
cercetări științifice, care 
stau la baza unor teze de 
doctorat.

— Incepind din acest an, 
o dată cu intrarea în func
țiune a noii sere — ne 
spune el — avem- posibili
tăți sporite și condiții foar
te bune pentru ca studenții 
din anii superiori să par
ticipe și la realizarea unor 
lucrări științifice mai im
portante.

Aflăm că biologii s-au

zone ale globului, cum sînt 
albiziile. iarba de Pampas, 
diferite specii de arbuști si 
arbori cu creștere rapidă 
și producție mare de oelu- 
loză la hectar, ca de pildă 
paulovnia din Extremul 
Orient, chiparosul de baltă. 
Este în curs de extindere 
muzeul botanic. în cadrul 
căruia se amenajează și o 
secție de istorie a biologiei 
în România.

Desigur, ceea ce ni se a- 
râtă si ni se prezintă sint 
lucruri interesante, fru
moase, utile. Totuși, 
parcurgînd aleile grădinii, 
dincolo de punctele de 
șantier, in care se lucrea
ză. nu poți să nu constați

studenților, în noile sere, 
intrucit in cele vechi nu 
ar fi fost loc suficient. Este 
adevărat, dar te întrebi : 
de ce nu s-a folosit 
bine, 
lucru. însăși grădina, 
miile ei de plante în 
liber ? Pentru țara noas
tră, o deosebită pondere 
au doar plantele care 
cresc in aer liber. Și ce 
vedem ? O bună parte a 
grădinii e simplă pajiște 
cu iarbă verde (care se 
mai poate amenaja). 
Parcă ne-am afla într-o 
bibliotecă frumoasă. în 
care pe de o parte se spu
ne că nu este spațiu pentru 
noi tomuri, iar pe de alta

ca laborator
mai 

de 
cu 

aer

există rafturi goale, pră- 
fuite. Cu mulți 
urmă s-a 
producerea ____
lor Carpați. Intr-un colț 
denivelat a fost creat un 
fel de munte in miniatură, 
ce urma să fie completat 
cu rocile și plantele res
pective. Stă și azi. ca un 
derdeluș plin de. bălării... 
Toț cu mai mulți ani în 
urmă s-a început amena
jarea unui lac cu o insulă 
în mijloc, menit să prezin
te floră acvatică. A rămas 
și azi, ca o groapă căscată 
plină tot de bălării...

Se spune că o bibliotecă 
fără cititori nu e clecît un 
depozit de cărți, iar nu o 
instituție de cultură. Mili- 
tind pentru valorificarea 
optimă a spațiilor grădinii 
botanice, nu avem în ve
dere numai extinderea 
„depozitului" de plante, ci 
și antrenarea puternicului 
.potențial didactic și știin
țific al grădinii și al Fa
cultății de biologie într-o 
vastă și oomplexă activita
te legată strîns de cerin
țele practicii. Pe lingă 
principala ei calitate de a 
fi un veritabil laborator de 
lnvățămint. de cercetare și 
creație, grădina botanică 
bucureșteană constituie și 
un loc de recreare recon
fortantă. precum și de in
strucție pentru marele pu
blic. Dar și intr-un caz, și 
în celălalt, ea are mari re
zerve și posibilități încă 
nu îndeajuns de bine puso 
în valoare.

ani în 
preconizat re- 
florei munți-

Al. PLAIEȘU

a încurcat-o |
In calitate de șef al secției * 

ambalaje la cooperativa „Con- i 
structoru!" din Satu-Mare, Va- 
sile Molnar a primit de la o I 
veche cunoștință a sa, Vasile . 
Tulba, cererea de angajare în 
unitate. I-a zis pe loc : „Soco- | 
tește-te ca și omul nostru. Și. 
ca dovadă, iți dau prima sar- I 
cină : lichidează, cum știi, un 
stoc de 4 500 lăzi și să aduci în I 
locul lor material lemnos. Pen- ■ 
tru fiecare ladă îți dau 40 de I 
bani". V. T. a făcut ce a făcut | 
(a avut la dispoziție și delegații 
semnate de V. M.) și s-a achi- | 
tat de misiune, dar banii pro- 
miși nu i-a primit. Descurcăreț, 1 
V. T. nu a stat mult pe gîn- ■ 
duri și s-a apucat să valorifice 
pe cont propriu materialul lem- I 
nos al unității, încasînd peste 
29 000 lei. Pînă lă urmă, a „în
casai" și doi ani și jumătate.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
.Scînteii'

in ziarul nostru din 28 
mai. anul acesta, s-a pu
blicat articolul cu titlul 
„Brăila se străduiește să 
devină un oraș bine îngri
jit" și cu subtitlul — „Pen
tru că — adăugăm noi — 
deocamdată nu este". Se a- 
răta in respectivul articol’ 
— pe bază de fapte con
crete — că salubrizarea si 
igienizarea municipiului 
Brăila sînt deficitare și că 
lupta pentru igienizarea și 
curățenia străzilor si prote
jarea mediului ambiant 
este, de fapt, lupta pentru 
sănătatea cetățenilor, pen
tru condiții civilizate de 
viață.

Articolul se încheia ast
fel : „Unii ■ cetățeni dau 
vina pe serviciile salubri
tății, iar acestea, la rindul 
lor, pe cetățeni. Ar trebui, 
să se înțeleagă bine că nu-' 
mai eforturile conjugate 
ale edililor și locuitorilor 
pot transforma Brăila în
tr-un oraș cu adevărat cu- 

1 rat. nu numai ne străzile 
centrale, ci pe întreg cu
prinsul așezării".

Au trecut de atunci trei 
luni.

— Cum arată Brăila as
tăzi ?

întrebarea am adresat-o 
tovarășului inginer Marcel 
Andreescu. primarul muni
cipiului Brăila.

— In urma criticilor for
mulate în articolul din 
„Scînteia". pe care le-am 
considerat îndreptățite — 
ne-a spus primarul Brăi
lei — a urmat o amolă mo
bilizare a forțelor la 
transpunerea în viață a

programului existent de 
îngrijire și înfrumusețare a 
municipiului. Astfel, au 
fost organizate întîlniri ale 
deputatilor cu cetățenii și 
ale organizațiilor de masă 
și obștești componente ale 
Frontului Unității Socialis
te. S-a discutat, pe circum
scripții electorale, cu mii 
de oameni despre obliga
țiile ce revin fiecărui lo
cuitor al municipiului în 
ceea ce .privește igienizarea 
și salubrizarea localității in 
care muncesc si trăiesc. In 
acest sens, municipalitatea 
a emis chiar o decizie spe
cială in care se subliniază 
tocmai aceste obligații ale 
cetățenilor. In același timp, 
activitatea desfășurată de 
către’ întreprinderea jude
țeană de gospodărire co
munală și locativă a fost 
analizată în Biroul Comite
tului județean de partid 
Brăila și. pe baza celor 
constatate, consiliul popu
lar județean a decis sanc
ționarea materială a unor 
cadre cu munci de răspun
dere din întreprinderea 
respectivă. De asemenea, 
pentru realizarea în bune 
condiții a salubrizării ora
șului. a fost întocmit un 
amnlu plan de măsuri care 
a fost dezbătut cu condu
cătorii de întreprinderi si 
instituții de stat, organiza
ții cooperatiste si obștești, 
cu denutatii si comitetele 
de cetățeni. In spațiul o- 
rașului s-au delimitat o- 
biective de muncă pa
triotică. iar aceste obiec
tive au fost repartiza
te pe întreprinderi, insti

tuții, școli, organizații de 
masă. Fiecare deputat și 
comitet de cetățeni cunoaș
te acum sarcinile pe care 
le are de rezolvat, împreu
nă cu cetățenii, in cadrul 
circumscripției electorale 
respective. In același timp, 
asociațiilor de locatari le-au

faptul că. pentru combate
rea atitudinii înapoiate a 
unor cetățeni certați cu bu
na cuviință și respectul față 
de orașul în care trăiesc, 
am constituit așa-numitele 
..colective de opinii", care 
au acționat și acționează pe 
întreaga rază a municipiu-

la toate eșaloanele, modul 
în care sînt respectate pla
nurile de măsuri.

...Cele spuse de tovarășul 
primar ne-au fost confir
mate de înfățișarea ..la zi" 
a Brăilei. Iată-ne împreu
nă cu tovarășul Anton 
Lungu, prim-vicepreședin-

cartierul Hipodrom. între 
blocurile D 1, H 5 și H 6. 
Nu. nu mai sînt de vină 
nici pisicile si nici ciinii 
despre care scriam în pri
măvară că se ..jucau" cu 
gunoaiele neridicate. Acum, 
de vină este indolenta unor 
cetățeni, care aruncă res-

„Brăila se străduiește să devină 
un oraș bine îngrijit" 

...iar faptele dovedesc că se poate
fost date in grijă amena
jarea și dotarea terenurilor 
de 1oacă pentru copii, în
treținerea curățeniei in in
teriorul și exteriorul an
samblurilor de locuințe, a- 
menaiarea și Întreținerea 
spațiilor verzi. Elevii au 
primit și ei. tot spre între
ținere, spatiile verzi de pe 
bulevarde, din parcuri și 
grădini. Fîntinile arteziene 
au fost repartizate pentru 
întreținere unor asociații 
de locatari, precum și unor 
întreprinderi și instituții. 
Nu pot să nu subliniez și

lui. Cele mai semnificative 
aspecte intîlnite de aceste 
colective sint afișate la cele 
două panouri de pe strada 
Republicii, iar cazurile mai 
deosebite au fost discutate 
la locul de muncă al celor 
sancționați contravențional. 
Aș vrea să subliniez, de 
asemenea, că tot ceea ce 
am întreprins si întreprin
dem în continuare pentru 
igienizarea si curățenia 
Brăilei nu are un caracter 
de campanie, ci a devenit 
o preocupare permanentă. 
In fiecare lună analizăm,

te al consiliului popular 
municipal, porniți intr-un 
raid o<- străzile orașului. 
Si. bineînțeles, mai întii și 
mai întîi prin locurile par
curse exact cu trei luni în 
urmă.

Strada Ciocîrliei este a- 
cum curată, frumoasă. Au 
apărut conteinerele pentru 
strinsul gunoiului. Sînt 
goale. Semn că au fost 
schimbate de curind. Nu
mai că în jurul lor am ză
rit împrăștiate hîrtii și res
turi menajere. Același lu
cru l-am constatat ji in

turtle menajere nu în con- 
teinere, ci alături. Că lu
crurile stau așa ne-o do
vedește însuși cartierul Vi- 
ziru I. mai exact blocul nr. 
42. acolo unde, la prece
denta noastră vizită, exis
tau mai multe gunoaie în 
jur decît în recipiente. A- 
cum. totul Strălucește de 
curățenie. Nu mai poți găsi, 
cum se spune, nici măcar 
un pai aruncat anapoda. Pe 
strada Zidari, colt cu Forti
ficației, chiar in fata unuia

dintre sediile salubrității, 
acolo Unde rindul trecut 
gunoaiele formau „o pira
midă pe cît de inestetică, 
pe atît de insalubră", a- 
cum totul este foarte cu
rat. In cartierul Brăilița, la 
intersecțiile străzilor Cezar 
Petrescu. Valea Călugă
rească si Tîrgoviste cu 
strada Vidin, situația se 
prezintă mult îmbunătăți
tă ; și dacă nu ar fi existat 
gunoaiele (citeva lăzi) răs
turnate în canalul colector 
care se sapă pentru între
prinderea „Progresul", am 
fi putut consemna si aici 
că totul e bine si la locul 
lui. Am văzut la Brăilița 
multi cetățeni cu mătura si 
fărașul în mină. Semn bun.

— Acum gunoaiele se 
ridică zilnic din Brăilița — 
ne spune un cetățean.

Deci, se poate.
In străzile din centru — 

largi și curate — întîlnești 
multe, foarte multe flori. 
Numai pe terenul viran din 
jurul clubului întreprinde
rii de utilaj greu „Progre
sul" se înaltă maldăre de 
gunoaie. Se vede treaba că 
lucrătorii clubului nu au 
auzit încă despre obligațiile 
ce le revin de a întreține 
curățenia locurilor din a- 
oropierea lor. Ceea ce nu 
au înțeles ei au înțeles. în 
schimb, locuitorii din car
tierele așa-zis mărginașe. 
Este o adevărată plăcere să 
te plimbi acum pe majo
ritatea străzilor din cartie
rul 1 Mai (străzile Focșani, 
Comuna din Paris. Lupeni,

Tudor Vladimirescu. Spiru 
Haret, loan Slavici). Se vede 
bine că deputății din aceas
tă circumscripție și-au în
țeles menirea. Ca și cetă
țenii de pe străzile Grivi- 
ței. Galați, Ștefan cei 
Mare, Călărași.

Da ! Pe drept cuvînt te 
poate spune că Brăila a 
devenit un oraș mai curat, 
mai bine gospodărit. Salu
britatea conlucrează mai 
bine cu cetățenii. De altfel, 
aprecierea ne-a fost con
firmată și de către profe
soara Stefania Iosif-Vlă- 
descu (blocul 21) și Gheor- 
ghe Voicu (blocul 20), pen
sionar. ambii din cartierul 
Viziru I :

— Acum cîteva luni, dacă 
cineva primea o repartiție 
în cartierul Viziru I ezita 
mult pină să se hotărască 
dacă să o primească sau 
nu. Acum, priviți și dum
neavoastră : totul arată 
altfeL Ți-e mai mare dra
gul.

în ciuda faptului că nu
mărul mașinilor salubrității 
nu a sporit în aceste trei 
luni și în ciuda faptului că 
cifra metrilor cubi de res
turi menajere „produse" 
zilnic de către oraș este în 
continuă creștere, se vede 
că orașul poate arăjta și 
altfel, dacă există preocu
pare. organizare bună și 
un plus de inițiativă și 
hărnicie de gospodar.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinteif
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tale sigură u creșterii eficienței ecenemice

în vederea mobilizării elanului 
constructiv al specialiștilor, al tu
turor oamenilor muncii, biroul Co
mitetului județean Iași al P.C.R. a 
accentuat preocuparea pentru dez
voltarea tehnologică și introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic în 
producție, punerea în valoare a în
tregului potențial de gîndire și 
creație tehnică. Era și firesc ca a- 
ceasta să se concretizeze în crește
rea suplimentară a producției și 
productivității muncii, în reducerea 
costurilor de fabricație și a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție-marfă.

Analiza rezultatelor obținute în 
șapte luni ale anului demonstrează 
eficiența măsurilor luate. Dintre aces
tea, vom menționa realizările obți
nute de întreprinderea metalurgică, 
care a dat peste plan 933 tone 
profile îndoite, combinatul de fibre 
sintetice, unde s-au livrat peste pre
vederi 1015 tone fibre și fire sinte
tice. S-au mai dat suplimentar 36S 
tone oțel, produse ale industriei e- 
lectronice în valoare de 3,3 milioa
ne lei.

Paralel cu creșterea substanțială 
a producției și productivității muncii, 
se înregistrează însemnate reduceri 
de cheltuieli La 1 000 lei producție- 
marfă. Referindu-ne la aoeeași pe
rioadă, menționăm că cheltuielile la 
1 000 Iei producție-marfă au fost di
minuate la nivelul județului cu 6 
lei, din care cu 5 Iei Ia cheltuieli 
materiale. Acest lucru demonstrează 
că în unități există o preocupare 
permanentă pentru mai buna utili
zare a materiei prime și a mate
rialelor, pentru o mai bună organi
zare a producției și a muncii.

Merită relevate preocupările unor 
conduceri de unități ca : „Țesătu
ra", întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de mătase

INVENTIVITATE ȘI CREATIVITATE
Mai întii, cîteva cifre de bilanț, 

întreprinderea de prelucrare a a- 
luminiului din Slatina a depășit 
planul pe 8 luni la producția glo
bală cu peste 30 milioane lei, la 
producția-marfă cu 12 milioane lei, 
productivitatea muncii s-a realizat 
în proporție de 102,5 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 17,80 lei. 
S-au realizat suplimentar 280 tone 
laminate, 400 kilometri cabluri e- 
lectrice de forță din aluminiu, 
precum și alte produse. De remar
cat faptul că, în această uzină, 
valoarea aluminiului crește prin 
prelucrare de 3—4 ori. Sînt rezul
tate cu adevărat impresionante, 
dar mal relevant este că acestea 
au la bază semnăturile acelora 

„Victoria", întreprinderea de ulei 
„Unirea" ș.a.. de a atrage întreaga 
masă de ingineri, tehnicieni și eco
nomiști la rezolvarea problemelor 
privind organizarea producției și a 
muncii. Pentru problemele care de
pășeau posibilitățile unităților, aces
tea s-au adresat cabinetului jude
țean de organizare a producției și 
a muncii, în scopul antrenării de 
colaboratori externi, de specialiști în 
acest domeniu important al activită-
—......... ........................................................................................... 1

Preocupări și rezultate în unități industriale 
din județul Iași

ții economice. In acest fel s-au e- 
laborat o serie de studii, cum ar fi : 
organizarea transportului intern la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, a cărei eficiență economică se 
materializează în beneficii suplimen
tare de circa 824 000 lei anual și o 
economie însemnată de forță de 
muncă ; organizarea pregătirii pro
ducției de serie mică, prin valori
ficarea cupoanelor de țesături la 
întreprinderea „Țesătura", de pe 
urma căreia se estimează un 
spor al valorii producției glo
bale de circa 15 406 000 lei anual ; 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
la secția control final al produselor 
la întreprinderea de tricotaje „Mol
dova", preconizîndu-se o economie 
anuală de peste 421 000 lei.

In ultimul timp, tot mai multe 
unități din județ includ în planurile 
de măsuri pentru reducerea chel
tuielilor materiale aplicarea tehni
cilor și metodelor de analiza valorii 
Ia diferite produse. Pînă în prezent, 

care au trecut de la munca cîm- 
pului la stăpînirea comutatoarelor 
și butoanelor tablourilor de coman
dă, pentru că procesul tehnologic 
în mare parte este automatizat, 
ceea ce presupune ordine și răs
pundere în timpul lucrului, con
știință muncitorească ridicată.

Laminatele extrudate trase — 
bare, țevi, profile — laminate pla
te — table, benzi și folii — tîm- 
plărie metalică, țevi de irigații, ca
bluri electrice, sirmă trefilată sînt 
produse ce se bucură de o bună 
apreciere pe plan intern și pe pia
ța internațională. întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului realizează 
5 500 tipodimensiuni, față de 1 500 
în 1971, folii cu grosimi de pînă Ia 
8—9 microni și livrează parteneri

în 8 unități ale județului s-au 
constituit grupe de analiza valorii, 
care au realizat un număr de 12 stu
dii. Studiul de analiza valorii apli
cat la un sortiment fabricat la 
„Țesătura", de pildă, se materia
lizează în eoonomii de peste 18 009 
lei. Analiza valorii folosită la un alt 
sortiment din aceeași întreprindere 
se concretizează în economii de pes
te 30 000 lei și în îmbunătățirea ca
lității acestuia. Aplicîndu-se analiza

valorii la I.P.L. Iași, la un produs, 
se obține o economie de peste 160 000 
lei, în condițiile îmbunătățirii as
pectului estetic al produsului.

Pentru Îndeplinirea sarcinilor pri
vind asimilarea de noi produse în 
vederea reducerii importurilor, în 
unitățile județului s-au asigurat în
drumarea și controlul permanent al 
acestei activități care a devenit o 
acțiune de masă. Pînă în prezent, 
în 15 întreprinderi economice s-au 
organizat expoziții, unde au fost 
prezentate peste 3 700 produse ce se 
aduceau din import. Nu întîmplător 
s-au centralizat circa 150 de propu
neri concrete de asimilare a unor 
piese și repere.

Da întreprinderea „Tehnoton", 
care nu a împlinit nici doi ani de 
la punerea în funcțiune a primelor 
capacități, colectivul își asumă cu 
exigență sarcinile mobilizatoare ce-i 
revin. El știe că progresul tehnic- 
științific determină ca în electroteh
nică uzura morală să apară după 

lor externi din 25 de țări lamina
te de calitate superioară. Ni se 
pare demnă de remarcat opinia 
maistrului Vasile Bădican, care 
spunea că „Numai prin inventivi
tate și creativitate putem deveni 
competitivi pe piața externă. Iată 
de ce vom face totul pentru dez
voltarea acestor trăsături ale co
lectivului". In imaginile de mai jos 
(de la stînga la dreapta), cîțiva 
dintre cei mai buni muncitori ai 
întreprinderii : Florea Popînzaru, o- 
perator, Dumitru Ciobanu, lăcătuș, 
Tudor Stoica, lăcătuș, Nicolae 
Crețu, lăcătuș, Niculina Cătană, de 
la sectorul debitare a materialelor. 
(Emilian Rouă).

... tj j :
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2—3 ani pentru produse și după mal 
puțin de 5 ani pentru tehnologii. 
Menținerea competitivității produ
selor impune, deci, asigurarea unui 
dinamism deosebit în activitatea 
practică. Conducerea întreprinderii, 
îndrumată de comitetul de partid, a 
stabilit ca sarcină permanentă a spe
cialiștilor perfecționarea muncii în 
fiecare secție, atelier, pînă la ultimul 
Ioc de muncă, în vederea îmbună
tățirii calității producției. Fiecare 
inginer sau economist a înțeles și 
s-a angajat ca, în fiecare an, să re
alizeze un studiu pe o problemă teh
nică sau organizatorică, a cărei efi
ciență să fie cel puțin echivalentul 
remunerației primite. Inginerii și e- 
conomiștii din această întreprindere 
au în vedere perfecționarea tehno
logiei de fabricație, înlocuirea unor 
materiale din import sau a celor de
ficitare. S-au găsit soluții pentru o 
mai bună organizare a depozitelor, 
a muncii la benzile de montaj, pen
tru lansarea mai judicioasă a co
menzilor în sectorul de sculărie. 
Pînă în prezent au fost înlocuite 
peste 80 componente care se adu
ceau din import.

La întreprinderea de piese auto, 
colectivul de conducere manifestă 
multă preocupare pentru diversifi
carea producției. Se depun eforturi 
pentru o cit mai bună organizare a 
întregii activități economice. Nu în
tîmplător, productivitatea muncii a 
fost depășită, obținîndu-se în aceas
tă perioadă o producție suplimentară 
de cîteva milioane lei. Amintim că, 
în ultimul timp, au intrat în fabri
cație repere noi pentru industria de 
automobile. Și exemplele de acest 
fel pot continua pentru multe alte 
unități economice din județ.

Și în județul Iași sînt posibilități 
nevalorificate, a căror fructificare 
ar fi fost deosebit de eficientă. A- 
supna acestora va trebui să ne în
dreptăm atenția. Pe linia organiză
rii producției și a muncii, în fiecare 
întreprindere, secție, loc de muncă 
trebuie preîntîmpinate întrerupe
rile din cauza nealimentării cu se
mifabricate. Aceasta duce la dere
glarea ritmicității producției. Dacă 
pe ansamblul industriei județu
lui planul valoric al produselor 
noi și reproiectate în cincinalul 
1971—1975 a fost îndeplinit, în a- 
nul 1976 această activitate tre
buie să cunoască un salt calitativ. 
Rezultatele, de pînă acum atestă un 
înoeput bun. Este necesar însă să 
revedem graficele de realizare, în- 
trucît majoritatea temelor au ter
mene scadente în perioada a doua 
a anului, iar pentru multe produse, 
perioada _ de la proiectare pînă la 
punerea în fabricație este prea mare, 
ceea ca scade din efectul economic 
scontat.

Ing. M. RADULESCU 
director al Cabinetului 
de organizare a producției 
și a muricii — lași 

însemnate 
economii 

de materii prime, 
combustibil 

și energie electrică
Colectivul întreprinderii de 

prefabricate din beton din ora
șul Aiud se remarcă prin hărni
cie și spirit de economie. în pe
rioada care a trecut din acest 
an, față de sarcinile de plan, au 
fost obținute importante reali
zări la producția globală și pro- 
ducția-marfă. S-au produs peste 
plan aproape 900 mc prefabri
cate din beton armat. Producti
vitatea muncii a fost depășită 
cu 4 683 lei pe angajat. După 
cum ne-a informat tovarășul 
ing. Marin Ruță, directorul uni
tății, rezultate de prestigiu au 
fost înregistrate în economisi
rea materiilor prime, energiei și 
combustibilului. Astfel, ca ur
mare a aplicării pe scară lar
gă a diverse metode de gospo
dărire a metalului — reducerea 
la minimum a capetelor de sîr- 
mă la alcătuirea tiparelor, reu- 
tilizarea unor deșeuri, econo
miile de metal ș-au adunat tonă 
cu tonă — 35 t sirmă, 41 t oțel 
beton, 56 t toroane — consumul 
planificat fiind redus cu 132 tone. 
Cu aceeași perseverență, colec
tivul întreprinderii a acționat 
pentru realizarea de economii la 
combustibil și energie. S-au eco
nomisit pînă în prezent 35 tone 
combustibil convențional și 
22 000 kWh energie electrică. 
Din economii apar alte econo
mii. In primele 7 luni ale anu
lui s-au economisit la prețul de 
cost 16,10 lei la 1 000 lei produc
ție realizată. Succese importan
te care recomandă întreprinde
rea de prefabricate din beton 
Aiud ca o unitate fruntașă în 
realizarea planului și angaja
mentelor. (Ștefan Dinică).

VASLUI 
Nou complex 
de producție 
al cooperației 

de consum
La Vaslui a fost dat în folo

sință complexul de producție al 
cooperației de consum, o uni
tate cu funcționalități multiple, 
cu spații și instalații pentru un 
laborator de cofetărie, un labo
rator de carmangerie, o secție 
de patiserie. Sînt create, în 
acest fel, condiții pentru mai 
buna aprovizionare cu produse 
proaspete a rețelei comerciale 
alcătuită din peste 200 unități 
sătești situate în jurul Vasluiu
lui, precum și în raza de acti
vitate a cooperativei IvăneștL 
In orașul Vaslui a fost deschi
să și o unitate de prezentare 
și desfacere a produselor de co
fetărie și patiserie, unitate ce se 
află pe str. Ștefan cel Mare nr. 
187. (Crăciun Lăluci).

între 2 și 7 septembrie, la BucureștiAl doilea Simpozion internațional de apiterapii
Capitala țării noastre găzduiește în aceste zile al II-lea Simpozic 

Internațional de apiterapie cu tema : „Produsele apicole și tehnolog 
lor". La lucrările acestei manifestări științifice, organizată de Institut! 
internațional de tehnologie și economie apicolă al APIMONDIEI ■ 
cu sediul la București — și de către Asociația crescătorilor de albir 
din România, participă specialiști din 15 țări. Incepînd din 2 septen 
brie a.c., este deschisă și cea de-a III-a expoziție-tîrg internaționa 
de apicultură. In legătură cu această manifestare de prestigiu, ai 
solicitat cîteva precizări tovarășului prof. dr. ing. Veceslav HARNA. 
președintele Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultm 
„Apimondia" și al Asociației crescătorilor de albine din Români:

— Principalul scop urmărit de că
tre participanții la lucrările simpo
zionului constă într-o mai bună 
popularizare a apiterapiei — utili
zarea în medicină a produselor api
cole — ca mijloc de prevenire și de 
combatere a unor boli, precum și 
cunoașterea și folosirea mai largă a 
produselor apicole în medicina uma
nă și veterinară. Pentru că. deși api
cultura este una din preocupările 
cele mai vechi ale omului, doar în 
ultimii ani a apărut o gamă foarte 
bogată de produse apicole, folosite 
din ce în ce mai mult în diferite 
țări în nutriția rațională a copiilor și 
adulților, precum și în prevenirea și 
combaterea unor maladii. Invitații și 
delegații din cele 15 țări — apicul
tori. cercetători, cadre medicale, di
dactice. universitare și specialiști de 
renume mondial — vor dezbate as
pectele fundamentale ale apiterapiei, 
precum și perspectivele dezvoltării 
acestei noi ramuri a medicinei.

După cum este cunoscut, apicultu
ra este una din îndeletnicirile de 
veche tradiție, mierea de pe melea
gurile noastre fiind exportată în 
multe țări, din cele mai vechi tim
puri. Sectorul muzeistic din Combi
natul apicol Băneasa demonstrează 
prin documente și exponate auten
tice acest lucru. Cu un an în urmă 
aniversam, de altfel, centenarul pri
melor asociații de apicultori din țară. 
Deși apicultura s-a practicat la noi 
în țară din cele mai vechi tim
puri. dezvoltarea ei intensivă are loo 
în special de cîțiva ani. la indicațiile 
încurajatoare și mobilizatoare ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel; 
Complexul apicol Băneasa a fost do
tat cu numeroase secții de producție, 
cu ateliere și laboratoare pentru pri
mul institut de cercetare apicolă și 
primul liceu apicol din țară, cu un 
puternic centru de învățământ și per
fecționare a cadrelor din apicultură. 
Toate acestea permit desfășurarea 
unei activități integrate producție- 
învățămînl-cercetare, menită să asi
gure atît baza tehnico-materială pen
tru dezvoltarea și modernizarea api
culturii din tara noastră, cît și o 
producție mereu sporită și diversifi
cată.

— Vă rugăm să vă referiți la 
cîteva din contribuțiile specialiștilor 
noștri în acest domeniu.

— In combinatul apicol se valori
fică la un înalt grad tehnic produ
sele apicole naturale : mierea, ceara, 
polenul, lăptișorul de matcă, propo- 

CONTRASTE

lîsul, realizîndu-se sortimente va 
riate de produse vitalizante, farma 
ceutice și cosmetice, care contribui 
la menținerea sănătății și frumușel 
omului. Avem astăzi peste 200 sor 
timente de astfel de preparate. Va 
lorificarea mierii, ca și a altor pro 
duse, pe piața internă și la export 
a cunoscut o linie mereu ascendentă 
mierea românească se livrează îi 
peste 20 de țări și, practic, aproapi 
în toate continentele. Prestigiul de cari 
se bucură produsele noastre este con
firmat și de cele peste 60 medalii d< 
aur obținute in ultimii 10 ani la tir- 
gurile internaționale. Punerea Is 
punct a unor tehnologii intensiv In
dustriale înseamnă o creștere a pro
ductivității cu cel puțin sută la 
sută. Tematica unităților de cerceta- 
re-proiectare, ca și întreaga activi
tate de producție a combinatului 
apicol sînt strîns corelate cu obiec
tivele de creștere a producției api
cole și a celei agrare. Alte rezultate 
se referă la obținerea unor produse 
medicamentoase necesare în comba
terea unor boli și dăunători, ca și 
la fundamentarea științifică a apite
rapiei, pentru a asigura utilizarea 
controlată a principiilor active din 
produsele apicole. Temele specialiș
tilor români înscrise pe agenda de 
lucrări a simpozionului reflectă o 
parte din contribuția acestora la îm
bogățirea apiterapiei. Lucrările pre
zentate se referă la rezultatele bune 
obținute prin administrarea diferite
lor produse apicole din țara noastră 
în tratamentul și prevenirea unor 
boli ale sîngelui, viroze, hepatită, 
alergii. în tratamentul pre și post
operator, în oftalmologie, O.R.L., ar
suri cutanate, plăgi, stomatite mico- 
tice, parodontopatii, sau administra
te ca susținători naturali în efortul 
sportiv de performanță etc. Sînt nu
mai cîteva din succesele pe care le 
prezentăm în cadrul lucrărilor sim
pozionului.

Sîntem convinși că lucrările șl pro
dusele prezentate în cadrul simpo
zionului și al expoziției internaționa
le vor aduce multe noutăți în diver
sificarea utilizării produselor apicole, 
în creșterea interesului pentru utili
zarea lor ca alirpent cu valoare bio
logică ridicată și ca remediu natu
ral. contribuind totodată la întărirea 
colaborării între specialiștii și pasio
nați! acestei tradiționale și frumoase 
preocupări.

Convorbire consemnata <Je 
Elena MANTU

0 buturugă
întreprinderea mi

nieră Moldova Nouă 
este o unitate relativ 
nouă si deci dotată în 
mare parte cu utilaje 
modeme. Așa sint și 
utilajele uzinei de 
preparare a minereu
rilor de aici. Și totuși, 
la această unitate per
sistă unele lucruri care 
adeveresc expresia 
„indiferenta umbrește 
eficiența". în cazul la 
care ne referim, nu 
numai că o umbrește, 
dar o și diminuează. 
Despre ce-i vorba ? în 
principal.de lipsa unui 
ventilator și a unui 
pulverizator. Cel dintîî 
este necesar la unul 
din concasoarele care

mică, din.., praf și pulbere
macină minereu, iar al 
doilea la coșul de e- 
vacuare a prafului. 
Lipsind, evident, se 
pierd importante can
tități de minereu. Prin 
montarea ventilatoru
lui. așa cum de altfel 
s-a prevăzut de mai 
mult timp în planurile 
întreprinderii, dar s-a 
amînat de pe o zi pe 
alta, de la lună la 
lună, s-ar putea re
cupera. cu ajutorul 
lui, întreaga cantitate 
de minereu care în 
momentul de fată se 
duce pe apa Sîmbetei, 
mai exact, se irosește 
în atmosferă. La rîn- 
dul său. pulverizatorul 
ar asigura stropirea și, 

respectiv. umezirea 
prafului de minereu, 
ceea ce ar permite ca 
„tulbureala" formată 
în procesul de produc
ție să fie dirijată pe 
liniile de flotare. recu- 
perîndu-se si aici pra
ful. adică minereul. Și 
tot acest din urmă u- 
tilaj. pulverizatorul. ar 
fi și de natură să îm
bunătățească substan
țial condițiile de mun
că ale oamenilor. Nu 
e oare timpul ca tă
răgănării si pierderilor 
să li se pună capăt T 
Pulberile pot fi câte
odată prețioase și nu 
trebuie privite ca pra- 
fuL (Nicolae Cătană).

Și Diogene s-ar fi speriat de atîtea butoaie...

RECOLTAREA Șlz
Culesul legumelor în grădini, preluarea și transportul lor în piețe șl 

In unitățile de prelucrare, spre a se preîntimpina orice pierderi, sint 
sarcini de primă importantă în agricultură. In rîndurile ce urmează 
Înfățișăm cîteva aspecte în legătură cu recoltarea, preluarea și transpor
tul legumelor in județele Mehedinți și Olt.

După grafic, repede și bine
Imaginea zilnică de ansamblu a 

piețelor, dar mai ales constatările de 
pe teren ne-au permis să reținem o 
primă concluzie : legume există din 
abundență. De altfel, ing. Virgil Mîr- 
șu, directorul întreprinderii județene 
Mehedinți de legume și fructe, ne face 
încă de la început cîteva precizări. 
Consemnăm ca o inițiativă lăudabilă 
faptul că. în ultimii ani, producția 
a fost concentrată în unități cu tra
diție și care au mari posibilități de 
a realiza legume, așa cum sînt coo
perativele agricole din Salcia. Gîrla 
Mare, Obîrșia de Cîmp, Pristol, Vra- 
ta, Cujmir, Jiana, Izvoarele. Vînătorl 
si Corlățel. In aceste unități există 
ferme legumicole puternice care a- 
sigură întreg necesarul de legume 
pentru județ, livrînd fi altor piețe 
din tară și la export.

Așa stînd lucrurile, ne-am propus 
ca timp de o ?i, împreună cu fac
tori de răspundere din cadrul între
prinderii de resort, să urmărim dru
mul pe care-1 parcurg legumele de 
la producători pînă la consumatori. 
La C.A.P. Vinători, cea mai mare 
parte din forța de muncă se află con
centrată în aceste zile in ferma le
gumicolă. Se recoltează intens după 
grafice riguros stabilite și respecta
te. se livrează cantități tot mai mari, 
în așa fel îneît să se evite orice fel 
de pierderi. „Astăzi, de exemplu — 
ne spune ing. Gheorghe Lupan, șeful 
fermei — avem în cîmp peste 120 
cooperatori. Se lucrează pe formații, 
astfel că pînă în seară vor recolta 
și livra peste 40 tone de tomate, u- 
nitatea noastră fiind specializată pe 
această cultură. Producția de toma
te pe care o mai avem în cîmp la 
ora Actuală se estimează la peste 

700 tone. Tocmai de aceea acordăm 
toată atenția bunei organizări a mun
cii, pentru a urgenta stringerea în
tregii producții".

Ne oprim. în continuare, la cen
trul de legume și fructe din Cujmir, 
care preia zilnic producția din 25 
cooperative agricole, adică din prin
cipalele unități producătoare de le
gume din județ. Aici, activitatea este 
în toi. „Acum, la noi — ține să ne 
spună Gheorghe Crăiniceanu, conta- 
bil-șef — este sezon de vîrf. Numai 
azi. 31 august, trebuie să preluăm 
peste 400 tone de legume, care sint 
dirijate pe piețele din județ și din 
tară și spre diferite fabrici de pre
lucrare". Notăm și faptul că numai 
de la producătorii particulari din 
zonă, cu care s-au încheiat contrac
te. s-au preluat peste 750 tone de 
tomate. La Salcia. Obîrșia de Cîmp 
și Vrata, sute de cooperatori lucrau 
în fermele legumicole Ia recoltatul, 
sortatul si livrarea legumelor. „In 
cursul acestei zile — aprecia ing. Eu
gen Stancu, șeful fermei legumicole 
de la C.A.P. Gîrla Mare — livrăm 
peste 80 tone roșii, ardei, vinete și 
alte sortimente de legume. în acest 
an. preluarea producțiilor s-a făcut 
mai bine, la timp, conform grafice
lor zilnice".

Iată și alte situații. Conducerile șl 
specialiștii unor cooperative, cum 
sînt cele din Jiana. Dănceu. Corlățel 
ș.a.. nu acordă atenția cuvenită sor
tării legumelor. De aici, discuții la 
preluare în stabilirea calității. Sînt 
și cazuri cînd mijloacele de transport 
stau în cîmp o zi întreagă pentru 
un singur transport, din cauză că 
munca nu este organizată judicios în
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ferme. întrucît în cîmp se află încă 
multe legume, se impune ca acțiu
nea de recoltare și livrare să fie 
impulsionată in toate unitățile. Ală
turi de cooperatori, o contribuție în
semnată la această amplă acțiune o 
pot aduce tinerii satelor, elevii șco

Obstacole in drumul de la cîmp la fabrică
Și în județul Olt sîntem in 

plin sezon de recoltare a legu
melor, de prelucrare a lor în fa
brici. In grădini se află cantități 
mari de roșii, ardei, vinete s.a. Cum 
șe desfășoară recoltarea și transpor
tul acestora la fabricile de con
serve ? Dacă pînă acum cîteva zile 
preluarea legumelor de către între
prinderea de conserve din Caracal 
se desfășura normali, acum, datori
tă slabei organizări a activității, se 
manifestă o seamă de deficiente, mai 
ales în utilizarea mijloacelor de 
transport. S-a stabilit din vreme ca. 
în funcție de necesar. întreprinderea 
județeană de transporturi auto să 
asigure 240 capacități de transport 
pentru I.L.F. și 120 pentru întreprin
derea de conserve. Dar cantitățile 
de legume preluate din grădini sînt 
cu mult mai mici decît cele care 
puteau fi transportate zilnic. în de
pozitele I.L.F. zac de mai multe zile 
tone de roșii, care așteaptă să fie 
prelucrate. în depozitul de la Vlă- 
duleni. de exemplu, după afirmația 
recepționerului Gheorghe Iordache. 
„sînt de 4—5 zile. 30—40 tone de 
roșii, la care se adaugă alte zeci de 
tone ce se găsesc recepționate la 
cooperativele agricole Osica de Sus. 
Cioroiu. Fălcoiu ș.a."

— La noi, ne spunea inginera Ale
xandra Mandas, șefa fermei legumi
cole de la cooperativa agricolă Osica 
de Sus — pentru a nu crea stocuri 
și mai mari de legume, recoltăm 
doar 40—50 la sută din cantitățile 
prevăzute în grafic.

Sute de tone de legume nepreluate 
sînt în fermele proprii ale întreprin

lilor din zonele legumicole. întreaga 
producție de legume trebuie strinsă 
și livrată c'ît mai repede, spre a se 
evita orice pierderi.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteii"

derii de conserve. In ultimele zile au 
fost preluate mai puține legume de
cît capacitatea de prelucrare. Din 
cele 104 mijloace de transport ale 
I.Ț.A.,_ care au adus legume la fa
brică în ziua de 30 august a.c.. nu
mai 16 au efectuat cite două curse, 
restul numai cite una singură. „Stăm 
aici la fabrică cite 6—7 ore pentru 
a descărca mașinile — ne spune șo
ferul de la autocamionul 21-Ot-2456, 
Uie Crîmu. Pe foaia de parcurs nu 
se pune ora sosirii la fabrică, ci 
aceea a prezentării Ia cîntar. Des
cărcatul la bandă merge foarte greu". 
Si alți conducători auto ne-au spus 
că stau ore în șir cu mijloacele de 
transport _ degeaba. Pe unul din ei. 
Marin Joița, de pe autocamionul 
21-Ot-436. l-am întîlnit dimineața, la 
ora 8. la cooperativa Dobrun si la 
ora 16 l-am văzut din nou la fa
brică. așteptînd să intre la descăr
cat.

Despre toate aceste situații am dis
cutat cu tov. Ing. Gheorghe Bozga. 
directorul întreprinderii de conserve 
Caracal, care ne-a spus : „Toate de
ficientele se datoresc transportului 
necorespunzător cu mijloacele I.T.A. 
De la o vreme nu ne mai înțelegem 
cu această unitate ; trimitem tele
xuri pentru imputarea cantităților de 
legume netransportate. Pe lingă fap
tul că nu se respectă numărul de 
capacități prevăzute în contract, mij
loacele de transport nu fac nici două 
curse pe zi. Multe dintre mașini 
aduc tomatele în lădite. în loc de 
conteinere. Avem peste 1 700 de 
conteinere care pot fi descărcate 
mecanizat, operațiunea durînd. la o 

mașină. 20 de minute, în vreme ce 
descărcatul lădițelor durează în ju
rul a două ore. Din această cauză, 
zilele acestea ne-am cam blocat".

Nu contrazicem cele spuse de to
varășul director, dar în același timp 
nu putem să nu precizăm că. în 
curtea fabricii, sute de conteinere 
stăteau încărcate, fără a fi introduse 
la banda de fabricație, că 14—15 
mijloace de transport așteptau de 
mai multe ore să fie încărcate cu 
conteinere goale. Am întîlnit și un 
alt aspect negativ : legumele, după 
recoltare, sînt duse la depozitele 
C.L.F. Aici, după o ședere de ore 
sau zile, sînt din nou încărcate si 
transportate la fabrică. Nu se poate 
oare ca din cîmp acestea să fie li
vrate direct întreprinderii de con
serve din Caracal, evitîndu-se ast
fel și deprecierea legumelor, și ma
nopera suplimentară ?

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

ÎNTĂRIREA
(Urmare djn pag. I)
tehnică și organizare rațională, la 
care trebuie să participe toți oame
nii muncii, cu convingerea fermă că, 
prin folosirea deplină a timpului de 
lucru, putem să obținem zi de zi, 
decadă cu decadă, lună de lună, spo
ruri tot mai mari de producție fi
zică, ca bază a creșterii mai rapide 
a avuției societății, a venitului na
țional — suport solid și sigur al dez
voltării accelerate a economiei, al 
creșterii continue a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

întărirea disciplinei în muncă, pe 
fondul ridicării conștiinței socialiste 
a fiecăruia și a tuturor, iată un cîmp 
larg de acțiune pentru organele și

Anul trecut. în au
gust. întreprinderea 
pentru transportul și 
livrarea produselor pe
troliere din Ploiești a 
contractat ferm cu 
întreprinderea de uti
laj chimic din locali
tate livrarea în 1976 a 
100 000 de butoaie tip 
TDA — ambalaje pen
tru produse petroliere. 
A revenit apoi cu su
plimentări pe bază de 
repartiții. cantitatea 
de butoaie aiungînd 
la peste 210 000 bucăți, 
încă din primele zile 
ale anului în curs, la 
secția „Nord" a între
prinderii furnizoare o 
linie de fabricație spe
cială a început să pro
ducă ritmic ambalajele 
contractate. Sute. mii. 
zeci de mii. S-au în
grămădit în curtea în

Construcție faină, s-a
La Caracal se află 

în construcție o bază 
de întreținere pentru 
mijloacele auto ale 
gospodăriei comunale 
din localitate. Lucră
rile la noul obiectiv au 
început anul trecut. 
Pînă acum cîteva zile, 
totul decurgea normal.

treprinderii, dar bene
ficiarul nu a catadic
sit să le ridice. Avea 
pe semne un gînd. si 
l-a dat în vileag la 21 
aprilie a.c.. cînd a ve
nit cu pretenția să se 
reducă contractul a- 
nual cu circa 40 000 de 
butoaie. Nu a trecut 
mult timp si si-a ma
nifestat dorința de a 
renunța la alte 60 000, 
apoi la altele si altele, 
in total Ia 173 000 bu
toaie. Sigur că acest 
lucru era Inacceptabil 
pentru unitatea pro
ducătoare. Si a înce
put o vie discuție în
tre cele două între
prinderi. în această 
horă a disputei „care 
pe care" au intrat si 
numeroși planificatori, 
directori, alte cadre

„omis“
astfel îneît se credea 
că sînt posibilități 
pentru respectarea ter
menului de punere în 
funcțiune a noii capa
cități. Dar... cînd să se 
monteze la hala prin
cipală grinzile pentru 
acoperiș, s-a constatat 
că acestea nu există.

DISCIPLINEI ÎN MUNCĂ
organizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., chemate să inițieze și să 
desfășoare activități variate, menite 
să creeze o largă opinie de masă 
față de acei care irosesc timpul de 
lucru, să cultive spiritul de exigență 
și ordine în toate unitățile. Acțiunile 
întreprinse în acest scop trebuie să 
se integreze organic în eforturile 
constante pentru formarea omului 
nou, cu o conștiință inaltă, cu o ati
tudine Înaintată față de muncă, de 
îndeplinirea sarcinilor încredințate. 
Popularizînd exemplele înaintate, in- 
tensificînd munca de la om la om, 
activizînd colectivele de opinie și co
misiile de disciplină, organizațiile de 
partid au datoria de a lua pe Ioc ati

din centrală si minis
ter. Ore, zile, nervi, 
țigări, hîrtie consuma
te zadarnic. „Căci — 
ne spune tov. Marin 
Vasiliu. șeful serviciu
lui desfacere de la în
treprinderea furnizoa
re — discuțiile nici 
acum nu s-au înche
iat". Ce fel de pla
nificare a necesaru
lui de butoaie este 
aceasta 7 Cine va 
suporta pierderile de 
materiale, forță de 
muncă și de timp cau
zate furnizorului ?

Legenda spune că fi
lozoful antic Diogene 
își făcuse lăcaș într-un 
butoi. Dar oricît i-ar 
fi plăcut butoaiele, 
l-ar fi speriat și pe el 
o asemenea poveste. 
(Constantin Căpraru).

doar acoperișul
De fapt, a reieșit din 
scripte si din ancheta 
întreprinsă „la fata lo
cului" că ele nici nu 
fuseseră comandate 
pentru execuție vreu
nei unități de profil. 
Cum se zice, ca în 
povestea cu Păcală. 
(R. Emilian).

tudine față de orice neajuns și, în 
funcție de fiecare caz, de a aplica 
măsuri prompte de natură să ducă 
la folosirea completă și productivă a 
timpului de lucru, la întărirea disci
plinei socialiste muncitorești.

Așa cum este cunoscut, conștiința 
socialistă se măsoară prin atitudinea 
înaintată în muncă, printr-o discipli
nă desăvirșită în îndeplinirea sarci
nilor încredințate, a planului și an
gajamentelor asumate în întrecere. 
Tocmai în această direcție se impu
ne să acționeze mai stăruitor orga
nele și organizațiile de partid, pen
tru dezvoltarea activității creatoare 
productive consacrate înfloririi eco
nomiei naționale.

principal.de
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PE AFIȘUL CĂMINULUI CULTURAL
lEAUTĂTttE SATULUI CONTEMPORAN

I
în perioada de după primul Con- 
:es al educației politice și al cul- 
îrii socialiste, ca și în întreaga țară, 
iața spirituală a satelor din jude- 
11 Neamț cunoaște o efervescență 
sorită. De subliniat că, acționîn- 
u-se în spiritul uneia din sarcini- 
î principale relevate de congres — 
luncă politico-educativă concretă, la 
biect. potrivit cerințelor specifice 
le realității — la loc de frunte pe 
fișul căminelor culturale figurează 
n prezent teme legate de produc- 
ia agricolă, de sistematizarea și în- 
rumusețarea satelor, de instaurarea 
jrincipiilor eticii și echității socia- 
iste in viața de zi cu zi.

Acum, cu mult mai multă frecven- 
;ă decît în perioada anterioară, pro
gramele —. alcătuite cu participarea 
directă a reprezentanților 
tiilor de partid — vizează 
politico-educative complexe 
re. izvorite din realitățile 
ale așezărilor. Fie că este 
expuneri sau de simpozioane, de în
tîlniri cu brigăzile științifice sau de 
programe artistice, acțiunile au o fi
nalitate directă, concretă, imediată : 
executarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor agricole, dezvol
tarea și consolidarea cooperativelor, 
dezvoltarea proprietății obștești, în
tărirea disciplinei în muncă, a rela
țiilor socialiste, participarea prin ac
țiuni patriotice la ridicarea gradu
lui edilitar-gospodăresc al localități
lor, buna conviețuire intre oameni, 
dezvoltarea dragostei fată de pămîn
tul natal, față de patrie, unirea e- 
forturilor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului.

Ce roade dau aceste activități I
Iată citeva exemple.

— De cind ne știm pe aceste 
locuri, satul nostru s-a afirmat ca 
o puternică familie — ne spune to
varășul Nicolae Bostan, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Girov. Pămînturile și munca u-

organiza- 
obiective 
si unita- 
concrete 

vorba de

nită constituie izvorul bunăstării 
noastre, aflată în plin progres. Aiai 
ne sînt vatra caselor, amintirea stră
bunilor. tezaurul lor de înțelepciu
ne. Tocmai păstrarea și consolidarea 
acestui tezaur. îmbogățit în anii so
cialismului, ne-am gindit noi că tre
buie să stea în centrul preocupări
lor căminului cultural.

Consultăm tematica Înscrisă pe a- 
genda de lucru a acestui așezămînt 
de educație politică, de cultură so
cialistă. O confruntăm eu realitățile 
comunei. Constatăm că, de pildă, in
fluenta acțiunilor educative asupra 
comportamentului etic al oamenilor 
este evidentă. Iată un exemplu care 
a intrat pe bună dreptate în anale
le și memoria satului. Nu da mult, 
cîțiva cooperatori s-au „înfruptat" 
din proprietatea obștească. Descope- 
riți prin vigilența consătenilor, vi
novății au fost „zugrăviți" cum se 
cuvine intr-un program al brigăzii 
pe scena căminului cultural. Ur
marea : incisivitatea criticii, dar și 
omenia ei i-au determinat pe făp
tași să-și recunoască vinovăția chiar 
acolo. în fața mulțimii.,. Poate părea 
un fapt mărunt, dar operativitatea 
cu care a intervenit căminul cultu
ral, ca si „adresa" cu care a întoc
mit programul trebuie subliniate, 
faptul avind o mare influență edu
cativă asupra întregii colectivități a 
comunei. „De atunci — ne spune cu 
mindrie președintele — în cadrul 
cooperativei noastre de producție 
nici un pai nu se mai mișcă fără 
forme legale". Așadar, concret, la o- 
biect, cu pasiune și cu înțelepciune 
comunistă.

Un alt exemplu. La un moment 
dat, s-a atras atenția într-o adunare 
de partid că cei peste 200 de locui
tori ai comunei Borlești — chimiști 
la Săvinești, navetiști — nu partici
pau mal deloc la munca cimpului. 
Prompt, căminul cultural a inițiat un 
program dialogat despre legăturaExpoziția de ceramică cubaneză

dintre uzină și sat. „Arma" cîntecului 
a fost întărită de «arsenalul» panou
rilor de onoare, al unor cuvenite 
laude aduse fruntașilor, al unor e- 
diții speciale ale gazetei satirice. Ur
marea : azi, după orele de lucru în 
uzină, majoritatea chimiștilor care 
locuiesc în Borlești sint fie prezenți 
pe ogoare, fie la sediul cooperativei, 
gata să pună umărul oriunde este 
nevoie de ei... Așadar, pornindu-se 
de la realități, țelurile muncii politi
co-educative au devenit ele insele 
realități.

Dar căminul cultural nu se mărgi
nește doar la a constata si combate 
anumite stări necorespunzătoare sau 
a evidenția faptele pozitive. Pro
gramele politico-educative de masă 
vizează, în aceeași măsură, obiecti
ve generale, de perspectivă mai lar
gă : consolidarea climatului de ci
vilizație și civilitate, a spiritului co
lectivist, a dezvoltării viitoare a 
locurilor și oamenilor. Și aioi, agen
da este bogată în modalități și ac
țiuni : întîlniri cu fiii satelor ce lu
crează prin alte părți ale tării ; re- 
vitalizarea tradiționalelor '„sfaturi 
ale bătrînilor" ; organizarea de uni
versități populare sătești ; instituirea 
de stagiuni permanente ale forma
țiilor teatrale ale așezămintelor. 
Astfel se procedează, cu bune rezul
tate, la căminele culturale din Po- 
doleni, Vinători-Neamț, Păstrăveni, 
Războieni, Dobreni și în multe alte 
locuri. Acestea, spre deosebire de 
perioade anterioare, caută cu aten
ție, pentru repertoriul lor, piese de 
teatru inspirate din problematica 
reală a vieții satelor, dar și din alte 
domenii — criteriul fiind acela al în- 
riuririi educative asupra obștii. Ca 
statornici și atenți spectatori ai pro
gramelor teatrale din comune, ing. 
Valeriu Bogatu, directorul S.M.A. 
din comuna Ion Creangă, și mecani
zatorul Pavel Grigore, de la coope
rativa agricolă de producție din A- 
verești, ne povesteau că, în urma vi
zionării repetate a spectacolelor d« 
teatru, oamenii au devenit avizați, 
în sensul cel mai dorit al cuvîntu- 
lui, reținînd ideile înaintate din con
ținutul pieselor pentru propriul lor

comportament, utilizînd frecvent în 
relațiile de muncă replici ale perso
najelor de pe scena căminului cul
tural. Totodată, sînt primite cu apre
cieri critice acele piese nelegate de 
viață, care nu reflectă realitățile. Sș 
conturează astfel noul profil spiri
tual al țăranului cooperator român, 
care nu mai este simplu degustător 
de „serbări la cămin", ci om care 
năzuiește permanent să se îmbogă
țească spiritual și pentru aceasta se
lectează, exigent, ceea ce i se oferă. 
De aici decurge, de altfel, și aten
ția sporită acordată, în ultima vre
me, de organizațiile comunale de 
partid, ca și autoexigență colective
lor căminelor culturale.

De subliniat că, în aceste condi
ții. multe din căminele culturale des
fășoară activități care au devenit 
tradiționale, tocmai pentru că izvo
răsc din realitățile spirituale ale lo
curilor și au o puternică rezonanță 
afectiv-educativă în rîndul maselor. 
T>e exemplu, „Sărbătoarea Războie- 
nilor" organizată periodic de cămi
nul cultura] din Războieni, pe locu
rile vestitelor lupte ale lui Ștefan 
cel Mare — adevărată lecție de is
torie, de natură să întărească și mai 
mijit în mintea Și sufletul sătenilor 
ideea de dreptate, de dragoste, de 
sacrificiu pentru glia străbună — 
este așteptată cu nerăbdare și adu
nă de fiecare dată zeci de mii de 
oameni. De asemenea, șezătorile din 
Humuleștii lui Creangă ; excursiile 
documentare intitulate „Pe urmele 
Vitoriei Lipan", eroina din romanul 
„Baltagul", care a peregrinat prin 
pădurea Stînișoarei ; „Zilele culturii 
juridice" ; „Sfatul obștii" 
trări elocvente, pe de o 
ancorării activității marii 
a căminelor culturale in 
tica majoră și complexă 
contemporan iar, pe de alta, ale ca
pacității de gîndire și acțiune a spi
ritualității satului in România socia
listă.

din Berlin, 
Hanoi. Ha- 

Sofia. Varșo-

Pe malul Dunârii, la Porțile de Fier
Foto : Gh. Vințilă

Miercuri s-a deschis la București 
întilnirea reprezentanților organiza
țiilor de tineret din capitale ale ță
rilor socialiste, manifestare ce se în
scrie pe linia bunelor relații stabi
lite între tineretul și popoarele noas
tre. între Partidul Comunist Român 
și partidele comuniste și muncitorești 
din țările reprezentate la această 
reuniune. Participă delegații ale or
ganizațiilor de tineret 
București, Budapesta, 
vana. Moscova, Praga. 
via și Ulan Bator.

Timp de șapte zile se vor desfă
șura simpozioane, vor avea loc vi
zite la obiective economice, soclal- 
cuiturale. demonstrații de măiestrie 
profesională, un festival al cîntecu- 
lui politic. întîlniri prietenești cu ti
nerii bucureșteni.

Tovarășul Virgil Hampu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., prlrh-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al U.Ț.C., a urat, la festi
vitatea de deschidere, bun venit par-

ticipantilor la întîlnire. exnrimînd 
convingerea că aceasta va constitui 
un bun prilej pentru realizarea unui 
schimb de experiență privind contri
buția organizațiilor de tineret la 
opera de edificare a societății so
cialiste și comuniste în țările res
pective. în continuare au luat cu- 
vintul tovarășii Karin Smettan. se
cretar al Comitetului municipal Ber
lin al Tineretului Liber German, 
Vu Huu Loan, consilier al Ambasa
dei R. S. Vietnam la București. 
Accacio Almeida, membru al Comi
tetului provincial Havana al Uniunii 
Tinerilor Comuniști. Stepan Miro
slav. președintele Consiliului oră
șenesc Praga al Uniunii Socialiste a 
Tineretului. Vasco Boiadjiey. secre
tar al Comitetului orășenesc Sofia al 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist, si Wieslaw Weitz, secretar al 
Consiliului orășenesc Varșovia al 
Federației Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez.

(Agerpres)

sînt ilus- 
parte, ale 
majorități 
problema- 
a satului

Petre DRAGU
Ion MANEA
corespondentul „Scîntell"

Noi studii tracice
Istoria tracilor — procesul de for

mare și dezvoltare a acestui mare 
grup etnic din care au descins geto- 
dacii, reține tot mai mult atenția 
cercetătorilor noștri. Un studiu com
plex, aparținînd ceroetătorului Se
bastian Morintz de la Institutul de 
arheologie din Capitală, care va face 
obiectul unei comunicări la apropia
tul Congres internațional de traco- 
logie de la București, se oprește asu
pra celei mai vechi perioade, cuprin
să între secolele XVII—XIV î.e.n. 
Trăsăturile ce o definesc sînt așeză
rile omenești durabile (ieșite la 
iveală în urma cercetărilor arheolo
gice), o dezvoltare deosebită a me
talurgiei bronzului și aurului, ca și 
a tehnicii ceramicii. Se apreciază ca 
semnificativ pentru nivelul culturii 
spirituale a acestei perioade a isto
riei tracilor sanctuarul din așezarea 
de la Sălacea — județul Bihor, cel 
mai vechi lăcaș de cult descoperit 
la noi. Cercetarea de față merge, 
pînă în momentul în care purtătorii 
culturii materiale din spațiul carpa- 
to-dunărean intră in lumina istoriei 
scrise sub numele de geto-daci.
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FOTBAL,

Etapa a IlI-a a diviziei A
din
3-a 
fot- 
din 

fata a peste 70 000 de 
avut loc cuplajul inter- 
în primul meci. Sportul 
învins cu scorul de 4—0

Expoziția de cera
mică cubaneză, deschi
să la Teatrul Național 
din București, consti
tuie un adevărat 
„spectacol" al forme
lor și culorilor, al 
poeziei și ingenuității, 
oferit de nouă artiști 
plastici din tara so-' 
cialistă prietenă, cera- 
miști aparținînd mai 
ales generației tinere. 
Hector Aguilera. Ro
berto Consuegra, Ro
berto Fernandez. Jose 
Fuster, Teresa Gomez, 
Juan Marquetti. Anto
nio Romero, Fernando 
și Julio Velazquez sînt 
reprezentanți ai unor 
orientări și tehnici 
dintre cele mai varia
te — rafinate îmbinări 
de tradiție și de mo
dernitate. Expoziția 
facg evidentă preocu
parea artiștilor din 
Cuba de azi de a con
feri artei străvechi a 
poporului lor o mat 
pronunțată funcție 
mobilizatoare. („Eco
nomisiți apa" — se in
titulează una dintre 
lucrările tînărului Jose 
Fuster). Ceramiștii 
cubanezi figurează in 
emailul vaselor — în
vestite cu funcții de
corative — sau pe su
prafețe cilindrice și 
conice, doar amintind 
obiectele ceramice tra-

diționale, imagini din 
frumoasa lor tară 
(cum arată șl titlul 
unei lucrări de Julio 
Velazquez), simboluri 
caracteristice și mituri 
naționale (Roberto 
Fernandez). Ei „scriu",

Icam-h
PLASTIC

în nuanțe pastelate 
sau în culori tari, a- 
devărate poeme des
pre iubire și miraco
lul vieții (J. 
quez, Juan 
quetti). concep 
te decorative 
instituie în sărbători 
ale privirii, „jucării" 
ingenue — în forme 
de mare puritate și in 
nuanțe dintre cele mai 
delicate (Antonio Ro
mero).

Marea tentație a ce- 
ramiștilor cubanezi ră- 
mîne exprimarea. în
truchiparea ........ .
naturii, a 
exuberante, 
purilor și 
cea a unui zoomorfism 
cu virtuți de poe
zie simbolică. Creații
le lui F. Velazquez

Velaz-
Mar- 

obiec- 
ce se

stilizată a 
vegetației 

a anotim- 
mai ales

(„Bufnița", „Curcan"), 
ale lui Hector Agui
lera și. mai ales, ale 
lui Roberto Consuegra 
(„Găină neagră", „Peș
te sclipitor"), figurînd 
animale 
reliefuri 
colorate 
învie și 
parte, în 
tradiția artei sudame- 
ricane. inclusiv a filo
nului imagistic indian, 
a formelor lui vi
guroase, 
tipice, a 
tari.

Grație solilor artei 
plastice cubaneze, am 
regăsit în liniștea ex
poziției 
fărîmă 
Cubei, 
dragoste

■ nu numai sugestii ale 
tumultului Havanei, 
ale frumuseții mării 
la Varadero sau la 
Santiago de Cuba, ori 
ale munților Sierra 
Cristal, ci și mai ales 
expresii elocvente ale 
spiritualității specifice 
Cubei, ecouri ale is
toriei seculare și ale 
aspirațiilor actuale ale 
poporului cubanez, an
gajat in edificarea so
cietății socialiste.

fabuloase, cu 
generoase, 

mirific — re
duc mai de- 

noi sinteze,

lui
hiperbolice, 

culorilor lui

nu numai o 
din pămîntul 
modelat cu 
și dăruire.

Natalia STANCU-
atanasiu

TE AT R UL
(Urmare din pag- I)

artei estecesară „școală a vieții" și a 
frecventarea „izvorului" — a teatru
lui de amatori. Iată de ce. atunci 
cind aud că regizori prestigioși pre
cum Liviu Ciulei, Gh. Harag, Ion 
Cojar, Mihai Dimiu, Dan Alexan- 
drescu asistă la repetițiile și „vizio
nările" unor echipe de amatori, ai 
căror prieteni statornici sint. mă gin- 
desc că nu o fac numai în calitate 
de „sfătuitori" ; că intilpirea cu 
amatorii reprezintă pentru ei un pri
lej de a medita, încă o dată, asupra 
rosturilor artei și naturii teatrului, 
asupra maximei eficiente spirituale 
a „domeniului" lor, asupra căilor de 
racordare a artei lor la imperativele 
realităților societății noastre socia
liste.

Accentul pus de documentele Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste pe dezvoltarea miș
cării artistice de masă, ca. formă a 
educației politice, recenta cuvîntare 
a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Tulcea. care 
subliniază necesitatea unei „noi faze 
a dezvoltării activității educative și 
cultural-artistice" pun și in fața 
teatrelor . (care-și pregătesc acum 
planurile de activitate pentru viitoa
rea stagiune), noi imperative : reali
zarea pnui progres substanțial in 
privința colaborării cu teatrele popu
lare, cu sutele de formații de pe cu
prinsul țării, preluarea și intensifi
carea vechilor forme de colaborare și 
susținere a acestora și mai ales ima
ginarea și traducerea în practică « 
unor noi căi de comunicare, mai efi
ciente, mai organice.

în acest sens, iată câteva conside
rații și propuneri care stau în aten
ția A.T.M., urmînd a deveni obiec
tive concrete de acțiune, dar care 
merită și adeziunea susținută a tea
trelor. Se impune, mai întâi, ca 
aceste legături să devină nu numai 
permanente, ci și sistematice și pre
văzute intr-un capital aparte — și 
nu dintre ultimele — în planul de 
activitate lunar al fiecărei instituții 
teatrale și Implicînd deopotrivă : ac
torii, regizorii, secretarii literari etc. 
Așa cum se știe, conform practicii 
de pînă acum, teatrele deleagă in
structori pe lingă diverse colective 
de amatori. Ar fi de dorit — 
lialele A.T.M. au și avut o 
menea orientare încă de la 
meierea lor — ca printre 
„animatori" să se numere, alături de 
artiștii de prestigiu, și actori tineri, 
care, împreună cu ceilalți, pot aduce 
un suflu proaspăt în activitatea for
mațiilor din întreprinderi și așeză
minte, autoperfecționîndu-se. In ace
lași timp, ei înșiși. Am convingerea 
«ă acești oameni tineri vor ști să

și fi- 
ase- 

înte- 
acești

noi talente. De asemenea, 
x:upa insistent și prin fili- 

prezenta teatrelor 
continuitate, secretariatele

identifice
n,e vom o 
alele A.T-M. ca 
să aibă ___1______
literare, regizorii, actorii desfășurând 
o activitate eare să includă toate 
„fazele" și „detaliile" creației sce
nice : alegerea optimă a repertoriu
lui (și contribuția la crearea unui 
repertoriu „local") ; alcătuirea distri
buției ; adincirea unei viziuni regi
zorale inteligente ; eforturile de 
compoziție ; acordarea asistenței 
materiale și spirituale în _ privința 
montărilor. Prezenta la vizionări va 
trebui să devină moment de lucru, 
iar organizarea unor spectacole ale 
formațiilor, uneori chiar în sala tea
trului, poate deveni o practică per
manentă. La fel cum ne vom strădui 
să dăm impuls unor forme mai puțin 
uzitate — dar necesare — cum ar fi 
aceea de a invita actori prestigioși să 
joace în reprezentații ale întreprin
derilor.

Cum majoritatea teatrelor noas
tre populare — de la Vilcea, Mediaș, 
Lugoj, Tulcea, Alexandria, Focșani, 
Drobeta Turnu-Severin etc. — fiin
țează în centre unde nu activează 
teatre profesioniste, tocmai cu aces
tea vor trebui stabilite legături mai 
strinse de către teatrele din orașele 
vecine. Se impune, de asemenea, ca 
turneele întreprinse în zonele lipsita 
de teatru profesionist să fie mai frec
vente, să includă numai spectacole 
„exemplare" și să programeze intîl- 
niri și discuții cu actorii din între
prinderi și așezăminte.

O altă necesitate : actorii — „in
structori" sau „oaspeți" — trebuie să 
aibă în permanență sprijinul sub
stantial al criticii teatrale, care are 
obligația de a contribui la lărgirea 
orizontului politic și de cultură tea
trală, la evidențierea limpede a că
ilor prin care arta autentică devine 
instrument de modelare a conștiinței 
comuniste. De altfel, A.T.M. a inclus 
în planul de activitate al secției sale 
de critică o serie de acțiuni de acest 
gen : deplasări ale criticilor cu pri
lejul turneelor la cluburile muncito
rești în care unele teatre desfășoară 
stagiuni permanente, implicarea lor 
mai frecventă la dezbaterile cu spec
tatorii, prezența la premiere ale for
mațiilor din Întreprinderi.

Nici un efort nu trebuie precupe
țit pentru inflorirea artelor, a miș
cării de amatori pentru ca fenome
nul cultural-artistic să pătrundă în 
mase cit mal largi, iar puterea artei 
să se manifeste plenar — in sensul 
creșterii nivelului de conștiință al 
oamenilor, astfel ca fiecare cetățean 
să devină un participant conștient la 
realizarea Programului ideologic ai 
partidului.

Casa de cultura din Petroșani

CUM PREGĂTIT! NOUL AN ȘCOLAR?

Sînt create condiții 
procesului instructiv

Doar două săptămîni au mai rămas 
pînă la „startul" noului an de învăță- 
mînt. Un raid-anchetă prin citeva 
județe ale tării — Timiș, Tulcea, Mu
reș, Teleorman — oferă prilejul unor 
constatări îmbucurătoare privind e- 
forturile conjugate ale factorilor de 
resort pentru pregătirea exemplară 
a tuturor condițiilor cerute de buna 
funcționare a școlilor in noul an de 
învățămint.

Pentru început consemnăm pregă
tirea, in fiecare dintre județele amin
tite, ca și pretutindeni în țară, a unor 
premiere școlare : noi săli de clasă, 
ateliere-școală, grădinițe, internate 
și cantine etc. Astfel, își vor deschide 
pentru prima oară porțile noi insti
tuții de învățămint : Liceul de trans
porturi din Timișoara și Liceul real 
din Recaș (Timiș), Liceul de electro
tehnică din Tg. Mureș și liceele in
dustriale de prelucrare a lemnului 
din Deda și Sîngeorgiu de Pădure 
(Mureș), Liceul de mecanică din Su- 
lina (ultimele trei rezultate din mai 
adecvata profilare a unor unități li
ceale existente în funcție de cerin
țele economice locale) ș.a. Pentru cei 
mai mici elevi — preșcolarii — se 
vor da în folosință noi locuri în gră
dinițe : 1 010 în județul Timiș, 960 — 
în județul Mureș, 8 grădinițe — în 
județul Teleorman etc. Modernul 
atelier interșcolar din Tg. Murteș, 
cele 9 ateliere-școală din județul Te
leorman, cele 5 — din județul Timiș 
și altele vor îmbogăți baza tehnică 
a activității practice-productive a 
elevilor.

— Care este stadiul acestor noi 
obiective, al celorlalte construcții 
școlare din județ ?

Răspund reprezentanți ai inspec
toratelor școlare județene :

• Timiș. Petru Radu, inspector 
general : Multe dintre aceste lucrări 
sînt în pragul încheierii ; la unele 
obiective se constată încă rămineri 
în urmă, planul de investiții pe opt 
luni fiind realizat numai in propor
ție de 70 la sută. Pe baza indicațiilor 
biroului comitetului județean de par
tid s-au întocmit colective speciale 
care urmăresc realizarea fiecărui o- 
biectiv întîrziat in parte, constructo
rul concentrîndu-și forțele principale 
pe aceșțe șantiere, astfel ca în ccl 
mai scurt timp să se încheie toate 
lucrările prevăzute în plan.

• Tulcea. Traian Bidoaie, inspec
tor general adjunct : în linii mari, 
pregătirea localurilor pentru noul an 
școlar s-a încheiat. în multe școli se 
mai fac finisări interioare. La acest 
capitol s-ar cere intensificate preocu
pările pentru repararea mobilieru
lui școlar și a materialelor didactice.

o Teleorman. Fernand Chirea. in
spector general : I,a 1 septembrie, 
în general toate lucrările au fost în
cheiate. Mai intîmpinăm greutăți cu 
constructorul care, din lipsă de mate
riale de construcții (mai exact dintr-o 
negospodărească aprovizionare — 
n.n.), nu va preda la termenul stabi
lit — 15 septembrie — 16 săli de 
clasă.

Deci, în general, bine... dar mai 
sînt și unele rămîneri in urmă ! 
După cum se vede și din răspunsuri, 
în unele județe sint inițiata măsuri

mai ferme, în altele mai timide, pen
tru redresarea situației. în această 
ordine de idei, menționăm prezența 
activă a tineretului școlar la acțiu
nile pregătitoare ale noului an de 
studiu, ajutorul gospodăresc dat de 
părinții elevilor. „Din inițiativa or
ganizației U.T.C. — ne relatează di
rectorul adjunct ai Liceului industrial 
metalurgic din Tulcea, Nicolae Ca- 
dinoiu — elșvii s-au angajat și au 
realizat ei înșiși curățenia sălilor de 
curs, laboratoarelor și internatului, 
montarea utilajelor în noul atelier- 
școală. în prezent, pun la punct noua 
cantină, pe care am preluat-o de la 
constructor". La Liceul real-umanist 
din Alexandria, profesorii, elevii și 
părinții au lucrat cot la cot pentru 
amenajareâ noului laborator de bio
logie și a serei didactice, transforma
rea cabirietului de matematică intr-un 
laborator de calcul automat și orga
nizarea celui de-al 7-lea atelier-școa- 
lă, de prelucrare a maselor plastice.

în ansamblul pregătirilor, un loc 
important îl ocupă — așa cum este 
firesc, dacă avem în vedere sarcinile 
importante ce revin școlii în forma
rea tineretului pentru muncă și via
ță — asigurarea bazei materiale și 
condițiilor de producție eficientă din 
atelierele-școală. în această privință, 
directorii și cadrele didactice din 
școli primesc un sprijin substanțial 
din partea conducătorilor și specia
liștilor din unitățile economice care 
patronează școlile. Am constatat cu 
satisfacție, in raidul nostru, că cei 
mai multi dintre directorii unor mar’ 
unități economice cu care am stat de 
vorbă erau la curent cu pregătirile 
concrete ale producției elevilor în 
noul an școlar.

— Pentru ca viitorii absolvenți ai 
liceului industrial pe care-1 patro
năm să se integreze imediat în pro
cesul de producție trebuie să cu
noască bine mașinile-unelte cu care

mai bune
educativ

vor lucra — ne spune ing. Arke Mar
cus, directorul întreprinderii „Elec- 
trotimiș" — Timișoara. De aceea, am 
trecut la amenajarea unui laborator 
în care utilajele sînt prezentate sec
ționat. Odată cu noul an școlar vor 
intra în funcțiune, pentru clasele de 
electrotehnică, laboratoare de auto
matizări și de aparate de înaltă și 
joasă tensiune ; mai sînt în curs de 
dotare laboratoare de rezistenta ma
terialelor, de măsurători și toleranțe, 
de desen tehnic etc.

Dintre măsurile practice adoptate 
In vederea mai bunei desfășurări a 
pregătirii teoretice și practice a ele
vilor, Iacob Pelea, directorul Combi
natului de îngrășăminte chimice din 
Turnu-Măgurele. enumeră : „asigu
rarea locurilor de practică în produc
ție, pentru 1 000 elevi, în secțiile de 
producție, întreținere și reparații ale 
combinatului ; repartizarea elevilor 
pe lingă cei mai buni muncitori și 
maiștri ; desemnarea a patru maiștri- 
instructori care vor îndruma prac
tica elevilor în combinat ; dotarea 
cu mașini-unelte — strunguri, freze, 
bormașini și S.D.V.-uri — a atelie- 
relor-școală de strungărie, sudură și 
lăcătușerie".

Din discuțiile cu interlocutorii 
noștri din școli și unități economice 
patronatoare am mai notat unele 
preocupări și acțiuni care se cer in
tensificate pentru a fi finalizate pînă 
la data deschiderii cursurilor : res
pectarea riguroasă a planificărilor 
privind aprovizionarea școlilor cu 
manuale, cu materiale didactice ; în
cheierea contractelor de producție a 
atelierelor-școală cu unitățile econo
mice beneficiare ; antrenarea cu mai 
mult spirit gospodăresc a elevilor în 
pregătirea școlilor pentru sărbătoarea 
începerii noului an de Irivătămînt.

Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteli"

• ALBA: Centrul județean de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă a editat 
de curind volumul „Întipărite braz
de", culegere de cîntece și versuri 
aparținînd unor poeti-tărani din ju
deț. Acesta este de altfel al doi
lea volum cu un asemenea pro
fil. . .......................
de 
unor poeți din 
munte a județului, 
eestor apariții

a fugit prin ușă" de P. Vintilă, „Pa
cea" de Aristofan, „Viața unei fe
mei" de A. Baranga și „Lapte da 
pasăre" de D. R. Popescu. Teatrul 
clujean mai pregătește pentru apro
piata stagiune : „Vizita bătrînei 
doamne" de Diirrenmatt, „Pygma-

Primul, intitulat „Document 
piatră", cuprindea creațiile 

satele zonei de 
Inițiativa a- 

____  __iții editoriale vine în 
sprijinul formațiilor artistice de 
amatori de la sate, contribuind, tot
odată, la cunoașterea și răspîndirea 
creațiilor poetice care cîntă realită
țile contemporane ale patriei socia
liste. A CLUJ-NAPOCA. Stagiu
nea teatrală clujeană se va re- ■ 
lua prin „Festivalul teatrelor na
ționale" — manifestare ce va 
avea loc la începutul lunii oc
tombrie și la care vor partici
pa colective dramatice din Bucu
rești, Iași, Timișoara și Craiova. 
Actorii Teatrului Național din Cluj- 
Napoca se vor prezenta cu „Despot 
Vodă" de V. Alecsandri, „Casa care

Miercuri s-au desfășurat opt 
cele nouă meciuri ale etapei a 
a Campionatului categoriei A de 
bal. Pe stadionul „23 August" 
Capitală, în 
spectatori, a 
bucureștean. 
studențesc a 
(4—0) formația Progresul, prin punc
tele marcate de Grosu (3’), Mircea 
Sandu (14’). Rădulescu (29’) și Ma- 
rica (36’). tn întilnirea-derbi. cam
pioana țării. Steaua a primit replica 
formației Dinamo. Fotbaliștii dina- 
moviști au obținut victoria cu scorul 
de 5—2 (2—1) prin punctele realizate 
de Custov, Dudu Georgescu (2). Lu- 
cescu și Ion Moldovan. Pentru ste- 
liști au înscris Troi și Răducanu.

Iată rezultatele înregistrate in ce
lelalte meciuri :

F.C. Corvinul Hunedoara — F.C.M. 
Reșița 6—1 (2—0). Au marcat Toca 
(2), Georgescu (2). Economu. Somo- 
lanschi și. respectiv. Tănase.

F.C. Bihor Oradea — A.S.A. Tg.

Mureș 1—0 (1—0). Unicul punct a fost 
marcat de Kun, în minutul 2.

S.C. Bacău — F.C.M. Galați 5—0 
(2—0). Cele 5 puncte au fost reali
zate de Botez (2). Zamfir. Pană si 
Munte anu.

Politehnica Timisoara — Universi
tatea Craiova 1—0 (1—0). A înscris 
Floareș, în minutul 16.

F.C. Constanta — U.T. Arad 3—0 
(0—0). Autorii punctelor : Kukla (au
togol). Gătej si Sălceanu.

Politehnica Iași — F.C. Argeș Pi
tești 2—0 (1—0). Romilă și Dănilă au 
fost autorii punctelor înscrise în mi
nutele 44 și, respectiv. 46.

întilnirea restantă a etapei va avea 
loc astăzi de la ora 16. 
Republicii, unde se vor 
și Jiul Petroșani.

în clasament conduce 
dențesc (cu 6 puncte), urmată de 
S.C. Bacău (5 puncte) si Dinamo (4 
puncte). Viitoarea etapă este progra
mată duminică, 5 septembrie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

pe stadionul 
întîlni Rapid

Sportul etu-

• Intre 6 și 11 septembrie se vor 
desfășura la Costinești întrecerile 
turneului final al celei de-a 3-a 
ediții a competiției de tenis, dotată 
cu trofeul „Cupa Scînteia Tineretu
lui". Pentru faza finală a acestei 
importante competiții sportive de 
masă s-au calificat campionii fazelor 
județene încheiate recent.

• Noua ediție a „Cupei F. R. 
Box" va începe în ziua de 4 septem
brie cu participarea a 14 echipe. In 
urma tragerii la sorti au fost stabi
lite primele initîlniri. după cum ur
mează : Dinamo Brașov — A.S.A. 
Cluj-Napoca ; Electroputere Craio
va — C.S.M. Reșița ; Box-Club Ga
lați — Motorul Arad ; Metalul Boc
șa Română — U.M. Timișoara ; Li
toral Mangalia — Drobeta Tr. Se
verin ; C.S.M. Sibiu — A.S.A. Ba
cău. Sînt calificate direct în turul 
II formați iile Farul Constanța și 
Box-Club Brăila.

• In urma rezultatelor înregistrate 
în turneele internaționale de tenis 
desfășurate săptămîna trecută, in 
clasamentul general al „Marelui 
Premiu — F.I.L.T." conduce mexi
canul Raul Ramirez — (488 puncte), 
urmat de americanii Jimmy Connors 
(415 p), Eddie Dibbs (405 p), Harold 
Solomon (386 p), polonezul Wojtek 
Fibak — (377 p) etc. Tenismanul ro
mân life Năstase se află pe looul 
11, cu 230 puncte.

a La Havana s-a disputat meciul 
retur dintre selecționatele Cubei și 
Jamaicăi. continid pentru prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal — ediția 1978. Fotbaliștii cuba
nezi au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0). învingătoare și in 
primul joc (scor 3—1), echipa Cubei 
va întîlni în turul următor formația 
Haiti.

o Selecționatele de hochei pe 
gheață ale U.R.S.S. și S.U.A., care, 
începînd de astăzi, vor participa la 
întrecerile competiției Internationale 
dotată ’ cu „Cupa Canadei", au sus
ținut la Montreal un meci de 
ficare. Hocheiștii sovietici au 
nut victoria cu scorul de 5—4 
2—2, 1—1),

• Turul ciclist all Olandei 
km în 5 etape) a fost cîștigat 
actuala ediție de olandezul Gerrie 
Knetemann. urmat de belgienii Ludo

t V
PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacantă.
16,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 “

17,15

veri- 
obți- 
(2-1,

(1051 
t la

Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm...
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.
Contrapunct... Muzica — un dialog 
cu conștiința omului contemporan. 

18,00 Imagini din Republica Socialistă 
Vietnarh.

18,25 Cabinet juridic.
18,45 Ateneu popular TV.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

toturisme, Combinatul petrochimic, 
Întreprinderea de motoare electri
ce și fabrica de stofe „Argeșeana" 
au iuat ființă politehnici muncito
rești, în al căror program sînt pre
văzute cursuri teoretice și demon
strații practice pentru ridicarea ni-

lion" de G. B. Shaw, „Căsătoria" de 
Gogol. • ARGEȘ. Conducerea clu
bului tehnic al tineretului din Pi
tești, in dorința de a perfecționa și 
diversifica gama de activități, pros
pectează, prin chestionare multipli
cate, preferințele și opțiunile ti
nerilor, beneficiari ai acestei unități 
de- cultură. Din sinteza răspunsuri
lor au fost reliefate acțiuni cum 
sînt : mese rotunde, audiții muzica
le, conferințe filmate, întîlniri cu 
personalități ale vieții politice și 
culturale, expuneri despre spațiul 
cosmic etc. La Întreprinderea de au

între- 
va 
Și 
al 
se

velului de cultură tehnică a circa 
8 000 de tineri muncitori. Ansamblul 
folcloric „Chindia", al Combinatu
lui petrochimic din Pitești, 
prinde un turneu în U.R.S.S. ;
prezenta spectacole la Chișinău 
Moscova. Ansamblul folcloric 
întreprinderii de autoturisme 
află în Italia, pentru a da o serie 
de reprezentații, o V RANCE A.
.Ștafeta culturală odobeșteană" a 

și localitățileinclus In itinerar
Focșani, Panciu și Soveja, unde au 
fost susținute programe cultural- 
artistice. La Jariștea a fost inau-

Peeters, la 1’03” și Jos Jacobs — la 
r46”.Ultima etapă a cursei, desfă
șurată pe traseul Maastricht—Sim- 
pelveld. a revenit lui Freddy Maer
tens (Belgia), cronometrat pe 
tanța de 89 km cu timipul 
2h 22’41”.

• Fostul campion mondial de 
Ia categoria semigrea. Bob Foster, 
In vîrstă de 37 de ani, a obținut cel 
de-ail treilea succes consecutiv de 
la reintrarea sa. în gala desfășurată 
la Missoula (Montana), Bob Foster 
l-a învins la puncte, după zece re
prize, pe Harold Carter.

• Proba de dublu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Brookline (Massachusetts) a 
revenit cuplului australian Ray 
Ruffels — Allan Stone. în finală, 
tenismanii australieni au învins cu 
3—6. 6—3. 7—6. perechea americană 
Mike Cahill — John Whitlinger.

• După șase runde. în turneul In
ternational de șah de la Reykjavik 
conduce Timman (Olanda) cu 4,5 
puncte și o partidă întreruptă, urmat 
de Olafsson (Islanda) și Najdorf 
(Argentina) — cite 4,5 puncte. în 
runda a șasea. Timman a ciștigat la 
Angantysson, iar Najdorf l-a învins 
pe Matera. Partidele Olafsson—An- 
toșin și Keene—Tukmakov s-au în
cheiat remiză.

• Finala „Cupei U.R.S.S." la fot
bal se va disputa la 3 septembrie, 
la Moscova, între echipele Ararat 
Erevan și Dinamo Tbilisi. în semi
finale : Ararat Erevan — Dnepr 
Dnepropetrovsk 2—1 ; Dinamo 
lisi — Șahtior Donețk 2—0.

• Peste 40 000 de spectatori 
urmărit pe stadionul central 
Douala (Camerun) meciul amical de 
fotbal dintre selecționata Camerunu
lui și formația portugheză Benfica 
Lisabona. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 2—2 (1—1).

dis- 
de

box

Tbl-

au
din

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

1 septembrie 1976
Extragerea I : 3 10 11 13 27 26
Extragerea a II-a : 20 17 18 19 29.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURJ: 

1.370.276 lei din care l 727.856 lei 
REPORT.

20,00

20.20
20,40
21,05
21,30
22,10

Documentar TV : De la Novlodu- 
num la Ibida.
„Foc continuu" — Reportaj TV, 
Ecran TV '76, 
Cadran mondial.
Meridiane culturale.
24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Concert al orchestrei simfonice șl 
orchestrei de studio ale Radiotele- 
viziunii. în program: Dumitru Bu- 
ghicl — File de letopiseț, dirijor 
Olaf Koch (R.D.G.) : Concertul nr. 
2 In si bemol major pentru pian 
șl orchestră de J. Brahms. Solist: 
Peter Frankl (Marea Brltanie). 
Dirijor : Emil Simon ; Simfonia a 
Il-a de Ludwig van Beethoven. 
Dirijor ; Emanuel Elenescu.

gurată o colecție muzeală sătească, 
iar la Țifești a poposit expoziția 
itinerantă „Dăunători în viticultu
ră". Pentru tinerele din Focșani, la 
casa de cultură din localitate, a 
fost organizată dezbaterea cu tema: 
„Cum să folosim timpul pentru 
rezolvarea sarcinilor profesionala 
și gospodărești". • B1STRITA-NA- 
SĂUD. La Slngeorz Băi, pentru cel 
aflati la odihnă și tratament, an
samblul folcloric „Cununa de pa 
Someș" și formația de muzică u- 
șoară a Casei de cultură din Bistri
ța au prezentat spectacolul muzi- 
cal-coregrafic „Seara pe deal". 
Fanfara Casei de cultură din Bis
trița a prezentat, la Turda, un con
cert de cintece revoluționare șl 
patriotice, în cadrul unui spectacol 
închinat memoriei lui Mihai Vitea
zul. Multe formații cultural-artis
tice din județ și-au dat concursul 
la reușita festivalului folcloric 
„Hora la Prislop", ediția a noua.

Corespondenții „Scîntell



SCINTElA — joi 2 septembrie 1976 PAGINA 5

PREȘEDINTELE NICOLAE KfiKESi 
a primit scrisorile de acreditare 
a ambasaiforului RepuMitii Ciad

în alocuțiunea rostită în cadrul so
lemnității de prezentare a scrisori
lor. ambasadorul ANTOINE BANGUI 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj priete
nesc. iar poporului român urări de 
succes și prosperitate din partea ge
neralului Felix Malloum Ngakoutou 
Bey-Ndi, președintele Consiliului 
Superior Militar, șeful statului Ciad, 
din partea guvernului provizoriu și 
a poporului ciadian.

în continuare, ambasadorul a re
liefat : „Ciadul urmărește cu evi
dentă satisfacție atenția pe care Re
publica Socialistă România o acordă 
viitorului tinerelor state africane re
cent . chemate la suveranitate națio
nală. Cea mai concretă expresie a 
acestei solicitudini față de țările lu
mii a treia se traduce nu numai prin 
numeroasele contacte și vizite care 
au avut loc de o parte și de alta, 
ci. in același timp, și prin prezen
ta tinerilor ciadieni care se pregă
tesc în diferite specialități, în cadrul 
învățămintului superior și tehnic, 
datorită burselor acordate de către 
țara dumneavoastră".

în acest context, vorbitorul a sub
liniat stima deosebită de care se 
bucură în țara sa personalitatea 
marcantă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, politica de largă coope
rare * și colaborare promovată de 
România pe plan internațional. în in
teresul dezvoltării economice și so- 
,claie a tuturor statelor. în interesul 

■■ ogresului și păcii in lume.
Referindu-se la orientările actuale 

ale politicii externe a Republicii 
Ciad, vorbitorul a arătat : „Politica 
de deschidere căreia i se consacră 
șeful statului ciadian se încadrează 
în spiritul Cartei Națiunilor Unite și 
al principiului respectării suverani
tății noastre".

în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul Republicii Ciad și-a ex
primat hotărîrea de a-și aduce în
treaga contribuție la dezvoltarea ra
porturilor culturale, tehnice și eco
nomice dintre cele două țări.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost transmis, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
șefului statului Ciad, generalul Felix 
Malloum Ngakoutou Bey-Ndi, un 
cordial salut, precum și urări de 
succes deplin în dezvoltarea Repu
blicii Ciad, de progres și prosperi
tate poporului ciadian prieten.

A 5-a Conferință republicană 
de chimie fizică generală și aplicată

La București se desfășoară. înce- 
pind de miercuri, lucrările celei de-a 
5-a Conferințe republicane de chi
mie fizică generală și aplicată, or
ganizată de Centrul de chimie fizică 
din Institutul central de cercetări 
chimice și catedra de chimie fizică 
și tehnologie electrochimică a In
stitutului de chimie.

La conferință participă peste 600 
de specialiști — cercetători, cadre di
dactice din învățămintul superior, 
personal tehnic din unități econo
mice din țară, precum și invitați de 
peste hotare. în cadrul a 8 secții 
vor fi prezentate referate și comu
nicări referitoare la domenii impor
tante afle chimiei fizice, precum și 
lucrări privind multiplele laturi 
aplicative ale acestei științe în in
dustria metalurgică, construcții de 
mașini, industria ușoară și altele. 
Tematica de cercetare cuprinsă in 
programul conferinței se referă la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 ;i 5 septembrie. în țară: Cerul va fi 
*» rlabil, cu înnorări mai accentuate 

începutul intervalului, îndeosebi în

(Urmare din pag. I)

lației atitudini și mișcări politice. în 
ce privește țările socialiste, este cu
noscut că ideologia materialismului 
dialectic și istoric constituie o pu
ternică forță motrice a progresului, 
succesele obținute de aceste țări în 
edificarea noii societăți fiind tot a- 
tîtea confirmări ale comunismului 
științific. ;

Propria experiență a României so
cialiste constituie un exemplu edi
ficator al înrîuririi exercitate de 
ideile înaintate. Așa cum este cu
noscut, Partidul Comunist Român — 
în primul rînd prin tezele teoretice 
novatoare, profund științifice elabo
rate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— aduce o contribuție marcantă la 
îmbogățirea gîndirii revoluționare. 
Desfășurînd o intensă activitate pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, partidul nostru 
subliniază că ridicarea nivelului de 
pregătire ideologică reprezintă o ce
rință obiectivă în procesul înaintă
rii pe calea spre comunism. Faptul 
că dispunem, ca rezultat al activi
tății ideologice bogate a partidului 
de un sistem unitar de principii care 
călăuzesc întreaga activitate practi
că de edificare a noii orinduiri. atit 
pe plan material, cit și spiritual, 
deschide poporului nostru o perspec
tivă clară, luminează căile progre
sului social.

Teoriile „dezideologizării" sînt cu 
putere dezmințite de dezvoltarea 
teoriei marxist-leniniste, de avîntul 
puternic și tot mai fecund pe care-1 
cunoaște ideologia socialistă, prin 
capacitatea sa de înnoire, prin con
tribuția creatoare a partidelor co
muniste și muncitorești pe baza a- 
plicării vii, dinamice, fără canoane 
sau tipare fixe, a principiilor fun
damentale ale comunismului științific 
la condițiile concrete, specifice, de 
activitate.

în același timp, criza struc
turală pe care o traversează so
cietatea capitalistă, mișcările cla
sei muncitoare și ale tineretului din 
ultimii ani au adus în primul plan 
al actualității proiecte social-politice 
(expresii vii, concrete ale ideologiei) 
îndreptate spre transformarea pe 
baze noi a orînduirii burgheze con
temporane. Dacă este vorba despre 
o schimbare reală în ceea ce privește 
rolul ideologiei — și este — aceasta 
se referă exclusiv la afirmarea tot 
mai puternică a ideologiilor progre

„România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — angajată cu 
toate fortelp în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, militează. în același timp, 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toa
te statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe baza respectării 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Sîn- 
tem bucuroși să constatăm că rela
țiile dintre România si Ciad, avînd 
la bază principiile menționate, au 
largi perspective de a se dezvolta 
în viitor. în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, colaborării 
Si înțelegerii internaționale".

Subliniind că România nutrește 
sentimente de caldă simpatie față 
de eforturile susținute pe care le fac 
celelalte state pentru lichidarea sub
dezvoltării și consolidarea indepen
denței lor politice și economice, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Țara noastră își manifestă solida
ritatea deplină și sprijină activ 
lupta popoarelor din Africa și de pe 
alte continente împotriva asupririi 
străine, a imperialismului, colonialis
mului și neocolonlalismului. pentru 
libertate și independență națională. 
Acționăm împreună cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare. statele nealiniate pentru in
staurarea unui climat de pace și secu
ritate în lume, pentru soluționarea, 
in interesul tuturor națiunilor, a pro
blemelor majore ale contemporanei
tății, pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice Internațio
nală care să favorizeze progresul mai 
rapid al tuturor țărilor și în primul 
rînd al celor rămase în urmă".

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului Re
publicii Ciad. Antoine Bangui, succes 
deplin in îndeplinirea misiunii sale 
si l-a asigurat de sprijinul Consi
liului de Stat, al Guvernului Repu
blicii Socialiste România și al său 
personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul Republicii Ciad, An
toine Bangui.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial si al Consiliu
lui . de Stat.

preocupări de mare actualitate vi- 
zind economia de energie și de ma
terii prime, descoperirea de noi sur
se de energie, mărirea eficienței 
proceselor tehnologice, protecția su
prafețelor metalice contra coroziunii, 
elaborarea de metode rapide și sen
sible de dozare etc. <•

Lucrările conferinței au fost des
chise de acad. prof. dr. docent Ilie 
Murgulescu, director al Centrului de 
chimie fizică, președintele comite
tului de organizare. Un cuvînt de 
salut a fost adresat apoi participan- 
ților de Octavian Groza, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și Ste- 
lian Anastasiu. director adjunct la 
Institutul de cercetări chimice.

în cadrul ședinței de deschidere, 
ministrul industriei chimice, Mihail 
Florescu, a prezentat expunerea 
„Procese catalitice în industria chi
mică". (Agerpres)

vestul și nordul țării, unde local va 
ploua. în rest, ploi izolate. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între 20 și 28 de grade. în 
București: Vreme relativ caldă. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ploii 
la începutul intervalului. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

siste, revoluționare care nu se mul
țumesc să propună „ajustări", per
fecționări lăturalnice, ci evidențiază 
necesitatea unor schimbări profunde 
în cadrul societății capitaliste, vizind 
structurile și relațiile sociale, redis
tribuirea puterii in cadrul forțelor 
politice existente. Tocmai năzuința 
puternică a unor pături tot mai largi 
ale populației spre innoire socială a 
făeut să crească și să se afirme tot 
mai mult influenta ideologiei so
cialiste — singura în măsură să dea 
un răspuns limpede problemelor pe 
care le ridică evoluția lumii con
temporane.

Concludentă în această privință 
este afirmarea deosebit de puternică

Teoria „dezideologizării"
In Europa occidentală a partidelor 
politice și forțelor sociale care se 
călăuzesc de ideologia revoluționară 
a proletariatului, de concepția ma- 
terialist-dialectică și istorică •— în 
primul rind partidele comuniste și 
muncitorești. Dacă forțele de stingă 
din țări capitaliste dezvoltate cum 
sînt Italia, Franța au obținut succese 
fără precedent în recentele alegeri 
generale și respectiv cantonale, 
aceasta se datorește în primul rind 
programelor lor politice înnoitoare, 
căilor strategice și alternativelor 
reale pe care le-au preconizat în ve
derea transformării democratice, pro
gresiste a societății — toate fiind 
expresia materializării pozițiilor lor 
Ideologice

Deosebit de grăitor pentru crește
rea influenței ideologiei revoluțio
nare este și refuzul țărilor recent e- 
liberate de a urma modele de creș
tere economică ce ar implica adop
tarea sistemului de valori capitaliste, 
orientarea tot mai fermă a acestor 
țări către căi socialiste de dezvol
tare. Este o opțiune în primul rînd 
ideologică și politică, întrucît calea 
socialistă oferă atit o perspectivă 
clară de dezvoltare, de lichidare în 
scurt timp a consecințelor rămînerii 
in urmă, cit și un cîmp larg de po
sibilități pentru promovarea unui 
nou sistem de valori, a unui nou tip 
de umanism.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Partidului Comunist Chinez, al Guvernului Republicii Populare 
Chineze, al poporului chinez și al populației din zonele sinistrate, vă exprimăm 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român mulțumiri sincere pentru telegrama prin care 
ați binevoit să exprimați sentimente de profundă compasiune în legătură cu 
catastrofa seismică gravă care a avut loc în zona Tangșan-Fengnan din 
provincia Hăpei din țara noastră.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ 
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Orientale 
a Uruguayului, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai 
bune urări de progres și prosperitate poporului Uruguayan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Miercuri, I septembrie, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru aî Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
a primit pe Adib Lajmi, ministru 
adjunct al culturii și orientării na
ționale din Siria, care la invitația 
C.C.E.S, efectuează o vizită în țara 
noastră. în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a făcut un schimb de păreri 
privind dezvoltarea culturii și artei 
din cele două țări și au fost aborda
te aspecte ale colaborării cultural-ar- 
tistice dintre România și Siria.

La întrevedere au participat Wa
lid Al Moulem, ambasadorul R.A. 
Siria la București, și Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

★
General de brigadă Robert Kotei, 

membru al Consiliului Militar Su
prem din Ghana, ministrul informa
țiilor, care a făcut o vizită în țara 
noastră în fruntea unei delegații, a 
părăsit, în cursul după-amiezii de 
miercuri. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, de alte persoane oficiale.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Partidului Mun
citoresc Socialist Luxemburghez, for

în industria locală hunedoreană 
însemnate cantități de produse peste pian

Activitatea din acest an des
fășurată în unitățile întreprin
derii județene de industrie lo
cală Hunedoara se caracterizează 
prlntr-o amplă extindere a pro
ducției și diversificare a aces
teia, pentru satisfacerea cerin
țelor crescînde ale populației, 
precum și ale industriei con
structoare de mașini. Pe ansam
blul intreprinderii s-a obținut, 
de la începutul anului și pin^ 
în prezent, o producție indus
trială suplimentară in valoare 
de peste 33 milioane lei. în a- 
ceastă perioadă au fost livrate 
peste prevederile de plan la 
fondul pieței mărfuri în valoa
re de 3 500 000 lei. într-o gamă 
variată de sortimente și mult 
îmbunătățite sub aspect calita
tiv și funcțional. în rîndul a- 
cestora se înscriu noile sorti
mente de țesături, covoare și 
cuverturi, ustensile moderne 
pentru croitorie, uscătoare ex
tensibile pentru rufe, noi tipuri 
de garnituri de mobilă. Conco

Noile realități i-au determinat 
chiar pe unii dintre fondatorii „doc
trinei dezideologizării" să-și atenueze 
sau să-și nege propriile afirmații. 
Astfel, Raymond Aron, cel care lan
sase teza „Sfîrșitului ideologiei", in
tr-un studiu ulterior, semnificativ 
intitulat „Remarci asupra noului ev 
ideologic", arăta : „Climatul intelec
tual și politic s-a schimbat de-a lun
gul întregii lumi occidentale. Con
sensul a dispărut. Revoluția revine 
la ordinea zilei. Tulburările sociale 
se multiplică. O parte a tinerelor ge
nerații dă de o parte valorile etablish- 
ment-ului“. O evoluție asemănătoare 
cunoaște și sociologul american Da
niel Beli, binecunoscut ca un inver- 

sunat promotor al „dezideologizării". 
In ultima sa lucrare privind socie
tatea postindustrială, amendîndu-și 
propria concepție, el arată că chiar 
și în S.U.A., în legătură cu care s-a 
format opinia că prin intermediul 
dezvoltării tehnice s-ar fi rezolvat 
toate problemele, persistă incă multe 
aspecte cu un pregnant caracter po
litic, care cer soluții și decizii poli
tice. Aspecte cum ar fi problema 
negrilor, a inechităților sociale și 
„alte mii de probleme in plus", arată 
autorul, „nu pot fi soluționate pe baza 
criteriilor tehnice ; in mod necesar 
ele implică valori și decizii politice".

Recunoașterea de către ideologii 
burghezi a falimentului teoriilor dez
ideologizării își găsește cea mai preg
nantă expresie în apelurile ce se 
fac tot mai frecvent auzite în lumea 
occidentală la „înnoirea ideologică" a 
capitalismului, la tentativele de 
lansare a unor teorii noi, care 
să prezinte un mai mare grad 
de atractivitate. să exercite o in
fluență sporită asupra oamenilor, 
în articolul intitulat „De ce ideologia 
de modă veche este în contradicție 
cu spiritul întreprinzător modern ?", 
publicat în revista „Fortune". George 
Cabot Lodge-jr., profesor de știința 
administrației la Universitatea Har- 
ward, recunoaște deschis că între 
ideologii și intensificarea mișcărilor 
social-politice de masă există o 
strinsă legătură, solicitind — cel pu

mată din Lydie Schmit, președintele 
partidului, Victor Abens, deputat în 
parlament, vicepreședinte al Grupu
lui parlamentar socialist, membru al 
Consiliului Europei, și Arthur Goffi- 
net, secretar al Comisiei de control 
a partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, Mihnea Gheor
ghiu și Eduard Eisenburger, membri 
ai C.C. al P.C.R.

★
Ministru! afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Belgiei, Renaat 
Van Elslande, pentru felicitările a- 
dresate cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări.

(Agerpres)

în Editura politica 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 
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mitent, s-a extins și colabora
rea cu industria republicană 
pentru realizarea unor produse 
de tehnicitate ridicată.

— Comparativ cu anul 1975, 
volumul produselor realizate de 
noi în cadrul relațiilor de cola
borare cu mari întreprinderi 
ale industriei republicane din 
Arad, Cugir. Sibiu. Timișoara 
și altele a crescut în acest an 
cu circa 30 la sută — ne spune 
tovarășul Petru Prodan, direc
torul I.J.I.L. Hunedoara — De
va. Contribuim astfel cu sub- 
ansamble- complete și instalații 
hidraulice la construcția de ma- 
șini-unelte, cu cărucioare pen
tru poduri' rulante, piese turna
te și prelucrate din fontă și 
metale neferoase și cu multe 
alte produse asemănătoare. De 
altfel. în acest scop, am înfiin
țat anul acesta un atelier nou 
la unitatea noastră din Deva, 
iar în prezent se află în plină 
extindere atelierul de suban- 
samble complexe de la Brad. 
(Sabin Ionescu).

■ b ■ n
țin ne dovedește sincer și practic 
— ajutorul businessului, in căutarea 
unei ideologii noi, mai „limpezi", 
care să frîneze transformările so
ciale. „Poate că cea mai acută 
și mai importantă responsabilitate 
socială a businessului •— scria profe
sorul american — constă in a-și aduce 
contribuția la crearea unei structuri 
politice și a unei autorități mai co
respunzătoare cerințelor epocii, în
temeiată pe o ideologie mai limpede, 
mai concretă, mai realistă... Ca forță 
politică, buslnessul poate juca un rol 
important. El poate și este obligat 
să-i finanțeze și să-i sprijine pe cei 
ce elaborează o ideologie bună, mai 
folositoare, precum și pe cei ce sînt 
hotărîți să o pună în practică". De 
pe aceleași poziții, sociologul vest- 
german Eugen Lemberg, în cartea 
sa „Ideologia și societatea", face o 
aspră critică teoriei „dezideologiză
rii" care, neglijînd și subestimînd 
importanța ideologiei, ca factor de 
integrare socială, a contribuit la spo
rirea forțelor centrifuge, la accen
tuarea dezechilibrului societății ca
pitaliste. Ideologia, raționează Lem
berg — nu suportă golul. Prin urmare 
„vidul ideologic se umple — urmind 
o legitate aproape fizică — cu o altă 
ideologie". Nu este greu de vă
zut că autorul are în vedere 
marxismul, socialismul științific. 
Și tocmai în vederea contracarării 
influenței marxismului, el pledează 
pentru „reabilitarea ideologiei", pen
tru perfecționarea „ideologiei demo
cratice occidentale" investind-o cu 
misiunea „salvatoare" de a integra 
„civilizația occidentală", de a con
tribui la prelungirea existenței sale.

Reiese deci cu claritate că gindi- 
torii occidentali cînd vorbesc despre 
„decăderea ideologiei" au în vedere, 
de fapt, ideologia burgheză. Scopul 
urmărit este să reabiliteze ideolo
gia capitalistă, mai precis să înno
iască mijloacele și metodele sale 
de manipulare a conștiinței și con
duitei maselor. însuși acest efort re
prezintă o dovadă elocventă a im
portanței crescînde a ideologiei, a ro
lului ei însemnat în societatea con
temporană. Tocmai de aceea. încer
cările tot mai frecvente de „înnoire" 
a ideologiei capitaliste, de perfecțio
nare și adaptare a ei trebuie supuse 
unei critici permanente, în vederea 
combaterii lor ferme, dezvoltării 
concepției științifice despre lume și 
societate,- creșterii continue a forței 
de înrîurire și a prestigiului ei.

Paul DOBRESCU

MAREA SĂRBĂTOARE

A EROICULUI VIETNAM
Tovarășului TON DUC THANG

Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al 'Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

Vietnam, în numele Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Guvernu
lui Republicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez 
frate cordiale felicitări tovărășești, însoțite de cele mai 
bune urări

Această sărbătoare, care marchează încununarea, luptei 
și eforturilor pline de abnegație și eroism desfășurate de 
poporul vietnamez împotriva dominației colonialiste și 
imperialiste, a exploatării și reacțiunii, pentru o dezvol
tare liberă, de sine stătătoare, are loc anul acesta sub 
semnul marelui eveniment, de importanță istorică — de- 
săvîrșirea reunificării Vietnamului, sub steagul socialis
mului.

Poporul român, care s-a aflat cu consecvență, în spiri
tul solidarității internaționaliste, alături de eroicul popor 
vietnamez, a salutat cu sentimente de profundă bucurie 
mărețul act al reunificării Vietnamului și proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam, văzînd în aceasta o strălu

cită ilustrare a afirmării voinței poporului vietnamez de 
a-și hotărî în mod independent și suveran destinele, fără 
amestec din afară, de a edifica pe pămîntul patriei reu- 
nificate societatea socialistă, de a-și concentra întreaga 
energie și capacitate creatoare, toate resursele umane și 
materiale în direcția dezvoltării economico-soclale acce
lerate a țării, pentru progresul și propășirea întregii na
țiuni.

Nutrim convingerea fermă că în noile condiții, creat» 
de victoria reunificării patriei dumneavoastră, relațiile 
de prietenie, solidaritate și cooperare multilaterală sta
tornicite între partidele și țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare rodnică, se vor adinei și consolida continuu, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, spre binele popoarelor român și 
vietnamez, in interesul cauzei socialismului șl păcii in 
lume.

Folosim această ocazie pentru a vă transmite cele mat 
bune urări de noi și mari victorii în opera nobilă de e- 
dificare a unui Vietnam socialist și prosper, pentru bu
năstarea și fericirea poporului frate vietnamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

în aoest an, sărbătoarea națio
nală a eroicului popor vietnamez 
capătă o strălucire și semnificație 
cu totul deosebite. Este pentru pri
ma oară cînd memorabila zi de 2 
septembrie 1945 — ziua în care, in 
fața mulțimilor adunate în piața 
Ba Dinh din Hanoi, președintele 
Ho Și Min vestea întemeierea Re
publicii Democrate Vietnam — e 
celebrată, concomitent, de întregul 
popor vietnamez de 50 de milioane 
de oameni. într-o patrie liberă și 
independentă, reunificată sub stea
gul socialismului. în spiritul prie
teniei și solidarității frățești ce îl 
leagă de eroicul popor al Vietna
mului, poporul român participă din 
inimă la momentele înălțătoare pe 
care le trăiește acest brav popor, 
împărtășindu-i din inimă bucuria 
cu prilejul marii sale sărbători.

Proclamarea — în urmă cu 31 de 
ani — a R.D. Vietnam, primul stat 
al muncitorilor și țăranilor din A- 
sia de sud-est. a constituit încunu
narea unor lupte îndelungate și 
pline de sacrificii, duse de poporul 
vietnamez, sub conducerea comu
niștilor,, pentru zdrobirea jugului 
colonial și a regimului feudal, pen
tru împlinirea idealurilor de liber
tate. dreptate socială și progres.

Aspirațiile fundamentale ale viet
namezilor, dragostea lor de patrie, 
însușirile lor creatoare și-au găsit 
o semnificativă expresie în marile 

„ transformări înnoitoare înfăptuite 
în R.D. Vietnam, în realizările re
marcabile ale tinerei republici pe 
drumul edificării orînduirii noi. so
cialiste. Din păcate însă, din cele 
peste trei decenii care au trecut de 
la proclamarea republicii, ca ur
mare a intervențiilor militare și 
acțiunilor agresive ale forțelor co
lonialismului și imperialismului, 
perioada de construcție. în condi
ții relativ pașnice, nu a cuprins de- 
cit 10 ani. Ridicîndu-se la luptă ca 
un singur om împotriva agresiunii

„Calea Mandarinilor",
„Drumul Hanoi-Saigon", 
„Șoseaua vietnameză nr. 
I“... Sînt cîteva din denu
mirile purtate de-a lungul 
anilor de o magistrală, ru
tieră unică ce traversează 
Vietnamul de la nord la 
sud pe o distanță de 1 750 
km. Fiecare dintre ele e- 
vocă o altă epocă din isto
ria acestei artere, tăiată în 
două in anii războiului 
prin dezmembrarea Viet
namului și reîntregită anul 
trecut odată cu elibera
rea totală a țării. Această 
axă vitală, odinioară răvă
șită de bombe și obuze, 
deviată acolo unde podu
rile n-au fost încă refăcu
te, înfățișează într-up fpl, 
pe parcursul ei. semnifi
cative secvențe din istoria 
de luptă a poporului viet
namez pentru libertate și 
progres pe calea vieții noi.

Punct de pornire pe ma
rea magistrală. Hanoiul 
marchează, totodată, înce
putul de istorie nouă a ță
rii, prin contribuția sa 
nemijlocită la toate marile 
evenimente din ultimele 
decenii. Leagăn al revolu
ției din august 1945, încu
nunată la 2 septembrie a- 
celași an prin crearea Re
publicii Democrate Viet
nam, Hanoiul a devenit 
acum capitala noului stat 
vietnamez unificat — Re
publica Socialistă Viet
nam. Simbol al eroismului 
și bărbăției locuitorilor în 
timp de război, orașul isi 
merită faima de pionier și 
în marea operă de edi- 
fioare a socialismului. Ne
obosita activitate desfășu
rată cu abnegație de ha- 
noieni a cicatrizat repede 
rănile războiului, a dus la 
redeschiderea întreprinde
rilor, la construirea de noi 
unități productive și depă
șirea apreciabilă a poten
țialului economic antebe
lic al capitalei, la înzes
trarea sa cu noi și nume
roase locuințe, edificii

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste Vietnam. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Vietnam. Ngu
yen Duy Trinh.

Consiliul Național al Frontului U- 
nității Socialiste. Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România. Consi
liul Național al Femeilor. C.C. al 
U.T.C., Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și alte organizații și 
instituții centrale au adresat tele
grame de felicitare organizațiilor și 
instituțiilor centrale similare viet
nameze. 

imperialiste, pentru apărarea li
bertății și independenței, a cu
ceririlor revoluționare. poporul 
vietnamez a înscris în analele is
toriei sale pagini neasemuite de 
vitejie și eroism, care au culmi
nat cu marea victorie a eliberării 
depline a patriei, din primăvara 
anului 1975. Confirmînd marele a- 
devăr că nici o forță din lume nu 
poate îngenunchea un popor hotă- 
rit să-și apere cu neclintire, pină 
la capăt, dreptul la libertate și in
dependență națională, această vic
torie a constituit, în același timp, 
o izbîndă de mare însemnătate a 
forțelor păcii, libertății și progre
sului de pretutindeni.

Corolar strălucit al acestor iz- 
bînzi, proclamarea, în luna iulie a 
acestui an, a reunificării Vietnamu
lui și a Republicii Socialiste Viet
nam a constituit un eveniment 
istoric în viața poporului vietna
mez. care și-a realizat aspirația 
nestrămutată de a trăi liber în
tr-o patrie unită,, stăpîn deplin 
al destinelor sale. Acum, po
poral vietnamez, călăuzit de Parti
dul Celor ce Muncesc. își poate 
valorifica din plin marile sale în
sușiri creatoare în dezvoltarea eco
nomiei și culturii pe calea vieții 
noi, contribuție importantă la con
solidarea păcii în Asia de sud-est 
și in lume.. ,

Marea sărbătoare națională a 
Vietnamului constituie un fericit 
prilej de a evoca, o dată mai mult, 
raporturile de strinsă prietenie și 
solidaritate frățească dintre po
porul român și poporul vietnamez. 
Este un motiv de profundă satis
facție pentru poporul nostru faptul 
că Partidul Comunist Român, 
România socialistă și-au manifes
tat de la început solidaritatea fier
binte. militantă, cu cauza eroicului 
Vietnam, acordîndu-i în mod ne
abătut întregul sprijin internațio
nalist, pe cele mai diverse planuri.

social-culturale. parcuri 
etc.

Părăsind zona capitalei, 
șoseaua se avintă spre 
sud. străbătind orașe și 
sate, cîmpii și tuneluri, 
trecinid peste poduri și 
apeducte. Pretutindeni 
domnește atmosfera vie a 
muncii constructive, se 
văd rezultatele ei rodnice.

Orașul Vinh, unul din 
principalele repere pe ar
tera de asfalt Hanoi — O- 
rașul Ho Și Min, lasă o

gică și zonă a divizării 
Vietnamului, schimbările 
înnoitoare și-au pus. de a- 
semenea, o amprentă vizi
bilă. Bazele militare, ca
zărmile, ca și vastele rețe
le de sîrmă ghimpată au 
fost desființate. O uriașă 
activitate de reconstrucție 
se face simțită la tot pasul. 
Căsuțe curate confecțio
nate din materiale locale 
— bambus, răchită, lut și 
paie — s-au ivit printre 
noile orezării. în grădini

„Magistrala
reunificării"

puternică impresie. Odini
oară, victimă permanentă 
a agresiunii imperialiste, 
aproape complet distrus, 
orașul se reconstruiește 
acum din temelii pe co
ordonate noi și moderne.

Aici, la Vinh, șoseaua 
întâlnește marea magistra
lă feroviară transvietna- 
meză și ea în curs de re
facere. Vor trebui con
struit; 1 680 km de cale fe
rată. '202 gări. 20 de tune
luri. 160 de poduri, obiecti
ve ce ilustrează proporțiile 
deosebite ale acestei ma
gistrale. cunoscută sub nu
mele simbolic „Thong 
Nhat“ (Magistrala Reuni- 
ficării). Este, de altfel, o 
denumire proprie și pen
tru axa rutieră a țării. 
Lucrările se desfășoară 
simultan pe numeroase 
porțiuni ale marii magis
trale, date in exploatare, pe 
măsura finisării lor.

Dincolo de riul Ben Hai, 
pe care agresorii îl trans
formaseră în linie straie

le văd mlădițe de bana
nieri. simboluri ale re
nașterii și dragostei de 
viață, ale dorinței de pro
gres. de mai bine.

O impresionantă imagi
ne o oferă, în acest sens, 
și orașul Hue, fostă capi
tală imperială. Pe malul 
riului Parfumurilor, într-o 
clasă improvizată sub un 
acoperiș de tablă, la lumi
na unei lămpi cu petrol, 
zeci de persoane de cele 
mai diferite vîrste se adu
nă seară de seară ca să 
deprindă tainele scrisului 
și cititului. Văzduhul ră
sună de glasurile lor care 
silabisesc in cor: NUOC 
VIET NAM LA MOT. 
(Vietnamul este unul), în 
timp ce învățătorul îi con
duce cu răbdare pe dru
mul incă plin de necunos
cute pentru ei al științei 
de carte. în provincia 
Quang Ham, cu peste 1,5 
milioane de locuitori, o 
persoană din patru învață: 
în scoli primare și secunda

Expoziție de fotografii documentare
In cadrul manifestărilor care au 

loc în țara noastră cu prilejul săr
bătorii naționale a R.S. Vietnam, la 
sala Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din Ca
pitală a fost inaugurată, mieredri, o 
expoziție de fotografii documentare. 
Cele peste 100 de imagini alb-ncgru 
sînt reunite sub genericul „Vietna
mul este o singură țară".

Noua manifestare expozițională se 
înscrie în cadrul multiplelor relații 
de colaborare culturală existente în
tre țările noastre, contribuind la mai 
buna cunoaștere a preocupărilor po
porului vietnamez prieten, a idealu
rilor sale de fericire și pace.

La vernisaj au luat cuvîntul Radu

Aflîndu-se dintotdeauna alături 
de viteazul popor vietnamez, po
porul nostru, care a militat de-a 
lungul anilor, pe toate căile și cu 
toată energia, pentru încetarea in
tervenției străine în Vietnam, pen
tru recunoașterea șt respectarea 
dreptului inalienabil la libertate și 
independență al întregii națiuni 
vietnameze, a salutat cu profundă 
bucurie victoria cauzei sale drepte, 
ca și actul istoric al reunificării 
Vietnamului.

Caracterul rodnic, profund con
structiv al relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre își găsește o 
semnificativă expresie în dezvolta
rea continuă a colaborării pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, factorul esențial al acestei 
evoluții constituindu-1 raporturile 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român șf Parti
dul Celor ce Muncesc din Vietnam, 
contactele directe și convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări. în acest 
context. întîlnirile și convorbirile 
ce au avut loc în ultimii ani — la 
Hanoi și la București — între to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Le Duan s-au înscris ca mo
mente de excepțională însemnătate 
în cronica relațiilor reciproce fră
țești, pentru stimularea evoluției 
lor mereu ascendente, spre binele 
ambelor popoare, în interesul cau
zei generale a socialismului și pă
cii în lume.

De ziua sărbătorii naționale a 
Vietnamului, poporul român adre
sează poporului vietnamez un căl
duros salut frățesc, cele mai sin
cere felicitări, urarea de a repurta 
victorii tot mai mari în munca de
dicată refacerii și dezvoltării eco
nomiei si culturii, înfloririi patriei 
întregite pe calea luminoasă a so
cialismului.

re, în clasele de alfabeti
zare, la cursurile serale 
pentru muncitori, ea și la 
cele complementare de cul
turalizare.

Ultimul reper pe marea 
șosea, Orașul Ho Și Min, 
mai este încă un centru al 
refugîaților, gazdă a zeci
lor de mii de oameni pe 
care raidurile aeriene și 
operațiunile de represalii 
ale agresorilor i-au izgonit 
din satele natale. Primele 
măsuri luate de noua ad
ministrație au vizat aprovi
zionarea orașului cu ali
mente trimise din Nord, 
asigurarea unor condiții 
sanitare adecvate pentru 
a îndepărta primejdia e- 
pidemiilor și descongestio
narea lui. Pînă acum au 
fost ajutați să se reîntoar
că la locurile lor nume
roși refugiați, au fost 
repuse în funcțiune vechi
le întreprinderi și create 
noi zone economice. Statul 
mobilizează populația la 
amenajarea drumurilor, 
săparea de fîntîni, pregăti
rea terenurilor pentru cul
turi, furnizînd. totodată, o 
parte din materialele nece
sare. în zece luni, în di
ferite zone din preajma 
orașului s-au mutat 400 000 
de persoane care au se
mănat sute de mii de hec
tare și au strîns primele 
roade ale pămîntulul.

Toate aceste secvențe 
desprinse din zonele stră
bătute pe magistrala „Ha
noi — Orașul Ho Și Min" 
oferă o imagine semnifica
tivă a marilor prefaceri 
înnoitoare ce au loc în în
tregul Vietnam, a unul 
popor harnic și înzestrat 
care se simte stăpîn deplin 
în patria sa și pe destinele 
sale și oare înaintează cu 
hotărire pe calea socialis
mului, a înfloririi și pro
gresului.

Gabriela BONDOC

Constantinescu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Vietnam la Bucu
rești.

La deschiderea expoziției au fost 
de față loan Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Staneiu Stoian, secretar al 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, funcționari 
superiori, din Ministerul Afacerilor 
Externe, alți oameni de artă și cul
tură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucureștii 
alți membri ai corpului diplomatic..

(Agerpre»)
l
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Obiective prioritare ale edificării 
Vietnamului socialist 

O cuvîntare a tovarășului Le Duan
HANOI 1 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la Conferința conducătorilor 
comitetelor de partid din orașe, pro
vincii, ministere și departamente, 
precum și din unități militare, care 
a avut loc în Orașul Ho Și Min, Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
a arătat că în prezent Vietnamul 
trece direct de la mica producție de 
mărfuri la socialism, și de aceea nu 
există altă cale decît înfăptuirea a 
trei revoluții : cea din domeniul re
lațiilor de producție, revoluția teh- 
nico-științifică și revoluția în dome
niul ideologiei și culturii. Construc
ția și consolidarea partidului trebuie 
să fie strîns legate de lupta pe fron
turile acestor revoluții — a spus Le 
Duan. Numai o mișcare de masă în

cadrul construcției economice și în
făptuirea celor trei revoluții pot ri
dica capacitatea de luptă a partidu
lui. Le Duan a chemat toate cadrele, 
pe membrii partidului să păstreze 
tradițiile minunate ale partidului, să 
fie un exemplu, să se unească și să 
lupte pentru construirea cu succes a 
socialismului în, întreaga tară.

★
HANOI 1 (Agerpres). — Cu prile

jul Zilei naționale a Republicii So
cialiste Vietnam, președintele Ton 
Duc Thang a semnat o ordonanță 
privind amnistierea unor cetățeni 
condamnați pentru diferite delicte și 
care în timpul detențiunii au obținut 
rezultate bune în activitatea lor de 
reeducare, anunță agenția V.N.A.

Evoluția situației din Liban
• Beirutul — teatrul unor noi înfruntări militare • Liderii parti
delor politice în așteptarea rezultatelor întrevederii Sarkis—Assad 
de la Damasc • Un plan de pace întocmit de reprezentanții 

Ligii Arabe
BEIRUT 1 (Agerpres). — Luptele 

din Liban, au continuait miercuri 
pe toate fronturile. La Bei
rut — unde schimburile de focuri 
au provocat, miercuri, moartea 
a 87 de persoane — înfruntări
le cele mai înverșunate s-au pro
dus în suburbiile din sud-est, antre- 
nind o stare de încordare și confuzie 
în întregul oraș. Tiruri de artilerie 
grea au fost semnalate și în jurul 
orașului Tripoli, precum și în zona 
muntoasă situată la est de capitală.

Președintele ales al Libanului, 
Elias Sarkis, a revenit la Beirut după 
vizita efectuată la Damasc, unde a

conferit cu președintele Hafez El 
Assad. Rezultatele acestor consultări 
— subliniază agențiile de presă — 
vor fi comunicate liderilor principa
lelor partide politice. Pe de altă 
parte, Mohammed Hassan Ghoneim, 
comandantul forțelor arabe din Li
ban, a conferit cu lideri falangiști în 
legătură cu planul de pace întocmit 
de reprezentanții Ligii Arabe. O 
nouă întrevedere urmează să aibă 
loc — potrivit agenției U.P.I. — Ia 6 
septembrie, cînd va fi discutat amen
damentul la acest plan propus de in
terlocutorii falangiști.

FRANȚA

Reuniune de lucru a noului guvern
PARIS 1 — Corespondentul nos

tru transmite : întrunit miercuri în- 
tr-o- primă reuniune' de lucru, in 
care și-a precizat programul de ac
tivitate pentru luna septembrie, noul 
guvern francez a confirmat priorita
tea ce va fi acordată sarcinilor econo
mice. Astfel, în centrul programului 
se află analiza situației economice 
și financiare și pregătirea bugetului 
pe anul 1977. Un proiect de lege in 
domeniul finanțelor, precum și mă
surile de sprijin material în favoa
rea agricultorilor afectați de secetă 
vor sta pe agenda următoarelor re
uniuni ale guvernului.

Pe de altă parte, guvernul a de
cis ca o dezbatere de politică gene

rală să aibă loc în Adunarea Na
țională la începutul sesiunii din a- 
ceastă toamnă.

în cursul reuniunii guvernului, 
președintele republicii, Valery Gis- 
card d’Estaing, a anunțat crearea 
unui consiliu de politică nucleară 
externă, care va fi condus de șeful 
statului și va avea ca sarcină „să 
definească și să coordoneze diferi
tele aspecte ale politicii nucleare ex
terne, mai ales în ceea ce privește 
exportarea de tehnici, echipamente 
și produse nucleare sensibile".

Totodată, președintele republicii a 
subliniat faptul că „schimbarea gu
vernului nu modifică cu nimic prin
cipiile politicii externe franceze".

1500000 DE ȘOMERI ÎN ANGLIA
Dificultățile economice — subiectul dezbaterilor dintre primul 

ministru și liderii sindicatelor britanice
LONDRA 1 — Corespondentul nos

tru transmite: Primul ministru Ja
mes Callaghan s-a întîlnit miercuri 
după-amiază cu liderii Congresului 
Sindicatelor Britanice (T.U.C.), cu 
care a discutat diversele aspecte ale 
dificultăților cu care este confrunta
tă economia țării, și îndeosebi pro
blema șomajului. Potrivit părerii ex
primate de conducerea T.U.C., numă
rul actual al șomerilor — un milion 
și jumătate — cel mai ridicat din 
întreaga perioadă postbelică, „pro
voacă o serioasă îngrijorare în rîn- 
durile sindicatelor și ale celor ce 
muncesc".

Liderii T.U.C. — în frunte cu Lio
nel Murray, secretarul general al 
T.U.C. — au cerut guvernului să a- 
dopte de urgență măsuri hotărîte

pentru reducerea numărului celor 
rămași fără lucru și. în special, să 
prevină creșterea șomajiilui in rîn- 
durile tineretului. După cum s-a ă- 
nunțat. în urmă cu două zile a fost 
avansată o propunere privind reche
marea din vacanță a parlamentului 
pentru a discuta situația îngrijoră
toare a șomajului.

Șeful guvernului a recunoscut gra
vitatea problemelor create ca urmare 
a nivelului ridicat al șomajului. Tot
odată. s-au evidențiat eforturile de
puse de cabinetul laburist în ultimele 
luni în vederea combaterii inflației 
și redresării economiei britanice, 
subliniindu-se că politica de lungă 
durată elaborată de guvern urmă
rește implicit reducerea numărului 
șomerilor. ,

Barajul de la K’Sob, o realizare 
de prestigiu a colaborării 

româno-algeriene
Barajul de acumu

lare a apelor rîului 
K’Sob din sud-estul 
Algeriei, încredințat 
spre realizare specia
liștilor români de la 
Trustul de construcții 
hidroenergetice, pe ba
za unei convenții de 
cooperare dintre so
cietatea algeriană „So- 
nagther" și între
prinderea românească 
„Romenergo", a fost 
terminat cu succes. în 
colaborare cu munci
tori algerieni, construc
torii noștri au așter
nut în calea apelor a- 
cestui rîu nu mai pu
țin de 62 000 metri 
cubi de beton, folosind 
metode dintre cele 
mai moderne și efici
ente, între care proce
deul de pretensionare 
a betoanelor utilizat 
pînă acum doar în pu
ține țări din lume. Se 
fac în prezent ultime
le amenajări pentru 
punerea barajului „la 
apă", cum denumesc 
specialiștii operațiunea 
propriu-zisă de zăgă
zuire a apelor rîului 
și dirijarea lor spre 
ogoare. Apele lacului 
de acumulare format 
prin construcția bara
jului vor avea un de
bit de 12 milioane me
tri cubi și urmează să 
Irige, în scurt timp, 
Întinse terenuri înse
tate de la porțile Sa- 
harei, unde precipita
țiile sînt foarte slabe.

Barajul de la K’Sob 
este apreciat de spe
cialiștii în acest dome
niu ca o realizare teh
nică de prestigiu, el 
deosebindu-se de ba
rajele clasice datorită 
unor particularități de 
concepție și realizare. 
Pentru aceasta, benefi

ciarul — Secretariatul 
de stat pentru hidrau
lică — îl consideră ca 
„cea mai valoroasă lu
crare algeriană reali
zată pină acum in a- 
cest domeniu" și, ca 
urmare, a expus lu
crarea, sub forma-unei 
scheme la scară redu
să, la cea de-a 12-a e- 
diție a Tîrgului inter
național de la Alger, 
atrăgînd atenția unui 
mare număr de vizi
tatori. în mai multe 
rinduri, presa alge
riană a elogiat lucra
rea, publicînd repor
taje însoțite de foto
grafii privind activi
tatea înfrățită a con
structorilor români și 
algerieni de pe șan
tier. Ziarul „El Mou- 
djahid", de exemplu, 
scria recent că „Bara
jul de la K’Sob. rezul
tai al cooperării fruc
tuoase româno-alge
riene, este o adevăra
tă operă arhitectura
lă, care a permis, tot
odată, o reducere ge
nerală a costului cu 
aproximativ 30 la sută 
fată de alte lucrări 
similare". De aseme
nea, secretarul de stat 
algerian al hidraulicii, 
Abdalah Arbaoui. și-a 
exprimat satisfacția 
față de modul cum a 
fost construit acest o- 
biectiv înscris în pla
nurile naționale de dez
voltare economică a 
țării, felicitînd pe spe
cialiștii români pen
tru conștiinciozitatea 
și competența de care 
au dat dovadă. Alge
rienii și românii au 
muncit fără preget, o 
bună perioadă de 
timp in trei schimburi, 
pentru a grăbi lucra
rea. în procesul mun
cii de pe șantier a luat

naștere o adevărată 
școală, în,cadrul că
reia un foarte mare 
număr de tineri alge
rieni, care au lucrat 
cu specialiștii români 
și-au însușit meseria 
turnării betonului ar
mat, deosebit de im
portantă pentru o țară 
angajată în atîtea lu
crări de construcție. O 
serie de cadre alge
riene, care au lucrat 
alături de specialiștii 
români, au preluat 
acum conducerea u- 
nor operațiuni de con
strucție pe alte șan
tiere.

Așa cum sublinia El 
Ghazi, guvernatorul 
regiunii M’Sila, pe ra
za căruia este situată 
lucrarea, barajul de 
la K’Sob este de o im
portanță vitală pentru 
această zonă în plină 
dezvoltare agrară, a- 
pele lacului de acumu
lare format cu acest 
prilej urmînd să irige 
circa 25 000 de hecta
re. Elogiind activitatea 
specialiștilor români și 
algerieni care au înăl
țat acest important o- 
biectiv hidrotehnic, 
spiritul de echipă care 
a domnit tot timpul 
pe șantier, el arăta, pe 
bună dreptate, că „toa
te acestea constituie o 
ilustrare elocventă a 
caracterului rodnic al 
cooperării in produc
ție dintre România și 
Algeria, deschizind 
perspective importante 
diversificării colabo
rării dintre cele două țări prietene, in tot . 
mai multe sectoare de 
activitate".

Mircea 
S. IONESCU

Alger

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 1 — Corespondentul 

„Scînteii" transmite : în cadrul vizitei 
pe care o întreprinde in Iugoslavia, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului român, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
avut întrevederi și convorbiri la 
Liubliana cu Andrei Marinț, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării R.S. Slovenia, Rudi Ceaci-

novici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv, Milovan Zidar, secretar 
pentru agricultură, și alte cadre de 
conducere din domeniul agriculturii 
și industriei alimentare. Au fost dis
cutate posibilitățile de lărgire a 
colaborării și cooperării în aceste 
domenii, în spiritul înțelegerilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

CONSFĂTUIRE LA PEKIN
cu reprezentanții detașamentelor și colectivelor care au acționat 

pentru înlăturarea urmărilor cutremurului
PEKIN 1 (Agerpres). — La 1 sep

tembrie, în sala Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari din Pe
kin a avut loc o consfătuire la care 
au participat peste 3 500 de reprezen
tanți ai detașamentelor și colectivelor 
din Tanșan, Tientsin și Pekin, care 
au acționat pentru înlăturarea urmă
rilor cutremurului de pămînt din 28 
iulie din zona Tanșan-Fengnan. Au 
participat Hua Kuo-fen, prim-vice- 
președinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, alți conducători de partid 
și de stat chinezi.

Cei prezenți — relatează agenția 
China Nouă — au păstrat un moment

de reculegere în memoria celor care 
și-au pierdut viata în urma cutre
murului, a celor care și-au sacrifi
cat eroic viata în acțiunile pentru 
înlăturarea efectelor cutremurului.

Luînd cuvîntul. Hua Kuo-fen a re
liefat unitatea de acțiune a conduce
rii partidului, muncitorilor, forțelor 
armate populare, a întregului popor 
în lupta pentru înlăturarea urmărilor 
cutremurului. pentru ajutorarea 
populației ' din regiunile afectate, 
pentru redarea în funcțiune a tuturor 
întreprinderilor economice. Premierul 
Consiliului de Stat a menționat că 
producția a fost reluată în cea mai 
mare parte a întreprinderilor avaria
te de cutremur.

Dezbaterile din Parlamentul irlandez
DUBLIN 1 (Agerpres). — Parla

mentul Republicii Irlanda și-a în
trerupt vacanța pentru a examina 
un număr de propuneri ale guver
nului vizînd prevenirea și reprima
rea activităților teroriste ale organi
zațiilor extremiste, în primul rînd 
ale Armatei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.). Potrivit observatorilor de la

Dublin, adoptarea unei legislații cu 
o atare finalitate a dobîndit un ca
racter de urgență, ca urmare a in
tensificării, în ultima perioadă, a 
acțiunilor teroriste a elementelor 
extremiste, în special ale aripii pro
vizorii a I.R.A., atît în Republica 
Irlanda, cît și în provincia britanică 
Irlanda de nord.

OIliaHBSQO® @ B

Președintele Consiliului Prezidențial al Ujgariei 
la primit pa ambasadorul României

BUDAPESTA 1 — Corespondentul 
nostru transmite : Președintele Con
siliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare. Pal Losonczi. l-a 
primit miercuri pe noul ambasador 
al Republicii Socialiste România la 
Budapesta. Victor Bolojan, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de caldă prietenie președintelui Con
siliului Prezidențial, salutări cor
diale. urări de sănătate și succese 
în activitatea pe care o desfășoară 
în această înaltă funcție, urări de 
prosperitate poporului vecin si prie
ten. Mulțumind pentru mesaj, ^tova
rășul Pal Losonczi a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere senti
mente de prietenie, împreună cu

urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese in activitatea 
sa de mare răspundere în conduce
rea partidului și statului român, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

în cursul convorbirii care a avut 
loc după ceremonie, a fost exprima
tă satisfacția față de evoluția ascen
dentă a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și , Republica 
Populară Ungară, în lumina înțele
gerilor la care s-a ajuns cu prile
jul întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Kadar.

Președintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare și-a exprimat 
convingerea că relațiile dintre cele 
două țări socialiste vecine și priete
ne se vor dezvolta în continuare, în 
interesul ambelor popoare, în folosul 
cauzei păcii și socialismului.

Demersul P. C. J. pentru o schimbare 
progresistă în politica țării

TOKIO 1 — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia, Kenji Miyamoto, a dat 
publicității „Declarația cu privire la 
situația politică actuală și problema 
frontului unit". în declarație se arată 
că actualele dispute din cadrul P.L.D. 
și guvernului sînt cauzate de mane
vrele vizînd acoperirea scandalului 
„Lockheed" șl de ciocnirile fracțio- 
niste pentru putere.

Subliniind că obligația elementară 
față de popor este ca alegerile gene
rale să aibă loc după dezvăluirea 
completă a faptelor în cazul „Lock
heed", Miyamoto a arătat că „trebuie 
făcută o investigare completă a căi

lor și persoanelor suspecte". Inclusiv 
a „membrilor Dietei aparținind 
partidului de guvernămînt (P.L.D.) și 
partidelor din opoziție".

Abordînd problema frontului unit, 
Miyamoto a declarat că, deși luările 
de poziție și criticile în legătură cu 
scandalul „Lockheed", precum și 
luptele interne din P.L.D. au atins o 
intensitate fără precedent, acest fapt 
nu este direct legat de o perspectivă 
concretă a unei schimbări spre o po
litică progresistă. „Accentul pus con
secvent de P.C.J. asupra necesității 
unui consens național pentru salvare 
națională și o schimbare progresistă 
în politică și chemarea la un front 
unit progresist deschid calea acestei 
perspective".

agențiile de presă transmit:
Partidul Comunist Ger

man 3 ceru^ să se acorde repre
zentanților săi posibilitatea de a fo
losi mijloacele de informare în masă 
pentru a face cunoscut programul cu 
care partidul se prezintă la alegerile 
parlamentare de la 3 octombrie a.c.

Președintele Uruguayu- 
lui, Aparicio Mendez, a depus 
miercuri jurămîntul. Aparicio Men
dez a fost ales în această funcție în 
luna iulie a.c.

0 nava străina 3 pătruns 
în apele R.P.D. Coreene, la 10 mile 
nord de prelungirea liniei de demar
cație militară, în Marea de Est, în 
dreptul localității Koseung, relatează 
agenția A.C.T.C. Nava nu a respec
tat somația marinarilor R.P.D. Co
reene de a părăsi apele acestei țări 
și de a face cunoscut sub ce pavilion 
navighează — fapt pentru care a 
fost reținută pentru cercetări.

Reprezentantul perma
nent al Libiei la
Rashid Kikhia, a preluat de la 1 sep-

tembrie președinția Consiliului de 
Securitate, potrivit principiului ro
tației. El îi succedie ambasadorului 
Japoniei, Isao Abe.

Comunicat. La încheierea vi
zitei în Algeria a premierului Maltei, 
Dom Mintoff, a fost publicat un co
municat comun în care se subliniază 
necesitatea lărgirii continue a coope
rării și colaborării bilaterale și re
gionale „pentru a reda astfel Medi- 
teranei vocația sa de mare a păcii, 
larg deschisă schimburilor între po
poarele acestei regiuni" și pentru „a 
putea ca popoarele mediteraneene să 
contribuie eficient la consolidarea 
păcii și securității internaționale".

La Panmunjon 3 avut loc a
446-a ședință a secretarilor Comisiei 
militare de armistițiu, anunță agen
ția A.C.T.C. Au fost dezbătute deta
lii privind noile condiții de asigu
rare a securității în zona de ar
mistițiu.

0 delegație a
Portugalia, condusă
de Macedo, președintele

P.S. din
de Antonio
partidului, a

sosit la Luanda într-o vizită oficială.

Agendă cosmică
DISTINCȚII PENTRU 

COSMONAUȚ1 SOVIETICI
MOSCOVA I (Agerpres). — Pen

tru îndeplinirea cu succes a zboru
lui îndelungat la bordul stației orbi
tale „Saliut-5“ și la bordul navei cos

mice „Soiuz-21“, cosmonautului sovietic 
Boris Volînov i-a fost decernat, pen
tru a doua oară, titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice. Prima oară el a 
primit acest înalt titlu în 1969, ca 
urmare a trecerii cu succes dintr-o 
navă cosmică în alta, cu prilejul zbo
rului orbital al navelor sovietice 
„Soiuz-4“ și „Soiuz-5“.

Cosmonautului Vitali Jolobov, in
ginerul de bord in cadrul misiunii 
spațiale de pe „Saliut-5“ și „So- 
iuz-21“, i-a fost decernat titlul de E- 
rou al Uniunii Sovietice și de „Pi
lot cosmonaut al U.R.S.S.".

„V1K1NG-2” SE PREGĂTEȘTE 
SA AMART1ZEZE

PASADENA 1 (Agerpres). — Son
da spațială „Viking-2“, plasată pe 
orbită în jurul planetei Marte, a e- 
voluat, marți, în condiții tehnice 
normale și are — după aprecierea 
specialiștilor centrului spațial de la 
Pasadena — toate șansele să amar- 
tizeze, vineri 3 septembrie, ora 23,00, 
în regiunea denumită „Utopia Pla- 
nitia", la 47,8 grade longitudine nor
dică șl 225,8 latitudine estică.

Sondele „Viking-1“ și „Viking-2“ 
— s-a anunțat la N.A.S.A. — au con
tinuat să fotografieze suprafața pla
netei Marte. Responsabilii misiunii 
de la centrul spațial de la Pasadena 
urmează să verifice dacă în regiu-r 
nea „Utopia Planitia" există furtuni, 
fapt care ar obliga N.A.S.A. să ami
ne pentru o altă dată amartizarea 
lui „Viking-2“.

CHIMIA «PLANETEI ROȘII* 
RAMINE ÎNCĂ NEELUCIDATA

Experimentele biologice efectuate 
de sonda spațială „Viking-1“ sînt, 
pină la ora actuală, neconcludente, 
deși au furnizat unele indicii pri
vind chimia marțiană — a declarat 
Gerald Soffen, cercetător principal 
al centrului spațial de la Pasadena, 
cu prilejul unei întîlniri cu ziariștii. 
Chimia „planetei roșii", a adăugat 
el, este complicată, nefiind Înțelea
să deocamdată de oamenii de știin
ță americani. Soffen a declarat că 
misiunea „Viking" constituie totuși 
un succes, prin aceea că o navă spa
țială a fost plasată pe Marte și au 
fost recepționate o serie de date re
marcabile.

Joshua Lederberg, membru al e- 
chipei de biologi, a afirmat că, in 
cazul în care pe Marte există via
ță, aceasta a avut forme de adapta
re diferite de cele cunoscute pe Pă
mînt. El a subliniat necesitatea unei 
continuări în viitor a misiunii „Vi
king", prin amartizarea unor vehi
cule spațiale în zona calotei de 
gheață nordice a planetei.

Dt PRETUTINDENI

• TEMPERATURA IN
SCĂDERE IN... ARCTI
CA. Potrivit datelor furnizat*
de savanți sovietici, în Arctica 
temperatura scade lent, dar con
tinuu. Datele rezultînd din cer
cetări recente atestă că procesul 
de „încălzire" a Arcticii a atins 
punctul culminant în anii ’40, 
după care a început o perioadă 
de răcire. Suprafața învelișului 
permanent de gheață a crescut 
considerabil, iar temperatura 
medie a aerului a scăzut Ex- 
perții sovietici sînt de părere că 
procesul de răcire va dura cel 
puțin pînă în anul 2000.

• SATELIJII Șl PLOI
LE O nouă tehnică de pronos
ticare. cu ajutorul sateliților, a 
căderilor de ploaie va fi expe
rimentată anul acesta în Statei* 
Unite. Fotografiile, ce vor fi exe
cutate de aparatele aflate la 
bordul unuia din sateliții geo- 
staționari ce aparțin Adminis
trației naționale pentru oceane 
și atmosferă (N.O.A.A.), vor 
permite să se aprecieze densi
tatea formațiunilor de nori și 
să se anticipeze astfel cantită
țile de ploaie ce vor cădea în 
regiunile respective. Informații
le vor fi transmise Serviciului 
național de meteorologie, al* 
cărui ordinatoare vor calcula cu 
cît Va crește debitul rîurilor din 
aceste zone și dacă există peri
colul de inundații.

Potrivit relatărilor presei angoleze, 
membrii delegației portugheze vor 
avea convorbiri cu oficialități din 
Republica Populară Angola consa
crate normalizării și dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări.

In pregătirea conferinței
0 P E C Iraknî sprijină ideea con
vocării unei conferințe extraordinare 
a miniștrilor de resort din țările 
membre ale O.P.E.C. (Organizația 
țărilor exportatoare de petrol) con
sacrată problemei „prețurilor dife
rențiate" la țiței, cu condiția ca „toa
te țările să accepte discutarea altor 
probleme, între care cele privitoare 
la modificarea preturilor la petrol și 
Ia planificarea producției industriei 
petroliere" — informează agenția 
irakiană de presă I.N.A.

Afacerea Lockheed. Toat8 
tranzacțiile privind vînzările de 
avioane încheiate între guvernul 
norvegian și corporația americană 
„Lockheed" vor fi supuse unei an
chete — scrie ziarul .JDagbladet", 
care citează drept sursă a acestei in
formații oficialități guvernamentale. 
Norvegia a achiziționat pînă acum 
trei tipuri de aparate construite de

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

CIUDAD DE MEXICO. — în Mexic 
va fi creată o Comisie națională de 
planificare științifică și tehnologică. 
După cum menționează agenția 
Prensa Latina, viitorul organism gu
vernamental va avea ca principală 
sarcină orientarea elaborării planu
rilor și politicii naționale în mate
rie de știință și tehnologie.

ADDIS ABEBA. — Planurile de 
construcție a șoselei tra.ns-est-afri- 
cane, in lungime de 9 000 km. care 
va porni din capitala R.A. Egipt, 
Cairo, traversînd teritoriile Sudanu
lui, Etiopiei, Kenyei, Tanzaniei, 
Zambiei. ajungînd pină la Gabero
nes (Botswana), au fost aprobate de 
către reprezentanții acestor țări în 
cadrul unei recente întruniri ținute 
în capitala Etiopiei.

Atît traseul șoselei trans-est-afrl- 
cane, cît și unele șosele de legătură 
spre Swaziland și Mozambic. vor 
oferi posibilitatea conectării la o altă 
mare cale rutieră, șoseaua transa- 
fricană, în lungime de 6 596 km. care 
se întinde de la Oceanul Indian la 
Oceanul Altantic. traversînd Kenya, 
Uganda, Zair, Republica Africa Cen
trală. Camerun și Nigeria.

LAGOS. — Guvernul nigerian a 
adoptat hotărîrea privind instaura
rea controlului statului asupra în
treprinderilor care se ocupă cu pre
lucrarea materiilor prime agricole. 
Ca importantă, aceasta este a doua 
ramură a economiei nigeriene după 
extracția petrolului.

firma americană — F104 „Star- 
fighter", P-3 „Orion" și C-130 „Her
cules".

S0HI0. Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia, care re
unește 4,6 milioane de persoane, a 
elaborat linia luptei de toamnă a 
oamenilor muncii din Japonia. Se 
prevăd acțiuni vizînd reducerea po
verii impozitelor, asigurarea unor 
locuri de muncă suficiente, creșterea 
alocațiilor de șomaj și îmbunătățirea 
sistemului de pensionare, diminua
rea inflației, stabilirea unui minim 
garantat de salarii. Clasa muncitoare 
din Japonia va milita pentru victo
ria forțelor democrate în viitoarele 
alegeri parlamentare, ducerea pînă 
la capăt a cercetărilor în cazul 
„Lockheed".

Guvernul Emiratelor fî- 
rabe Unite 3 anuntat că 3 pre_ 
luat controlul asupra filialelor a 
două companii britanice de teleco
municații, „Cable and Wireless Ltd" 
și „International Aeradio Ltd.". 
Aceste filiale vor opera, de acum 
înainte, în cadrul unei singure cor
porații de telecomunicații. în cadrul 
corporației vor fi. de asemenea, in
cluse serviciile telefonice si telegra
fice din cele 7 state membre.

Pericolul unei noi erupții 
a vulcanului „Taal" 3 fost 
semnalat de seismologi filipinezi, 
care au cerut evacuarea a 2 000 de 
persoane stabilite în imediata apro
piere a acestuia. Situat la 65 km de 
Manila, capitala Filipinelor, vulcanul 
a erupt în 1970, aruncînd lava din 
crater la peste 300 metri înălțime, 
iar în perioada activizării lui în 1965 
au fost înregistrați 300 de morți.

Accident de avion. Patru 
persoane și-au pierdut viața în urma 
prăbușirii unui avion bimotor — au 
făcut cunoscut autoritățile peruane. 
Accidentul a avut loc într-o zonă de 
junglă puțin populată, din provin
cia Madre de Dios, în apropierea 
frontierei peruano-boliviene.

Deficit. Compania engleză de 
transporturi aeriene „British Air
ways" a înregistrat în decurs de nu
mai 10 săptămîni de exploatare a 
avionului supersonic „Concorde" pe 
liniile aeriene Londra—Bahrein și 
Londra—S.U.A. un deficit de 2,3 mi
lioane lire sterline — se arată in
tr-un raport financiar al companiei 
amintite, publicat la Londra.

IMAGINI ACUZATOARE
pentru regimul rasist din Africa de Sud

Această mamă din 
Soweto, cartierul ghe
tou din Johannesburg, 
și-a pierdut zilele tre
cute doi 
câți de 
treilea a 
in stare 
de zbirii 
mâți cu 
arme speciale de îm
prăștiat gaze lacrimo
gene.

Acestui african (în
fățișat în fotografia 
de jos) ajutorul cama
razilor săi nu-i mai 
poate salva viata. Este 
una din cele 11 victi
me căzute într-o sin
gură zi. în timpul sin- 
geroaselor represiuni 
rasiste de la Soweto.

fii — impuș- 
polițișli. AI 
fost internat, 
gravă, rănit 
rasiști inar- 
pistoale și

PRETORIA 1 (Agerpres). — Poli
ția regimului rasist sud-african con
tinuă seria acțiunilor represive în
dreptate împotriva populației afri
cane, care cere abolirea politicii de

apartheid și asigurarea de drepturi 
democratice. Miercuri participanții 
la o demonstrație antiapartheid din 
localitatea Athlone, din apropiere de 
Capetown, au fost dispersați cu bru

talitate de poliție, care a utilizat 
bombe cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc. Poliția continuă 
să fie menținută în stare de alertă 
în toate orașele din Africa de Sud.

• IN SPRIJINUL VE^ \ 
N E Ț I E I. Din ihițiativ* 
UNESCO, de la 19 septembrie
se va desfășura la Veneția o 
„Săptămînă artistică internațio
nală". Scopul acestei manifes
tări este colectarea de fonduri 
pentru acțiunile vizînd restau
rarea monumentelor orașului la
gunelor. Pe lîngă o expoziție d« i 
tablouri cu vînzare, în cadrul 
căreia vor figura creații ale u- 
nor prestigioși pictori contem
porani, vor fi prezentate și o 
serie de spectacole de muzică 
clasică și modernă.

• DESCOPERIRI 
SPEOLOGICE.
„Hagengebirge" din regiune* 
Salzburg (Austria) au fost des
coperite circa cincizeci de peș
teri, ca urmare a cercetărilor 
întreprinse de o expediție in
ternațională, la care participă 
speologi austrieci, belgieni, ce
hoslovaci, polonezi și vest-ger- 
mani. Expediția, care-și desfă
șoară activitatea de la începu
tul lunii august, urmărește, în
tre altele, să facă un studiu hi
drologic al masivului „Hagenge
birge", punînd în evidență exis
tența circulației apelor subte
rane.

• CASCADORIE LA 
FEMININ. în Franța a fort I 
recunoscută ca atare de sindi
catul lucrătorilor din cinemato
grafie profesiunea de cascadoa- 
re. Pentru a fi admise în cadrul 
acestei profesiuni, tinerele fete 
trebuie să învețe să „cadă" d* 
pe un cal în galop, să sară d* 
pe un acoperiș pe altul, să plon
jeze de la înălțime etc. îmbl- 
nînd curajul cu grația, un grup 
din aceste tinere constituie, în 
momentul de fată, capul de afiș
al unui spectacol de sunet și lu
mină. „Cavalerii vremurilor tre
cute", organizat în grădinile pa
latului Tuileries. . dovedindu-s* 
cu nimic mai prejos față de cas
cadorii bărbați.

• „REMBRANDT" -
ÎN SERIE. • foi‘
dat la iveală, in Marea Brita- 
nie, un caz ieșit din comun da 
falsificare de tablouri. Potrivit 
propriilor mărturisiri. Tom Kea
ting, un obscur pictor restaura
tor. ar fi produs, timp de 25 de 
ani, între 2 000—3 000 de tablouri 
contrafăcute (printre maeștrii 
imitați ar figura Rembrandt, 
Goya, Renoir. Constable). De s- 
impostură și mistificare, a ară
tat Keating, ar trebui acuzați 
negustorii de artă, care, achizi- 
ționînd pe sume derizorii „crea
țiile" sale, le-au vîndut mai de
parte ca produse autentice al* 
pictorilor de valoare. De altfel,
pe fiecare pînză, sub stratul d* 
vopsea, ar exista fie mențiune* 
de „fals", fie propria sa iscăli
tură. lesne de identificat la o 
examinare cu raze X. O anchetă 
este în curs de desfășurare pen
tru a se evalua proporțiile fal
sului, ea putînd să ducă, după 
unele opinii, și la descoperirea 
altor imitatori.

• SPORTUL - „VIC
TIMĂ" A SECETEI. Reper
cusiune a secetei și în domeniul 
sportului. E vorba, firește, de o 
competiție unde e nevoie de 
apă : Cupa Europei la schi 
nautic, care urma să se desfă
șoare în localitatea Cholet. din 
Franța, între 3—5 septembrie. * 
fost contramandată. Motivul: 
scăderea nivelului apelor lacu
lui unde urmau să aibă loc în
trecerile, ca urmare a secetei 
prelungite.

• SALUBRITATE SE
VERĂ. în Singapore, autorită
țile, preocupate de problemei* 
de insalubritate, au luat o serie 
de măsuri, unele foarte severe, 
vizind asigurarea unei înfățișări 
cit mai curate a marii metropo
le. Numai un singur exemplu t 
persoana identificată că azvîrle 
mucuri de țigară pe stradă este 
pasibilă de o amendă in valoa
re de pînă la 200 dolari.

• STRĂMOȘII CIINI- 
LOR. în Norvegia trăiește o 
rasă de cîini sălbatici numiți 
„Lunne", considerați a fi urma
șii celor mai vechi cîini exis- 
tenți pe Terra, care au apărut 
încă cu mii de ani în urmă. Nu
mărul acestor patrupede, aflate 
astăzi sub protecția legii, nu 
trece de 400. Ei se hrănesc, mai 
ales, cu păsări și se adună în 
haite in apropierea fiordurilor, 
de obicei, in locuri greu acce
sibile omului.
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