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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a inaugurat ieri marele magazin 
„Unirea" din Capitală

Cu acest prilej, secretarul general al partidului a analizat, împreună cu factori 
de răspundere, probleme ale activității comerțului socialist, asigurării permanente 
a rețelei comerciale cu produse industriale și alimentare intr-un sortiment cit mai

bogat și de calitate superioară

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu Radioteleviziunii italieneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi dimineața, pe Gino*Nebiolo, trimis spe

cial al Radioteleviziunii italiene (RAI-TV).La primire au luat parte tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Mi-
tea, membru al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui republicii.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru Radioteleviziunea italiană.

Economii de materii 
și energie• Acționînd stăruitor pentru reducerea consumurilor specifice. constructorii de mașini au realizat anul acesta economii de peste 34 000 tone de combustibil convențional si 65 000 MWh energie electrică. Cele mai bune rezultate au fost raportate de colectivele uzinelor ..Grivița roșie" din București. ..Tractorul" din Brașov, întreprinderii de osii si boghiuri din Balș, întreprinderii mecanice Mirșa.• „Consumul specific sub lupa bunului gospodar", sub acest generic sînt grupate numeroasele acțiuni inițiate în întreprinderile industriale, de construcții și transporturi din județul Gorj, pentru obținerea unor importante economii de materii prime, materiale, combustibil si energie electrică. Astfel, colectivele exploatărilor carbonifere Leurda și Lupoaia, acționînd perseverent pentru diminuarea cheltuielilor la toate

prime, combustibil 
electrică

X

Prin forțe proprii

elementele componente ale prețului de cost, au reușit să înscrie în bilanțul activității desfășurate de la începutul anului economii peste plan în valoare de cite 7 milioane lei, iar minerii din bazinul Rovinari au redus cheltuielile de producție cu aproape 5 milioane lei fată de prevederi. Bune rezultate au înregistrat și lucrătorii întreprinderii de utilaj minier-Rogojelu. constructorii Termocentralei Turceni, lucrătorii Combinatului de lianți și azbociment — Bîrsești.• O inițiativă valoroasă, care urmărește reducerea consumurilor specifice, a fost lansată de sudorii din secția poduri rulante a întreprinderii de construcții metalice din Bocșa. Ei s-au angajat să lucreze o zi pe lună cu electrozi economisiți, în acest fel a fost obținută, anul a- cesta, o economie de electrozi în valoare de circa 75 000 lei. (Agerpres).

într-una din încăperile clădirii administrative a întreprinderii de scule din Rîșnov există o expoziție cu caracter permanent, unde sînt expuse, pe lingă produsele din fabricația curentă a întreprinderii, cî- teva produse noi, rod al gîndirii tehnice a cercetătorilor și specialiștilor întreprinderii și institutului de cercetări de specialitate, produse care se află acum în fabricația de serie. Este vorba. în primul rînd. de ansamblul casetă-cuțit destinat prelucrării sfeclei de zahăr, ansamblu care se importa pînă acum. Din cele relatate de inginerul șef al întreprinderii. tov. loan Ilie, pînă la finele anului întreprinderea din Rîșnov va asigura fabricilor de zahăr nu mai puțin de 35 000 cuțite. în rîndul acestor produse se înscriu si forezele utilizate la operațiile de forare in rocă, în special în carierele de piatră, precum și burghiul placat cu metal dur. ce se folosește la perforări în construcțiile de betoane, panouri prefabricate etc. (Nicolae Mocanul.
ÎN PAGINĂ A III-A

© Sînt pregătite fabricile de zahăr 
pentru prelucrarea sfeclei ?

© Planul poate fi considerat îndeplinit 
numai dacă toate contractele sînt 
onorate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, joi dimineața, cea 
mai mare unitate comercială 
din țară — magazinul univer
sal „Unirea" din București.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au venit 
tovarășii Cornel Burtica, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Iosif Banc, Aurel 
Duma.Secretarul general al partidului a fost întîmpinat de tovarășii Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, Ion Dincă. prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primatul general al Capitalei, precum șj de Nicolae Bozdog. prim- adjunct al ministrului comerțului interior, de reprezentanți ai organelor municipale de partid și de stat, de factori de răspundere din unele ministere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu multă căldură de numeroși bucureșteni. Această primire entuziastă reflectă dragostea fierbinte, prețuirea și recunoștința pe care întreaga națiune le nutrește față de cel ce, în fruntea partidului și tării., face totul pentru ca obiectivele ce ni le-am propus spre a urca noi trepte ale devenirii noastre socialiste să fie îndeplinite.La sosire, un grup de pionieri a oferit secretarului general al partidului buchete de flori.Apoi. în aplauzele și ovațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală a noii unități — cel mai mare și mai modern magazin al comerțului nostru socialist.Vizita Ceaușescu 'reștean a concretă azează programele, sarcinile stabilite 
de conducerea partidului și statului privind sporirea fondului duse și mărfuri pentru populației, construirea de comerciale, modernizarea
de servire a cumpărătorilor. Ea se înscrie în preocuparea vie și permanentă a secretarului general al partidului fată de creșterea necontenită a bunăstării întregului nostru popor, a nivelului său de viată.La această analiză au fost de față membri ai conducerii ministerelor și centralelor de resort, cadre din comerț. edili ai orașului.Realizat după indicațiile secretaru
lui general al partidului, în vederea creării unor complexe modeme pe măsura cerințelor actuale ale unui comerț civilizat, eficient, noul magazin îmbogățește zestrea Capitalei 
cu încă 30 000 metri pătrați de spații

tovarășului Nicolae la noul magazin bucu- prilejuit o examinare modului cum se reali-
de pro- consumul noi spații procesului

fiecare membrubrigada de producție, de colective mici, de cî- oameni, putea

rigada de producție —
brigadă de educație socialistăfrontul de lucru și in timp — a căror componență diferă în funcție de felul operațiunii : tăiere în cărbune, introducerea materialului în abataje, „răpirea" echipamentului de susținere. Zilnic, șeful de brigadă face calculul producției realizate pe brigadă, al ciștigului estimativ obținut, evidență la care apelează ori de cite ori este cazul fie pentru a populariza realizările deosebite ale unor oameni din brigadă, fie pentru a supune o-

comerciale, dublînd astfel suprafața unităților de desfacere amenajate în București de la începutul acestui an.Secretarul general al partidului a fost informat că acest complex magazin este organizat pe unități specializate la fiecare nivel, începînd cu un supermagazin alimentar la subsol și continuînd pe verticală cu raioane de articole de uz general, încălțăminte, țesături, confecții pentru copii, femei și bărbați, articole de uz casnic, sport, agrement, electronice și electrotehnice, la ultimele etaje funcționînd mari unități de alimentație publică — restaurant, restaurant cu autoservire, _ cofetărie, patiserie, unitățile dispunînd de spații adecvate de depozitare și conservare a mărfurilor, de diverse servicii. La dispoziția cumpărătorilor care se vor perinda zilnic prin magazin sînt expuse spre vîn- zar-e peste 140 000 de sortimente.Noul magazin universal — situat în Piața Unirii — este dotat cu instalații moderne de climatizare și sonorizare, cu scări rulante si lifturi, fiind conceput pentru a putea servi zilnic circa 150 000 de cetățeni.Secretarul general al partidului a parcurs pe rînd raioanele magazinului „Unirea", examinînd cu atenție calitatea și diversitatea produselor, modul lor de prezentare.

în cadrul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de modalitățile de realizare a obiectivelor fundamentale ce stau frrfața acestei unități— aprovizionarea cu produse într-o gamă variată, condițiile de servire optimă, economisirea timpului cumpărătorului. în acest context, secretarul general al partidului a indicat să se aibă permanent în atenție problemele aprovizionării unității, a întregii rețele comerciale cu o gamă cit mai diversă de produse, cit mai frumoase și de cit mai bună calitate. în legătură cu aceasta s-a recomandat ca întregul fond de marfă— in special confecțiile — să fie transportat de la producător la magazin în conteinere care să' asigure păstrarea ținutei comerciale adecvate a produselor. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ; atenția asupra necesității de a crea pentru variate, mai acestei virate.în discuția cu factorii de răspundere prezenți, secretarul general al partidului s-a interesat, totodată, de modul de organizare și . aprovizionare a unităților de alimentație publică și a magazinului alimentar, cerind o preocupare sporită pentru

neglijeze nici unor unități specializate — tipuri de produse, cit și în de virata destinatarilor — a-și cîștiga un bun renume
atras i se tineret confecții mai atrăgătoare, proprii

existența unei mai mari diversități de preparate, pentru ca la dispoziția cumpărătorilor să se afle produse alimentare de calitate superioară. Secretarul general al partidului a remarcat Că spațiile comerciale pot fi mai bine1 folosite și a făcut observații critice cu privire la calitatea unor finisaje.Apreciind modul de organizare a unor astfel de magazine de tip universal. tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să nu se crearea atît pe funcție pentruîn rindul acestora.în încheiere, secretarul general al partidului a recomandat ca încă de la început să se ia măsuri pentru ca în această modernă unitate să domnească ordinea și curățenia, să se asigure o bună servire a cumpărătorilor.La plecare a avut loc din nou o caldă manifestare prin care oamenii muncii și-au exprimat vibrant sentimentele de fierbinte recunoștință față de partid, față de secretarul său general, pentru grija și atenția permanentă pe care le acordă ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.

Inițiativa „Brigada de producție — brigadă de educație socialistă" a fost lansată, la noi, la Lonea. de brigada comunistului loan Cojocaru. în anul 1973.Cum s-a născut inițiativa ? Practic, am pornit de la analiza situației de fapt privind organizarea muncii noastre. Formația de bază a unității o constituie Fiind vorba teva zeci de al brigăzii să-și cunoască bine și îndeaproape colegii de muncă, să aprecieze calitățile unuia sau altuia, să releve lipsurile. De asemenea, prin natura muncii. între oamenii brigăzii se realizează o puternică sudură, pe care numai cel care lucrează in subteran poate s-o aprecieze. Cu alte cuvinte, între nivelul de pregătire, gradul de conștiință socialistă și disciplină muncitorească ale fiecăruia, coeziunea brigăzii în ansamblu — pe de o parte — și rezultatele in producție — pe de altă parte — există o strînsă legătură. Practica noastră a dovedit că cele mai bune rezultate le-au obținut brigăzile în care oamenii au stabilitate, se ajută reciproc in greutăți. La fel, am brigăzile unde sînt rile — fie ele izolate nă, unde sarcinile și sînt repartizate echitabil, rezultatele finale sînt cu mult sub posibilități.Pornind de la asemenea constatări, am considerat că rezultatele noastre vor fi mai bune în măsura în care fiecare brigadă de producție își va face din plin datoria și fiecare membru al ei va dovedi că are o înaltă conștiință profesională. Iată de ce titlul de „Brigadă de producție și de educație socialistă" presupune, ca pe condiții indispensabile. perfecționarea profesională, întronarea exigentă a ordinii și disciplinei în muncă, spiritul de întrajutorare tovărășească, conștiința revoluționară și patriotismul fierbinte, care să se reflecte. mai presus de orice. în rezultatele practice din producție.Concret, cum acționăm pentru promovarea acestei inițiative ? Mecanismul aplicării ei în abataje în prelucrarea amănunțită, cu tregul efectiv, la începutul fiecărei luni, a sarcinilor concrete ale brigăzii, în așa fel incit fiecare om să-și cunoască perfect îndatoririle ce-i revin in perioada respectivă, pe postul său. în munca de înfăptuire a planului, membrii brigăzii sînt împăr- țiți pe microformații de muncă — fiecare cu sarcini precis determinate in

în cauză ; influența producția brigăzii, scădea puncte in „clasamentul" întrecerii. Tocmai de aceea, ortacii săi n-au trecut-o cu vederea și au vrut să afle cauzele absentei. Și s-au convins că acestea erau de natură obiectivă. Avînd în vedere activitatea și comportarea de pînă acum a tovarășului lor de muncă, colectivul brigăzii — fără să renunțe la spiritul deo intransigență — nu sancțiune, ci. dimpotrivă. a hotărit să-i acorde tovără- șește. omenește, tot sprijinul în soluționarea problemei cu care el se confrunta. Asemenea „dezbateri de caz", urmărind întărirea ordinii și disciplinei în producție și creșterea răspunderii personale față de realizarea sarcinilor încredințate, au fost organizate, recent, și de către birourile organizațiilor de bază 1 C. 4 C și altele. Popularizînd exemplele înaintate, luînd pe loc atitudine față de orice neajuns, aceste acțiuni se integrează organic în eforturile constante pe care le depunem pentru formarea omului nou, cu o atitudine înaintată față de muncă, pentru unui climat sănătos de spirit tovărășesc de

a adoptat nici
O valoroasă inițiativă a minerilor 

de la Lonea r Valea Jiului

cunosc bine, se depășirea unor constatat că la tolerate cazu- — de indiscipli- răspunderile nu

constă în-

pinieî colectivului — acolo jos, în subteran — eventualele nerealizări sau cazurile de abateri de la disciplina fermă a muncii. în cadrul a- costor „dezbateri de caz" sint abordate, de obicei, și probleme morale, de conduită a membrilor brigăzii nu numai în mină, ci și în societate, în familie, colectivitatea străduindu-se să dea ajutorul tovărășesc celor in cauză, ajutor care ține seamă de întrepătrunderea armonioasa a intereselor generale cu cele personale.Să mă refer însă la un caz concret. Acum două zile, brigada comunistului Ioan Cojocaru a supus „judecății" colectivului un fapt disciplina în muncă : cu în urmă, un membru al lipsit de la lucru. Fapt pentru această brigadă.respectivă nu-1 privea numai pe cel

încetățenirea lucru, a unui întrajutorarelegat de citeva zile brigăzii a neobișnuit Abaterea
Andrel COLDA
secretarul comitetului de partid 
de la Exploatarea minierâ Lonefl

(Continuare în pag. a V-a)

„Lupta cu inerția
.>

este mai întîi
lupta cu tine însuți"Dacă tipurile umane caracteristice unui loc anume determină portretele literare specifice acelui loc, nu mai puțin adevărat este că, datorită talentului unor mari scriitori, personajele romanelor inspirate de acele tipuri încep să marcheze caracterele reale lăsînd o amprentă distinctă a- supra comportamentului oamenilor, ca intr-un dublu transfer : de la viață la literatură și de la literatură spre viață, preș ia ori de cite ori nesc teleormănenii. A- tunci, brusc, am senzația că regăsesc eroii lui Zaharia Stancu și Preda. Sau, precis, o esen- caracteristică a agerimea de Și nu numai

Im-aceasta o am întîi-
Marin mai țială lor : minte. _______atît. Ci și profunzimea judecății și o atitudine comună față de viață, pe care, îri cazul lor, aș numi-o lupta continuă cu inerția.Tocmai această atitudine mi se impune ca temă de dialog cu un om al pămîntului din Teleorman : Marin Nedea, președintele cooperativei de producție din Purani, lingă Alexandria, și

ala-totodată stațiunii de gricole Bărbat viratei, armată l-a făcut bunic la 55 de ani, om legat prin toate fibrele de meleagurile teleormăne- ne uride a văzut mina zilei și de menii în mijlocul cărora a crescut. Atît de legat, incit, într-o zi, cînd s-a văzut ales de țăranii din Purani drept președinte cooperativei lor care, după cum spun ei, „mergea mai mult tîriș decît grăpiș" — s-a înhămat la două treburi deodată, țl- nind în aceeași mină și stațiunea de mașini și cooperativa agricolă și ..................ajute a se tie.s-au

din in cu și o
director mașini localitate, puterea flăcău in fată care

lu- oa-
al

făcîndu-le să se reciproc pentru smulge din iner- Rezultatele nu obținut printr-o miraculoasă de baghetă. Ci prin muncă grea, prin disciplină autoimpusă, prin vrednicie și cinste. Cooperativa încă n-a ajuns multimilionară și nici nu poate plăti membrilor ei venituri record. Dar a prins cheag. Anul trecut. cei din Purani au obținut cea mai mare producție medie pe țară, la orz — 6 670 kg

lovitură

la hectar — au întemeiat un sector tehnic < mie de vaci care dau tru mii' de lapte pe an, acesta tind i recordul la de porumb și să pună la contul ___bancă al cooperativei vreo de lei.Pentru cei din Purani, lupta cu inerția, lupta cu stagnarea, cu bătaia pasului pe loc a fost mai întîi o luptă cu ei înșiși. Marin Nedea o traduce simplu t „Nu numai să nu lași nimic de azi pe mîine. ci să faci în fiecare zi ceva in plus".— Chiar risdnd T— Nimic nou nu se Poate întreprinde fără riscuri. Dar a risca orbește. fără raționament, înseamnă mai mult a pierde decît a cîștiga. A cîștiga ris- cînd înseamnă a te corecta pe parcurs. Și a avea curajul de a-ți asuma total cuantumul de pericol fără să tot soliciți circumstanțe atenuante.

zoo- cu aproape o s bovine, cu l cite pa- litri de iar anul să bată culturile de- dinpatru milioane

loan
GRIGORESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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^FAPTUL] 
idivers;

| Doctorița 
| și păpușile 
I Păpuși brunete, blonde, șatene, păpuși cu ochii ca piperul, ca marea, ca mierea, ca cerul, păpuși cu pantalonași evazati * Iori cu fustițe, păpuși care spun ■ mama, păpuși... Sînt păpuși cumpărate din veniturile proprii I Ide doctorița Eugenia. Rizescu .din comuna Grădiștea,' județulBrăila. Toate pentru micii ei f pacienti. Multi din copiii tratati • Ide ea îi zîmbesc din fotografiile ■frumos araniate pe pereții dis- I pensarului. în cei doi ani care I Iau trecut de la absolvirea Fa- .cultătii de medicină din Iași, doctorița Rizescu a „adunat" 30 |de fotografii.
ISă ne mai mirăm că astfel de ț medici au adus la Grădiștea | mortalitatea infantilă la punctulj zero ? |

Faptă [
I lăudabilă I

ITrei fetițe cu codițe — sura- I
rile Butnaru (Irinel, clasa a |
IlI-a, Nicoleta, clasa a V-a, și

I Elena, clasa a Vil-a) au găsit pe I 
una din străzile orașului Vatra I
Dornei o importantă sumă de ’ 

Ibani. N-au stat pe ginduri și ■
s-au dus toate trei la primul lu
crător de miliție intilnit in cale. | 

I Fapta lor a fost popularizată la
gazeta de stradă a orașului, mo- I 
tiv de mare bucurie pentru cele I 
trei surori. Acum, tot tirgul le • 

Iștie, le prețuiește cinstea, corec- ■
titudinea și le respectă ca pe I 
oamenii mari. Ce poate fi mai I 
frumos ? .

I „Dulcea" I
| pasiune

o importantă uriâ a Mării canstiiniei seciaiisie
răspunde munca politică la aceastăRespectarea si aplicarea întocmai a legilor tării, care apără si slujesc interesele oamenilor muncii, ale construcției socialiste, constituie, așa cum se subliniază în documentele de partid, o cerință esențială pentru asigurarea progresului continuu, multilateral al societății noastre. De aici însemnătatea deosebită a propagandei juridice, a activității politico- educative pentru cunoașterea temeinică a legilor de către toți cetățenii tării. Ce loc ocupă popularizarea legilor în ansamblul activității mare a conștiinței socialiste ce muncesc? Iată tema unei gații în județul Mehedinți.— Fără îndoială că

de for- a celor investi-

sarcină ?

12 300 de apicultori, cu peste 30 000 de familii de albine ; peste 10 000 kg de miere pre- Idată pină acum la fondul statului (iar acțiunea este în plină desfășurare) ; 52 de pasionați I apicultori care au terminat ultimul curs de pregătire, primind certificatele cu foarte bine. Este un succint bilanț consemnat la I filiala Arad a Asociației apicultorilor. Și. pentru ca tabloul să fie cit de cit complet, iată Idouă recorduri județene : Dumitru Hatcu din Arad a obținut in acest an peste 100 kg de miere-marfă pe o familie de al- Ibine. din flori de salcâm, iarNicolae Cimil, din comuna Bu- teni, a realizat, .in acest - an 1-» aproape 4 000 kgLa anul mai mulț-l .
I Atenție, 
. pericol de 
' electro

cutare !

popularizarea legilor țării ocupă un loc important în întreaga noastră muncă poditico-educativă — ne răspunde tovarășul I‘lie Matei, secretar al comitetului județean de partid. Am pornit în această privință de la faptul că in ultimii , ani au fost adoptate multe legi de mare însemnătate, rezultat direct al eforturilor întreprinse de partidul și statul nostru pentru perfecționarea legislației socialiste, pentru punerea de acord a cadrului general-juridic cu schimbările intervenite în structurile social-economice ale țării. Or, pentru a fi respectate și aplicate de către cetățeni, noile reglementări juridice trebuie să fie în primul rind bine cunoscute. Tocmai de aceea, comitetul județean de partid a urmărit să antreneze sistematic la realizarea propagandei juridice toate organizațiile componente ale Frontului Unității Socialiste — învestite cu atribuții și răspunderi precise în acest sens — să activizeze toate consiliile locale ale F.U.S., să diversifice formeie și mijloacele prin care sânt popularizate legile. Se folosesc astfel: consultații juridice, prelucrarea în sens explicativ a unor hotărîri judecătorești, expuneri, seri de întrebări și răspunsuri, cursuri în cadrul universităților populare, concursuri pe teme legislative, procese Ia fata locului ; urmărim să asigurăm prin acestea nu numai cunoașterea literei legii, ci și înțelegerea rat‘ua'" lor ce ritelor tă din ______ ...care om al muncii. într-un plan mai

larg vizăm, cu alte cuvinte. întărirea spiritului de disciplină și responsabilitate socială, creșterea fermității și combativității revoluționare a tuturor cetățenilor, tocmai pentru că a- cestea sânt atribute matului de respectPunem aici punct terlocutorul nostru, mai în anul trecut, la scara întregului județ, au fost organizate Peste, nouă mii de asemenea acțiuni : in a- cest an numărul lor șe ridică, pînă acum, la circa șase mii. Și. fără îndoială. acestea au contribuit in bună măsură — concomitent, desigur, cu perfecționarea activității organelor învestite cu aplicarea legilor, cu su-

esențiale ale cli- față de lege, dialogului cu in- adăugind că nu-

O condiție însemnată a finalității propagandei juridice, a capacității sale de a înrîuri puternic conștiințele o constituie desfășurarea ei in strinsă legătură cu realitățile fiecărei colectivități, raportarea ei nemijlocită — firește,, acolo unde e cazul — la conduita oamenilor, la comportamentul lor în muncă. în familie, în societate. Tocmai aceea, o serie de dezbateri scrise pe agenda unor adunări ale organizațiilor sindicale pe marginea unor legi, decrete sau hotărîri importante, care se rezumă, uneori, la o simplă lectură a legii — fără îndoială, utilă — sînt departe de a fi suficiente, își diminuează capacita-

de in-

Din experiența organizației județene 

de partid Mehedinți

pravegherea traducerii lor în viață — la întărirea respectului fată de lege, la scăderea continuă a numărului actelor infracționale în județ. Datele și cifrele concrete sînt grăitoare pentru rezonanța și eficiența acestor acțiuni. VOdată ajunși în acest punct al investigației se cuvine să precizăm .. că. în munca de popularizare a legilor, persistă totuși și o serie de deficiențe. Principalul neajuns îl constituie faptul că nu peste tot este folosit in totalitate și sistematic arsenalul miiloacelor de influențare politică aflat la îndemîna consiliilor F.U.S. Grăitor în acest sens ni se pare faptul că. în unele comune, activitatea de popularizare a legii se reduce doar la afișarea ziarului în care a fost publicată o lege sau alta. Mai mult. într-o serie de comune, cum sint Grozești, Butoiești. Timna, Pun- ghina, nu numai că nu se inițiază sistematic acțiuni proprii de popularizare a legilor, dar se oferă puțin sprijin chiar unor manifestări de propagandă juridică realizate de diverse organe de la nivelul județului, juriștii fiind nevoiți să se adreseze uneori unui public eterogen, improvizat.

tea de a influența, de a convinge, de a releva cu claritate o serie de răspunderi concrete ce decurg pen- - tru fiecare cetățean din prevederile unei legi sau alteia.Așa cum se știe, cadrelor de conducere din unitățile economice le revin obligații precise în acțiunea de popularizare și urmărire a aplicării legilor. Trebuie spus că la combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de vagoane, Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin etc., aceste cadre se preocupă statornic de întronarea unui climat de respect față de lege. Numeroase cadre de conducere din unitățile amintite organizează și rea legilor în propagandiști, loacele muncii rirea disciplinei si responsabilității sociale a oamenilor, autoritatea profesională. cunoștințele și prestigiul lor moral-politic conferind multor a- semenea acțiuni un boxat conț’nut de idei, putere spprită de înriurire a conștiințelor.Se întîlnesc însă și destule situații cînd chiar cei chemați să vegheze la

participă la dezbate- calitate de. lectori și acționează prin mij- politice pentru întă-

aplicarea legilor nu cunosc sau interpretează incorect prevederile lor. Este constatarea pe care o învederează cu putere faptul că numeroase sesizări și reclamații ale oamenilor muncii adresate forurilor sindicale au fost găsite întemeiate. Tocmai de aceea, odată cu repararea prejudiciilor create și sancționarea celor vino- vați, comitetul județean de partid a inițiat cursuri, consfătuiri și dezbateri cu conducătorii unităților socialiste, în cadrul fărora sint aprofundate o serie de acte normative. De asemenea, spre a preîntâmpina repetarea unor situații precum sint cele amintite mai sus, comitetul județean de partid și-a făcut o practică din a investiga periodic modul în care sînt cunoscute și aplicate legile, vizînd în primul rînd cadrele cu munci de răspundere. Așa. de pildă. în ultima vreme au fost analizate preocupările unor organe de partid și conduceri ale unităților economice privind întărirea disciplinei in unitățile socialiste, ridicarea calității produselor, apărarea și dezvoltarea avutului obștesc.Merită, de asemenea, a fi amintite în încheiere o serie de preocupări prezente ale comitetului județean de partid. Ele vizează lărgirea sferei de cuprindere a propagandei juridice, îndeosebi în satele mai îndepărtate, unde locuiește mai mult de jumătate din populația rurală a județului. In al doilea rîn.d, se are în vedere antrenarea mai 'sistematică la acțiunile de popularizare a legii a de- putaților consiliilor populare, echipelor de control obștesc, comitetelor de cetățeni oare, in virtutea faptului că vin nemijlocit in contact cu un mare număr de cetățeni, pot contribui efectiv la ' ..................... ....acestora.Sint. desigur, capacitatea de . ...gandei juridice, vor duce la creșterea respectului conștient fată de legile țării și, prin aceasta, la realizarea în mai bune condiții a grandiosului program de dezvoltare economico-so- cială elaborat de Congresul XI-lea al partidului.

educația juridică aacțiuni ce vor spori influențare a propa-
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în ultimul timp, in unele lo
calități din județul Vaslui și-au 
pierdut viața, electrocutate, mai 
multe persoane. O tinără de 16 
ani, din satul Munteni de Jos, 
in momentul cind călca lenjeria 
cu fierul electric (defect) ; o fe
meie din satul Minjești, în mo
mentul cind înșuruba un bec in 
fasung ; un tinăr de 16 ani din 
satul Rinzești, care s-a urcat ca 
să se joace pe stilpul de ina’.tă 
tensiune; un alt tinăr din 
Cursești-Vale, care a crezut că 
știe să repare siguranțele. Mora
la : nu vă jucați un electricita
tea, apelați la electricieni ca
lificați.

După 45 
de aniîntr-un cadru solemn, colectivul de muncă din sectorul de întreținere al Exploatării de transporturi Craiova a sărbătorit ieșirea la pensie a comunistului Dumitru Mătăsaru. După 45 de ani de activitate, din care aproape 30 în aceeași unitate, nea Mitică, cum îi ziceau colegii, a predat ștafeta de lăcătuș mecanic celui mai tinăr coleg din acel sector : Silviu Călinescu. care și el se bucură de bune aprecieri, întocmai ca predecesorul său. După ce a primit florile și tradiționalul baston. Dumitru Mătăsaru, spiritual ca întotdeauna, a zis cu privirile „lipite" de sculele atelierului : „îmi dati bastonul că așa-i obiceiul. Dar nu am încă nevoie de el...“.
O așteaptă 
soțul

9

și cinci copii„Deși a plecat de mai multe ori de acasă, -in lume», am găsit in mine puterea de a-mi ierta soția cu gîndul că este mama celor cinci copii ai noștri". Astfel își începe dureroasa scrisoare pe care o trimite redacției loan Petran. manipulant în stația C.F.R. — Satu-Mare, domiciliat în satul Moftmu Mic nr. 325. în continuare, semnatarul scrisorii roagă redacția să adreseze soției sale. Elena Floare Petran. în vîrstă de 41 de ani. factor poștal, îndemnul înțelept de a se reîntoarce acasă. unde o așteaptă împreună cu cei cinci copii, dintre care cei mai mici au neapărată nevoie de îngrijirea și ocrotirea mamei lor. în caz că ea nu va înțelege cu propria-i inimă a- cest îndemn, o vor ajuta poate cei care o cunosc.
Rubrics redactata de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților

I

I

L „Scinteil” J

g

Noul hotel „Continental' din Sibiu

Fapte • Opinii • Propuneri
DIN POȘTA REDACȚIEI

Nucet,
13. sectorul 8, București).

au determinat adoptarea dife- legi, a răspunderilor ce rezul- actcle normative pentru fie-

Băiculești (cartierul Pajura) din București s-ar planta de-a liniei ferate plopi și salcimi, s-ar crea o perdea de protecție împotriva prafului și a zgomotului provocat de circulația intensă a trenurilor. (I. Barnic, strada Băiculești, nr.
BULETIN RUTIER

Informații de la Direcția circulație din Inspectoratul General 
al Miliției

Transporturile 
cu gabarit depășitCerințele de transporturi mereu sporite ale . economiei naționale reclamă, intre altele, trimiterea de la producător la destinatar a tot mai multe piese și utilaje jde mari dimensiuni • —acestora serie de celelalte tiv care mare pe . se deplasează cu astfel de încărcături.Instrucțiunile privind autorizarea și efectuarea transporturilor cu tonaje și gabarite depășite pe drumurile publice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și telecomunicațiilor nr. 451/1975, stabilesc în sarcina unității transportoare obligativitatea comunicării, din timp, organului de miliție din localitatea de plecare a datei și orei de punere în mișcare a transportului respectiv, precum și programul de desfășurare a acestuia (trasee, opriri etc.). Respectarea acestor obligații se impune de la sine, avind in vedere necesitatea luării măsurilor atât penitru realizarea în bune condiții a transportului (ceea ce nu o dată reclamă activități ample, mergînd pină la demontări temporare de fire electrice, fire de alimentare electrică a troleibuzelor și tramvaielor, consolidări de drumuri), cit și pentru prevenirea dereglării traficului rutier de pe traseele respective.De cele mai multe ori, aceste obligații sint respectate, transporturile efectuindu-se fără perturbarea circulației. Iată insă că, recent, TRANSCHIM (unitate specializată a Ministerului Industriei Chimice) a transportat pe trailere trei utilaje avind lățimea de 8 metri, înălțimea 7,80 m și lungimea de 20 m. pe distanța București-—Brăila. Organele de miliție au fost anunțate despre acest transport abia după ce a ieșit din București, cînd. de fapt, nu a mai putut continua deplasarea cauza circulației intense de pe șeaua spre Urzioend. în acest unitatea sus-amintită a obligat ganele miliției să ia măsuri de tim moment Cu toate măsurile luate, traficul rutier de pe această șosea, intens solicitată, a fost aproape paralizat timp de mai multe ore.

și tonaje. Transportarea cu autovehicule prezintă o avantaje în comparație cu mijloace de transport, mo- explică frecvența tot mai șosele a autovehiculelor ce

accidente pe timp de ploaie sau după ploaie rezidă în neadaptarea felului de conducere a autovehiculelor ,1a aceste condiții — viteză, depășiri., păstrarea distanței față de autovehiculul din față etc. Dovadă : în zilele de 22—24 august, în împrejurările amintite, au avut loc 27 de accidente grave, soldate cu 12 morți și 35 de răniți.Cu toate că această problemă a mai fost prezentă in buletinul rutier, revenim asupra ei deoarece numărul de evenimente rutiere să- virșite pe timp de ploaie ori pe șosele încă este gust reni, ropean
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din șo- fel, or- ul-
Pe ploaie 

și după ploaieStatisticile arată că în condiții de ploaie sau după căderea ploii, dar pe șoseaua încă umedă, frecvența de comitere a accidentelor de circulație este de două pină la trei ori mai mare decît pe drumurile uscate. La aceasta se adaugă și faptul că accidentele produse în astfel de condiții au și consecințe mai grave. „Cauza cauzelor" numărului sporit de

Silviu ACHIM 
Virgil TATARU

Și Lugojul, ca atîtea alte orașe ale țârii, trâiește o noud și înnoitoare 
. tinerețe. Strâzi și piețe, cu clâdiri înnobilate de patina vremii, se 

completează ou impunătoare edificii social-culturale, blocuri de 
locuit cu mLlte etaje, case de culturâ, spitale, ansambluri comerciale, 

în fotografie: vedere din orașul LugojFoto : S. Cristian

® Puterea colectivului. Nu de mult> lacătu?ul Ioan Du* mitriu de la întreprinderea mecanică „Nicolina" — Iași ajunsese în situația să i se desfacă contractul de muncă din cauza absentelor nemotivate. înainte de a se lua această măsură, colectivul secției în care lucra a analizat cu exigență muncitorească abaterile lui I.D.. dindu-i încă un răgaz pentru îndreptare. Și n-a greșit căci, în prezent, el își face conștiincios datoria în echipa condusă de Vasile Stoian. fiind hotărît să ajungă in curind printre muncitorii fruntași ai Întreprinderii. (Constantin Rîpă, întreprinderea mecanică „Nicolina" — Iași).
® PfîSte 1 000 fier veclli au expediat oțelăriilor, Incele 8 luni care au trecut din acest an, unitățile economice de pe raza comunei Chitila — București. (Zaharia Ciulei, pensionar).
® SU§S?G211 Consiliului popular Curtea de Argeș să ia măsuri pentru mutarea într-o zonă adecvată a locului de depozitare st ardere a deșeurilor menajere din apropierea șoselei, de curind modernizată, ce face legătura cu Rm. Vilcea. Cei care intră pe această „poartă" de vest a orașului, printre care numeroși turiști, sînt intimpinati de fumul și mirosurile insuportabile emanate de la „depozitul" respectiv. Ca să nu mai vorbim de neplăcerile ce le suportă zilnic cetățenii care locuiesc în preajmă. (Gheorghe Smaranda, Curtea de Argeș).
© Magazinul universal din comuna Bocșa, județul saiaj, a stat închis mai bine de 2 luni din lipsă de... gestionar. în acest timp, cetățenii au fost nevoiți să bată drumul la alte unități mai îndepărtate, chiar pentru unele mici cumpărături. Sătenii așteaptă din partea conducerii cooperativei zonale de consum din orașul Zalău, de care aparține magazinul respectiv, mai multă, grijă și atenție față de nevoile lor, mai multă preocupare pentru asigurarea unei bune aprovizionări. (Daniel Rafa, comuna Bocșa, județul Sălaj).
® în cadrul unor valoroase inițiative CPe toate căile, sens interzis risipei !", „Din deșeuri — repere noi". „Fiecare produs realizat cu un consum specific cît mai redus"), la întreprinderea „Electroputere" din Craiova s-au economisit, de la începutul anului și pînă în prezent, 393 tone metal. 2 504 tone combustibil convențional, 1 535 000 kWh energie electrică ș.a. (Victor Mitu, tehnician).
® Do CÎtOVO luni caut prin maSaz*nele de specialitate din Tîrgoviște și împrejurimi garnituri de material plastic pentru pompe de scos apă, manevrate manual, dar în zadar. Așteptăm ca întreprinderea producătoare a acestor pompe, „Crasna" din orașul Cărei, să livreze comerțului și asemenea garnituri. Nu de alta, dar este păcat ca din cauza lipsei unei piese care costă 2 lei să aruncăm la fier vechi pompele in stare bună de funcționare. (Adam Theodor, comuna județul Dîmbovița).
© Dacă în zona blocurilor de locuințe de pe strada

lungul

umede în această vară este mare. Edificator in acest sens accidentul din ziua de 21 au- produs pe raza satului Hădă- j.udețul Mureș, pe drumul eu- nr. 15 : pietonul Gheorghe Mazăre s-a angajat în fugă în traversarea șoselei, pentru a se adăposti de ploaie, împrejurare în care a apărut pe neașteptate înaintea unui autoturism. Conducătorul acestuia nu a reușit să evite lovirea pietonului, cu toate că a virat spre stânga, ciocnindu-se cu un autoturism care venea din sens opus.în felul de conducere a autovehiculelor pe timp de ploaie și, în general, cind drumul este umed (poate fi și din cauza spălării pavajului) trebuie să devină reflexe următoarele obligații : reducerea vitezei (pînă la limita care să asigure deplasarea în siguranță) ; evitarea depășirilor (dacă nu sînt absolut necesare) ; eliminarea virajelor șl frînărilor bruște (recurgîn- du-se, cu precădere, la „frîina de motor") ; folosirea continuă a am- belor ștergătoare de parbriz, aprinderea lanternelor de poziție.în condiții de ploaie se recomandă pietonilor să se asigure înainte de angajarea in traversarea străzii, inclusiv pe trecerile semnalizate cu indicatoare și marcaje și, în mod deosebit, după lăsarea serii, să evite traversările prin fața sa.u prin spatele autovehiculelor oprite.
Pe scurt 

despre accidente• Autobuzul 31-AG-210. aparținînd întreprinderii de transporturi auto din Curtea de Argeș, a rămas fără frină, în timp ce rula prin comuna Arefu, tamponând autoturismul 5-N-4323. Consecințele : doi morți patru răniți grav, o în ziua de 27 august au fost accidentați 3 minorii dintre care unul și-a pierdut viața. Cauze : viteza excesivă a conducătorilor auto (în două dintre cazuri) și neatenția unui șofer, care a pornit cu autocamionul de pe loc fără să observe că un copil s-a agățat de scările fixate pe oblonul din spate. • Goleșteanu Gheorghe, circulând cu viteză excesivă și neatent, pe timp de ploaie, a lovit o căruță cu autoturismul său l-VN-3597, accidentând grav căruțașul.

Adevărat!! gospodari nu așteaptă
să le facă alții cărămida

durile populației, cu sprijinul statului in credite și execuție. Ca la oraș. Bineînțeles că până în 1980 se vor mai construi case și în regie proprie. , După estimările noastre — peste 300.Ritmul intens în care s-a construit și se construiește la Ștefănești a- testă și faptul că primăria a știut și știe cum să folosească, în mod chibzuit, nu numai marile fonduri de investiții alocate de stat, ci și inițiativa și hărnicia oamenilor. Felul în care se gîndește și se acționează la Ștefănești poate constitui, pentru multe din comunele aflate pe drumul urbanizării, un exemplu.— Ne-am format mai întîi — ne spune tovarășul primar — o secție

Se adunaseră la sfat gospodarii de frunte ai comunei. A luat mai în- tii cuvîntul primarul : „Care dintre noi nu-și văruiește casa în fiecare primăvară ? Dar gardul ? Dar pomii ? Atunci, să stăm și să socotim : dacă fiecare are nevoie de numai 10 kg de var, să înmulțim pe 10 cu cele 3 000 și ceva de gospodării din comună. Deci, peste 30 000 kg de var, pe care îl aducem tocmai de la Rarău. Că din alt loc mai apropiat n-avem de unde. Știți la cît revine kilogramul ? Cel puțin 1 leu și 10 bani. Pe cind, dacă ne facem singuri varul n-o să ne coste mai mult de “ ‘ 'cu pe vă și
80 de bani. Dacă am face focul lemne, ne-am frige. Ce-am lua mere, am da pe pere. Așa că, întreb : Ce-ar fi să ardem paiele cocenii care rămîn de la vite ?“ ...Așa a apărut la Ștefănești-Boto- șani primul cuptor de var. Așa au apărut, rînd pe rînd, balastiera, că- rămidăria și altele.Pînă deunăzi, despre Botoșanilor știam doar că eȘtefăneștii ____ __________ _ _______ ! lOCUl natal’ al marelui Luchlan. Șl mai știam că undeva, prin apropiere, se construiește complexul hidroenergetic de la Stinca-Costești. La consiliul popular județean aveam să aflăm că localitatea va deveni, în a- cest cincinal, oraș. De ce Ștefănești, și nu altă comună ?După adoptarea Legii sistematizării, Ia Ștefănești s-a construit mult. Mult și frumos. în centrul civic s-au dat în folosință 140 de a- partamente în blocuri cu 4 niveluri. La parterul blocurilor s-au amenajat spații comerciale și de servicii : magazine, o autoservire, 'cofetărie, atelier foto și un complex de servicii al cooperației. Lingă ele se af’ă cîteva din barăcile șantierului. In locul lor se va construi clădirea sediului politico-administrativ al... orașului Ștefănești. Peste drum se înalță clubul cu 400 de locuri, iar mai jos — creșa și grădinița cu 120 de locuri. Brutăria, unde se produc zilnic 5 000 de kg de pîine. s-a construit lîngă circumscripția sanitară, care va deveni — peste cîtva timp — policlinică. Mai Ia vale e stația de epurare.

Ce prevăd schițele și machetele acestui cincinal ? Noi edificii, noi blocuri și case, noi dotări social-cul- turale și edilitare. Strada pe care e stația de epurare se termină cu un pod peste un pîrîu. Pîrîul are un nume, dar tovarășul Gheorghe Sandu, primarul comunei, care ne însoțește, ne-a spus să nu-1 mai notăm : „Zilele îi sînt numărate. Odată cu sistematizarea Prutului va dispărea. Recuperăm pentru agricultură peste 300 hectare de teren de cea mai bună calitate".Strada centrală e străjuită acum de multe case noi, cu etaj. Altele se află în diferite stadii de construcție.— Numai anul trecut — ne-a spus

să renunți la un camion, în plină campanie agrico- trimiți după var la Rarău cărămizi la Dorohoi ? In de fată ne asigurăm — și

Realizări din comuna Ștefănești-Botoșani 
în valorificarea resurselor locale

de aceâsta ne notasem

primarul — am eliberat 375 de autorizații de construcții, intre care 120 pentru case. Anul acesta, alte zeci și zeci de familii își construiesc case noi.Am continuat discuția în fața schiței de sistematizare :— La tot ce-ați văzut și v-am spus pînă acum, vă rog să mai notați : abatorul și laboratorul de carmangerie și cofetărie pe care le-am construit în ultimii doi ani.înainteîn carnet alte edificii care formează zestrea viitorului oraș : spitalul, clădirea poștei, baia comunală, moara, farmacia, hala, piața...— în acest cincinal ne vom mai construi un liceu, o școală generală, un atelier școlar, un atelier meșteșugăresc al cooperației de consum. Pentru specialiștii și muncitorii de la noua fermă de taurine, pe care o vom înființa, vom construi un bloc cu 40 de apartamente, plus o can- tină-restaurant. Aici, unde se văd punctele acestea din schița de sistematizare. vom amplasa blocuri însumând alte 200 de apartamente, din care-60 din fonduri de stat și 140 în condițiile Legii nr. 4/1971, din fon-

puternică de prestații in construcții, în care lucrează peste 180 de timplari, dulgheri, zidari, zugravi, fierar-betoniști. Pe măsură ce ritmul construcțiilor va deveni mai intens, o să dezvoltăm secția pentru a putea satisface toate cerințele — și ale primăriei, și ale cetățenilor. De pe acum, profitînd de începerea lucrărilor pe șantierul de la Stînca- Costești. am calificat alți 400 de săteni in cele mai diferite meserii. Putem spune că ne-am asigurat forța de muncă necesară pentru tot ceea ce avem de realizat pînă la sfirșitul cincinalului. Nici aprovizionarea cu materiale n-am așteptat să ne-o rezolve alții. Avem trei cuptoare de var. avem o cărămidărie cu presă mecanică și o exploatare de balast. Motivele pentru care am hotărît să producem cărămidă. în loc să cumpărăm, sînt clare ca lumina zilei. La balast, cîștigul pentru oameni e și mai mare. Dacă am aduce un metru cub de balast de la balastiera din Suceava ne-ar costa 200 lei. iar noi îl vindem de... 100 de ori mai ieftin : cu 2 lei. Ca să nu mai vorbim cît ne-ar costa transportul cu varul sau 
cu cărămizile. Și-apoi, mai este ceva :

cum poți să zicem, lă și să-l sau după momentul așa va fi și în viitor — întregul necesar de var, cărămidă și balast, pentru toate lucrările executate de primărie și de populație : construcții, reparații, întreținere.în realitate, lucrurile n-au fost întotdeauna — și nici acum nu sînt — așa de simple pe cît ni le-a prezentat tovarășul primar. A fost o vreme cind la cărămidărie se lucra manual, cărămida costa scump și nu se vindea. Nici cuptoarele de var n-au fost rentabile, pînă cind nu s-au sfătuit gospodarii satului să folosească pentru foc. în loc de lemne, paiele de in si coleandru sau cocenii roși, rămași de la animale. Cu balastul sînt și acum destule greutăți. în timpul iernii, care este destul de lungă prin aceste locuri, balastul e înghețat bocnă, iar primăvara și toamna drumurile de acces la exploatare sint de multe ori impracticabile.Gospodarii din Ștefănești ar avea o rezolvare și pentru „conflictul" lor cu clima. în legătură cu balastul, dacă ar avea un excavator și o bandă transportoare, precum și depozite corespunzătoare, din care să se livreze apoi tot timpul anului, în mod ritmic și în cantitățile necesare. După opinia primarului, pentru procurarea unor utilaje de balastieră ar putea coopera cîteva comune, care ar beneficia apoi, în egală măsură, de roadele unei exploatări de balastieră in tot cursul anului. Din aceeași sursă s-ar putea aproviziona chiar și direcția drumuri și poduri, unul din cei mai mari consumatori de balast din județ. De aici — încă o soluție : concesionarea, pe anumite perioade, către consiliile populare a unor utilaje de la respectiva direcție. Dar aceasta nu se poate realiza decît cu aprobarea consiliului popular județean. Tocmai de aceea, primarul din Ștefănești s-a pregătit atent pentru viitoarea sesiune a consiliului.
Florin C1OBANESCU 
Eufim NAZAR1E
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SÎNT PREGĂTITE FABRICILE DE ZAHĂR

PENTRU PRELUCRAREA SFECLE!?
După cum se știe, la 1 septembrie, în unitățile agricole unde sfecla de zahăr a ajuns la maturitate a început campania de recoltare. Concomitent, așa cum este și firesc, au reintrat în funcțiune și o serie de fabrici de zahăr. Revizuirea tehnică, probele mecanice și tehnologice ale utilajelor din fabricile de zahăr, asigurarea forței de muncă, 

a materialelor și pieselor de schimb necesare, astfel îneît procesul de producție să se desfășoare ritmic, fără întreruperi, prezintă o deose- < bită importantă pentru obținerea unor randamente superioare la prelucrarea sfeclei de zahăr și prevenirea pierderilor. Se pune. deci. întrebarea : sint pregătite fabricile de zahăr pentru preluarea operativă 
a materiei prime și pentru a lucra din primele zile în mod normal ?La centrala de specialitate am fost Informați că. datorită măsurilor luate. reviziile tehnice s-au încheiat la termenul stabilit. O noutate se referă la faptul că, anul acesta, s-au făcut și recepții intermediare la u- nele reparații. Ultima decadă a lunii august a fost rezervată verificării calității reparațiilor, efectuării rodajelor mecanice și probelor tehnologice cu apă caldă și abur ale instalațiilor. „Din sondajele întreprinse de comisii speciale alcătuite din specialiști rezultă că, în prezent, fabricile de zahăr sînt bine pregătite din punct de vedere tehnic și pot începe din plin prelucrarea sfeclei, ne-a spus tov. Vasile Platon, directorul general al Centralei pentru producerea și industrializarea sfeclei de zahăr. Sînt asigurate, de asemenea, materialele necesare procesului tehnologic și piesele de schimb pentru agregatele care sînt supuse unei uzuri mai rapide. în a- ceastă perioadă, mai caldă, trebuie să se acorde o atenție cu totul specială si să se ia măsuri pentru corelarea perfectă a recoltării, transportului și prelucrării sfeclei de zahăr. Orice dereglare a acestui circuit poate determina importante pierderi cantitative și deprecierea calitativă a materiei prime".Miercuri dimineața, primul schimb de la Fabrica de zahăr din Giurgiu a început prelucrarea sfeclei. „Avem posibilitatea să prelucrăm sfeclă de zahăr în 24 de spus tov. Nicolae Ulmet, șef al întreprinderii. Anul adus o serie de îmbunătățiri la sis-

3 000 tone ore, ne-a inginerul- acesta am

temele de descărcare a mijloacelor de transport și la utilajele care a- sigură circuitul materiei prime. Astfel. prin autoutilare, am executat încă un transportor pentru borhotul umed și am mărit capacitatea buncărului de deasupra mașinilor de tăiat. De asemenea, am modificat două benzi transportoare. Cazanele de a- bur sînt în probe de 7? de ore și pînă acum totul a mers bine". Și la Fabrica de zahăr din Podari, județul Dolj, a început procesul de producție. „Pentru mai multă operativitate. am realizat și experimentăm în aceste zile transportul conteineri- zat al sfeclei, ne-a relatat tov. Ion Dragomir, directorul întreprinderii. Solicit însă specialiștilor de la „Vulcan" din București să urgenteze terminarea reparației capitale la cazanul de rezervă pentru abur. Este singura problemă nerezolvată' pînă acum".La întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr din Buzău. datorită organizării temeinice a echipelor de lucru. generalizării muncii în acord global, bunei aprovizionări cu piese de schimb, reparațiile au fost terminate cu 5 zile înainte de termenul stabilit. Aceasta a permis efectuarea probelor generale la cald încă de la data de 27 august și executarea în zilele următoare a ultimelor retușuri. Cu mult timp înainte, conducerea întreprinderii s-a interesat și de starea de vegetație a culturilor, de producțiile care se vor obține. S-a putut aprecia. în felul acesta, că sarcinile întreprinderii vor fi cu cel puțin 14

la sută mai mari decit anul trecut. „Pornind de la acest fapt, a arătat ing. Dumitru Ungureanu, directorul întreprinderii, am reconsiderat întregul plan de executare a reparațiilor la instalațiile din dotarea bazei de recepție, punînd un accent deosebit pe mărirea capacității de descărcare a mijloacelor de transport. Pentru aceasta am acționat în două direcții : executarea unor utilaje noi prin autodotare și pregătirea mai bună a forței de muncă".Ce rezultate s-âu obținut în felul acesta la întreprinderea buzoiană ? Una din principalele realizări o stituie executarea — după o ceptie proprie — a instalației de cărcare hidraulică în silozurile tății a sfeclei de zahăr după lare. Prin aceasta, capacitatea zilnică dc descărcare a crescut cu peste 1000 tone față de anul trecut. Totodată. prin noul sistem se asigură conservarea mai bună a sfeclei pe durata păstrării în silozuri. La mașinile de tăiat, prin confecționarea în unitate a discurilor și seturilor de port-cutite. capacitatea de prelucrare a crescut cu 4 la sută și s-au redus pierderile tehnologice la difuzie. în secția de rafinare, pentru îmbunătățirea calității produsului finit, s-au realizat și pus în funcțiune 15 baterii de filtre mecanice. în acest an. bazele de recepție din teritoriu au fost dotate cu instalații pentru descărcarea mecanică a sfeclei din mijloacele de transport auto, astfel că la această operațiune se reduce considerabil consumul de forță de muncă. Planul de transport s-a întocmit în așa fel îneît mijloacele auto și tractoarele cu remorci să fie folosite Ia întreaga capacitate, pe toată durata zilei de lucru. în plus, în fabrică s-a constituit o „coloană de șoc", formată din 40 de mașini cu remorci dirijate prin dispecerat care vor interveni unde este nevoie.stationarea sfeclei de zahăr pe cîmp. Rețeaua de transport a fost în așa

con- con- des- uni- spă-

și operativ acolo înlăturîndu-se

fel organizată îneît să se asigure Intrarea zilnică in întreprindere a 3 000—3 300 tone sfeclă de zahăr. Datorită mecanizării tuturor operațiunilor grele și cu consum mare de muncă fizică, personalul sezonier angajat în actuala campanie este mai redus cu 15 la sută fată de cel folosit anul trecut.Pregătiri temeinice s-au făcut șl la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Corabia, județul Olt. „Toate utilajele și instalațiile au fost revizuite și reparate din vreme, ne-a spus tov. Gheorgne Bucur, directorul întreprinderii. Reviziile și reparațiile s-au încheiat conform graficelor stabilite, iar cu cî- teva zile în urmă s-au efectuat probele tehnice la cald. Totodată, a fost asigurat întregul necesar de forță de muncă. Personalul nou angajat a fost bine pregătit și instruit la fiecare loc de muncă". Ca urmare a măsurilor luate. în toate sectoarele — de spălare a sfeclei, purificare și evaporatie, malaxare ș.a. — instalațiile funcționează normal din prima zi. Totodată, în fabrică, descărcarea mecanizată a materiei prime a fost mult accelerată prin mărirea vitezei basculatoarelor automate, punerea în funcțiune a unei macarale ș.a. Se .urmărește ca sfecla de zahăr — recoltată și transportată în aceeași în baze — să ajungă a doua zi fabrică.Așadar, campania de fabricare zahărului a început bine.este ca pe toată perioada de recoltare și munca în cele măsuri ționezeevita orice pierderi și a un produs finit de cea calitate.

zi laftEsențialprelucrare a sfeclei de zahăr să fie bine organizată mai mici amănunte, să pentru ca instalațiile să în bune condiții,

Calitatea produselor

Intr-una din secțiile întreprinderii „Proletarul" din Bacdu

obiectiv prioritar in întrecereRealizarea unor țesături și stofe de calitate superioară constituie obiectivul principal al întrecerii socialiste pe care o desfășoară în aceste zile textiliștii de la întreprinderea de postav „Proletarul" din Bacău. In acest scop, în toate secțiile și atelierele întreprinderii, pe întregul flux tehnologic, începînd de la preparatia filaturii și pînă la finisaj, oamenii acționează e- nergic. muncesc cu spor, cu spirit de răspundere, astfel îneît la capitolul „calitate" să se consemneze numai rezultate bune. Inginerul Vasile directorul ne-a vorbit preocuparea lor și tehnicienilor, a specialiștilor de aici pentru perfecționarea continuă a proceselor tehnologice. La filatură, bunăoară, maiștrii Dumitru Teodorescu și Dumitru Tipa au conceput și realizat o mașină automată pentru carbonizarea completă a impurităților vegetale din lină, iar un colectiv condus de ajutorul de maistru Elena Țarălungă a a- sigurat automatizarea procesului de emulsio- nare a patului de a- mestec al materiilor prime. Tot aici s-a încheiat acțiunea de modernizare a sortimentelor de cardă. ceea ce a condus, pe de o parte. la sporirea producției cu circa 30 la sută, iar pe de alta Ia îmbunătățirea calității fibrelor, acestea cîștigînd în uniformitate. elasticitate și re- sistență. în țesătorie, inginerul Florin Co- dreanu, împreună cu maiștrii Mihai Tutuna- ru și N. Iftimie, au conceput și realizat un nou tip de epurator pentru eliminarea fla- meurilor din fire.— întreaga noastră producție din acest an — spunea maistrul M. Tutunaru — trebuie să fie cotată cu calificativul „foarte bine". Cu ajutorul dispozitivelor pe care le-am realizat reușim să curățim firele de 5—6 ori mai bine decît cu mașinile

Blejușcă, unității, despre maiștri-

pină se ia func- a sesprese obține mai bună
Ion TEODOR
și corespondenții „Scîntell

LA SLATINA, TN FUNCȚIUNE

Complex 
pentru uscarea 

industrială 
a tutunuluiîn vederea valorificării superioare a tutunului, cultură care în județul Olt ocupă peste 7 000 ha, la Slatina a fost dat în folosință un complex pentru uscarea industrială a plantelor. De remarcat faptul că noul complex utilizează aburul excedent existent la întreprinderea textilă Slatina, iar toate instalațiile sînt de producție românească. între alte a- vantaje mai notăm introducerea u- nei noi tehnologii care reduce timpul de uscare a tutunului cu 30 la sută fată^ de alte instalații, sporind și mai ’'mult, eflcifenta culturii. Complexul de Ia Slatina a fost construit prin cooperare de către cooperativele agricole de producție Turta. Valea Mare. Priseaca și Bălteni, care au în cultură însemnate supra- - fete de tutun. (Emiltan Rouă).

întreprinderea de ventilatoare din Vaslui

NOI TIPURI DE PRODUSE

clasice și să reducem aproape complet manopera la reoansat.Am stat de vorbă, la locurile de muncă, cu mai multi lucrători, ingineri și maiștri, cu numeroase țesătoare și filatoare. Fiecare și-a arătat hotărîrea de a depune toate eforturile în scopul realizării în acest an a unor țesături numai de calitate superioară. Am notat în carnet și alte măsuri tehnico-organizatorice și acțiuni întreprinse de la începutul anului și pînă acum. în vederea îmbunătățirii calității stofelor. Este vorba,
La

întreprinderea 
„Proletarul" 
din Bacău

între altele, de punerea la punct a unui nou procedeu pentru obținerea efiloșeului din deșeurile textile, realizarea unor dispozitive pentru eliminarea răriturilor și desiturilor în momentul opririi sau pornirii războaielor automate de tesut. introducerea în procesul tehnologic, cu bune rezultate, a unor colo- ranti indigeni. înlătu- rîndu-se astfel importul lor. în acest context este demnă de relevat și preocuparea creatorilor de modele din întreprindere pentru realizarea unor desene și poziții colo- ristice superioare.— Avem grijă ca tot ceea ce realizăm să răspundă exigențelor clientilor, fie ei mari . sau mici — ne spunea inginera Silvia Silvestru. -șefa serviciului creație. De aceea, printre cele 30 de articole realizate în peste 200 desene și poziții colorislice, am inclus stofe pentru bărbați. femei și copii, țesături pentru toate vîrstele ș.a.Am retinut din carnețelul inginerei cîte-

va sortimente care constituie noutăți interesante pentru cumpărători : stofe din poliesteri pentru parde- sie. țesături pentru costume și sacouri, țesături pentru confecții de copii — toate realizate într-un colorit adecvat, de o calitate bună.Grija constantă pentru „marca" și prestigiul întreprinderii se manifestă atit la nivelul conducerii unității, cit, mai ales, in secțiile de producție. Toate mijloacele ■ muncii politice de masă converg spre acest scop. Tovarășa Olga Munteanu. secretara comitetului de 1 tid, ne spunea această întrecere dat naștere unei țiative valoroase noscute sub numele de : „Rampa de control vă cheamă". Șăp- tămînal. fiecare formație de lucru trece prin fata rampei de control, unde se analizează concret calitatea producției fabricate. Obiectivul principal al acestei inițiative este creșterea răspunderii întregului colectiv și a fiecărui muncitor in parte față de calitatea țesăturilor pe care le realizează zi de zi. Pentru aceasta, paralel cu măsurile tehnice și organizatorice a- plicate, se acționează stăruitor în scopul dicării conștiinței menilor. cultivării nui mod nou de

Colectivul întreprinderii de ventilatoare și instalații de ventilație din orașul Vaslui manifestă o preocupare susținută pentru diversificarea și înnoirea producției. Realizările din ultimul timp sînt concludente în acest sens.'Astfel, familia tipodimensiunilor de ventilatoare solicitate în diverse sectoare ale economiei naționale s-a întregit cu noi produse realizate * în cursul lunii august a.c. în primul rînd este vorba de ventilatorul tip C.A.F.-15, care a și fost livrat beneficiarului, respectiv, întreprinderea mecanică de utilaje din Medgidia, pentru a fi folosit la construcția combinelor de recoltat furaje. De asemenea, zilele au ieșit de pe liniile de primele reductoare dintr-o serie. ca.re sînt utilizate în construcțiilor de mașini»
acestea montai nouă ramura

Este demn de remarcat faptul că aceste noutăți în structura producției întreprinderii vasluiene s-au înregistrat concomitent cu obținerea unui bilanț pozitiv în ceea ce privește îndeplinirea principalilor indicatori de plan pe perioada celor 8 luni care au trecut din acest an. Astfel, colectivul de muncă de aici\ a obținut o producție globală suplimentară, față de sarcinile de plan pe perioada amintită, în valoare de 2,4 milioane lei. In același timp, la productia-marfă s-a realizat un plus de aproape 2 milioane lei, reprezentînd în principal producția de ventilatoare de care au beneficiat numeroase întreprinderi și unități din industria constructoare de mașini, precum și cele de construcții industriale și agricole. (Crăciun Lăluci).
par- că • a ini- cu- de os

ri- oa- u- a gîndi și a munci pentru îmbunătățirea activității lor cotidiene. Ca urmare, și rezultatele sînt cele scontate : întreaga producție realizată de la începutul anului și pînă a- cum este de calitate bună. Deși pretențiile beneficiarilor au crescut permanent. întreprinderea n-a înregistrat nici un refuz de calitate. în luna august. de pildă, a sporit cu 2 Ia sută ponderea produselor de calitate extra, s-au livrat suplimentar fată de plan țesături calitatea 15 000 mp de extra și de I.
♦ 

Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

în acest an. colectivului__ _____meni ai muncii de la întreprinderea de cabluri si materiale electroizo- lante din București îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare. Bunăoară, productia-marfă urmează să sporească cu 12 la sută, iar la unele produse sînt prevăzute creșteri si mai mari, acestea aiungînd oină la 40 la sută. Este un fapt pozitiv că, în perioada care a trecut din acest an. la multe sortimente sarcinile de plan au fost îndeplinite și chiar depășite, în acest fel fiind onorate. în avans, o serie de contracte, că s-a răspuns operativ la unele cereri urgente ale beneficiarilor. Tot atît de adevărat este însă că la alte sortimente contractele nu au fost satisfăcute integral și la timp, producția realizată situîndu-se sub prevederile de plan, ceea ce a influențat nefavorabil și rezultatele pe ansamblul întreprinderii. O atare situație se datorează. în principal, unor neajunsuri apărut în aprovizionarea materială și finalizării cu întîrziere a unor lucrări de investiții. Cum se acționează practic, acum. în sectoarele de fabricație ale întreprinderii, pentru impulsionarea ritmului de producție, ce măsuri se au în vedere. concret, pentru recuperarea restanțelor și onorarea tuturor contractelor economice încheiate cu beneficiarii ?— Potrivit graficelor întocmite în întreprindere, vor fi recuperate, eșalonat, toate rămînerile în urmă —• preciza inginerul-șef al unități, Gabriel Criveahu. în acest scop, pe baza unei analize amănunțite a stadiului realizării planului sortimental și a situației concrete din fiecare secție, au fost stabilite programe temeinice de lucru pe sectoare de producție și locuri de muncă, pe zile, decade si fiecare lună în parte. Prin înfăptuirea acestor programe, odată cu livrarea tuturor produselor contractate, pînă la sfîrșitul anului vom executa în avans o serie de comenzi, care, în total, vor însuma 1 000 km■ *

cabluri de forță din aluminiu si 2 000 tone conductori din cupru emailat.Măsurile tehnico-organizatorice a- plicate în secțiile de fabricație, precum și acțiunile politico-educative care se desfășoară în prezent în întreprinderea bucureșteană îndreptățesc pe deplin încrederea ingineru- lui-șef. Astfel, notăm. între altele.

care au tehnico-

Întreprinderea de mașini casnice emailate „23 August" din Satu-Mare

Pretutindeni este necesară creșterea
răspunderii pentru depozitarea 
și păstrarea producției de grîupăioase «-a de grîu a la adăpost, important ca depuse da din între-

Recoltarea cerealelor încheiat iar producția acestui an a fost pusă Acum este deosebit de eforturile stăruitoare mecanizatori, lucrătoriiprinderile agricole de stat și cooperatori pentru strângerea la timp și fără pierderi a producției să fie dublate de grija gospodărească pentru păstrarea și conservarea în cele mai bune condiții a griului, pentru ca nimic să nu se, risipească din munca de un an de zile a sute de mii de oameni. Orice neglijentă și lipsă de răspundere în ce privește conservarea cerealelor, manipularea și depozitarea lor duc tabil la deprecieri și recoltă. Și acestea nu sub nici un motiv, vorba, mai presus de nea poporului. Din păcate, se întîlnesc pe alocuri și asemenea situații intolerabile.în acest an, strângerea cerealelor păioase în județul Alba s-a desfășurat în condiții mai grele. Ploile frecvente — în perioada 1—18 august au căzut în medie 130 litri pe metru pătrat — au transformat secerișul intr-o adevărată bătălie pentru salvarea recoltei de grîu. In a- cest context, cu atît mai grave și de nepermis sînt manifestările de risipă acum, după ce griul a fost strâns din lanuri cu atîta trudă. Ferma Oarda de Jos a I.A.S. Alba Iulia a cultivat 170 ha cu grâu pentru șămînță. Din cauza umidității ridicate — 24 la sută rt- ța care a fost reeditat. centrul de semințe nu l-a putut primi. „Nu-i nimic — au zis șeful fermei, inginerul-șef și directorul întreprinderii. îl ținem la noi pînă ajunge la umiditatea optimă și apoi îl predăm la fondul semințe". Intenție bună, numai în materializarea ei nu s-a dat vadă de spirit gospodăresc.Pe o porțiune de fost întins griul — tru însă nici pentru a se preveni pierderile și deprecierea griului în caz de ploaie. Și posta a venit. în loc de folie de polietilenă sau prelate, grămada fost acoperită pe unele porțiuni saci, care s-au îmbibat cu apă ca un burete, menținând umezeala. Grămada nefiind împrejmuită cu baloți de paie, griul de la marginile ei a fost cărat de șuvoaiele de apă. într-un cuvînt, pagubă. Acum, de o parte și de alta a drumului, griul a răsărit des ca o perie. Surprinzătoare este atitudinea șefului de fermă. „A. cîteva boabe acolo, care au sărit de la lopătat. Ce contează ?“ — ne spunea acesta, vrând să acrediteze falsa părere că de unde este se mai și poate risipi. Numai că nu este vorba de cîteva boabe, ci de sute de kilograme de grâu, pentru care s-a muncit un an de zile, în plus, datorită păstrării necorespunzătoare, o mare cantitate din

acest grîu a prins miros de mucegai,, nemaiputînd fi utilizat pentru sămânță. Iată deci o situație inadmisibilă, care se datorește faptului că tocmai cei care aveau sarcina și obligația fundamentală de a lua toate măsurile pentru a preveni orice pierdere de recoltă nu și-au făcut datoria, dînd dovadă de neglijență și de lipsă de răspundere în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Și la o bază de recepție a cerealelor din județ s-au . manifestat neglijente în ce privește manipularea și depozitarea cerealelor, fapt ce a provocat pierderi de produse.

luni. „Totodu- tovarășul Bă- al Comitetu-

a fi lopătat.cele mai

în mod inevi- pierderi de pot fi admise întrucît este orice, de pîi- mai

de că do-drum asfaltat a 110,7 tone, pen- Nu s-au luat simple măsuri
a cu

părut rămîneri în urmă la realizarea planului.Alte măsuri aplicate în întreprindere au în vedere funcționarea neîntreruptă, in 3 schimburi, a mașinilor și utilajelor-„cheie“, cu un rol decisiv în cadrul procesului tehnologic, randamentul lor fiind urmărit zilnic.Dar faptul care convinge că la în

Pornind de la două
situații întîlnite 
în județul Alba

Aceste abateri grave de la îndatorirea de a păstra în cele mal bune condiții tot ce s-a recoltat au fost analizate de comitetul județean de partid. Departamentul întreprinderilor agricole de stat și Centralia de valorificare a cerealelor, stabi- lindu-se următoarele măsuri dc sancționare a celor ce se fac vinovațl de această situație și pentru recuperarea pierderilor provocate : Rovin Olaru, șeful fermei Oarda de Jos — imputarea contravalorii cantității de 700 kg grîu care a fost depreciată șl reducerea retribuției cu o treaptă, pe timp de trei luni ; Ion Dărămuș, in- giner-șef la I.A.S. Alba Iulia — reducerea retribuției și a Indemnizației de conducere cu 10 la sută pe trei luni ; Aurel Petrovici, directorul I.A.S. Alba Iulia — avertisment ; Cornel Hațeganu, inginerul-șef al Trustului județean I.A.S. — reducerea retribuției și a indemnizației de conducere cu 10 la sută pe timp de o lună ; Eugen Todor, directorul Trustului I.A.S. — mustrare ; Nagy Alexandru, șeful bazei de recepție amintite — reducerea retribuției cu 10 la sută pe două luni ; Dumitru Simion, delegatul I.V.C. la baza de recepție — reducerea retribuției cu

10 Ia sută pe două tă — ne-a spus iuț Sîrbu, secretar lui județean Alba al P.C.R. pentru a nu se mai nea situații, s-a hotărât ca în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste. precum și în bazele de recepție a cerealelor din județ, organizațiile de partid să ptmă in discuție aceste abateri, să tragă cuvenite și să desfășoare tă muncă politică pentru răspunderii și efectuarea trol permanent în ce privește depozitarea și conservarea griului".Faptele prezentate aduc în discuție o chestiune de mare actualitate : sporirea exigenței și responsabilității pentru buna depozitare și păstrare a griului la toate nivelurile, de la unitate agricolă ta baza de recepție, spre a se evita orice risipă. în acest sens, așa cum a .stabilit comandamentul central, în fiecare județ organele agricole de specialitate trebuie să verifice în mod sistematic, în fiecare magazie, siloz și bază de recepție în parte, condițiile de depozitare. starea de conservare a griului și să ia măsurile ce se impun. Nici o cantitate de cereale, oricît de mică, nu poate fi lăsată afară, sub cerul liber. Trebuie găsite și folosite orice spații de depozitare pentru a feri griul de intemperii. Aceeași atentie trebuie să se acorde și modului în care este depozitat și păstrat griul existent - în cooperativele agricofe pentru fondul de retribuire a muncii. în mod deosebit. în județe,le din Transilvania, nordul țării și zona colinară, unde din cauza ploilor din ultima perioadă recoltarea s-a făcut la o umiditate mai ridilcată. este nevoie să se supravegheze permanent, cu cea mai mare răspundere. starea griului pus la păstrare, pentru a se evita orice depreciere, oricît de mică. Conducerile unităților agricole, uita ttală cele gricole recoltate în vară și cele care urmează să fie strînse în această toamnă.

repeta, aseme-
concluziile o susținu - întărirea unui con-

ale nici pe mai

Ieri, în Capitală, la Combinatul apicol-Băneasa a avut loc deschiderea celei de-a IlI-a Exipoziții- tîrg internaționale de apicultura. Au fost de față participants la cel de-al II-lea Simpozion international de apiteraipie al „Apimondiei" — oaspeți din 15 țări ale lumii și specialiști români — apicultori, medici, farmaciști, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii si
formații de lucru îșî dovedesc din plin eficiența. în același timp, colaborăm mult mai bine cu celelalte sectoare de producție, iar compartimentul de aprovizionare ne acordă un sprijin mai substantial.La rîndul său. maistrul Aurelian Radulescu, din atelierul cabluri de forță, ne relata :

Cum se acționează în acest scop la întreprinderea de cabluri 
și materiale electroizolante din Capitală

' că pentru aprovizionarea ritmică șl în cantități suficiente a locurilor de muncă cu materii prime si materiale, în unitate au fost întocmite grafice de urmărire operativă a livrărilor. la orice abatere interve- nindu-se imediat la furnizori. De un real folos se dovedesc a fi în această direcție și consultările care au loc, la sfîrșitul fiecărei săptămîni. între compartimentul de aprovizionare si cel de producție ; cu acest prilej, în funcție de cerințele reale ale secțiilor de fabricație, sînt stabilite noi măsuri pentru desfășurarea normală a aprovizionării tehnico-materiale. în același timp, prin redistribuirea unor specialiști a fost întărită asistența tehnică in toate schimburile și, cu deosebire, în secțiile unde au a-

treprinderea bucureșteană recuperarea restantelor și chiar devansarea unor comenzi constituie obiective pe deplin realizabile îl reprezintă, înainte de toate, hotărîrea cu care acționează în aceste zile său pentru valorificarea a potențialului tehnic și— Avem lucrători cu o ___ _____gătire profesională, locurile de muncă sînt bine aprovizionate cu materii prime și materiale si sîntem deciși să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an — ne spunea ing. Boris Mălină, maistru în secția cabluri telefonice. Programarea judicioasă a producției pe zile, decade si luni, repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni și

colectivul superioară material, bună pre

— Mai mult ca orieînd. activitatea productivă din aceste zile este dominată de un înalt spirit de întrajutorare vorba de lare, care tele, sau . ___________cano-energetic. cu totii sînt alături de noi în efortul pe care îl depunem pentru lichidarea restantelor si s_j ,_x .» sarcinilor desingur lucru în atelierul nu s-a înre- nemotivată.

tovărășească. Fie că este colectivul secției de trefi- ne furnizează semifabrica- de cel al atelierului me-
îndeplinirea integrală a plan din acest an. Un doresc să mai notati : nostru, în luna august, gistrat nici o absentă _____________iar indicii de utilizare a capacităților de producție au fost net superiori celor din lunile precedente.Pe un front larg se acționează si 
in celelalte sectoare de producție ala

depreciere. oricît unităților bazelor de recepție nu pot o clipă îndatorirea esen- care o au de a) păstra în bune condiții produsele a-
Aurel PAPADIUC

■

Industriei Alimentare și ai Academiei de științe agricole și silvice. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. ing. Veceslav Hamaj, președintele „Apimondiei" si al Asociației crescătorilor de albine din România. Oaspeții au vizitat standurile cu sute de produse apicole din pavilioanele expoziției și principalele secții de producție ale combinatului apicol. (C. Bordeianu).
întreprinderii, în scopul îndeplinirii integrale a planului, recuperării restanțelor acolo unde ele au apărut. Hotărîtoare se dovedește a fi însă în această direcție utilizarea cu maximum de randament a mijloacelor tehnice din dotare. Ca atare. în discuțiile avute în întreprindere am insistat mai mult asupra acestei cerințe. în acest sens se cuvine menționată. între altele, organizarea unor echipe speciale de întreținere și revizie, care verifică starea tehnică a utilajelor și aduc remedierile necesare în zilele de repaus. fără a stînjeni activitatea productivă. După cum este locul să precizăm că, pentru scurtarea timpului de oprire a mașinilor în perioada de efectuare a reparațiilor planificate, aici se acordă o importantă deosebită lucrărilor de pregătire a acestora.— Asigurând din timp piesele necesare și documentația tehnică — ne spunea ing. Ion Anghel. șeful serviciului mecano-energetic — la multe utilaje grele din secția de trefilare durata de reparații planificată a fost redusă cu 8 zile, ceea ce a însemnat un mare cîștig pentru activitatea productivă.După cum se știe, obligațiile asumate prin contractul economic privesc nu numai întreprinderea în ansamblul său, ci și pe fiecare lucrător în parte. Acest imperativ trebuie bine înțeles la întreprinderea de cabluri și materiale electroizolante din București. în acest vast perimetru de muncă rodnică pentru realizarea integrală a planului producției fizice, exercitîndu-și cu răspundere rolul lor de conducător politic, funcțiile de îndrumare și control, cuvîntul hotă- ritor îl au organizațiile de partid din întreprindere, care prin toate mijloacele muncii politico-educative de masă trebuie să acționeze stăruitor pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, respectarea strictă a tehnologiilor de fabricație, organizarea superioară a producției și a muncii.

iile ȘTEFAN
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în ultimii ani, în lumina Programului ideologic al partidului, a prețioaselor îndrumări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea cultural-educativă de masă a cunoscut, in contextul creșterii întregii vieți spirituale, o dezvoltare și o diversificare fără precedent, ce o apropie tot mai mult do exigențele omului de azi al României socialiste. Tot mai multi oameni ai muncii devin nu numai beneficiari, ci și realizatori „culturii de masă".Această realitate a vieții spirituale a poporului nostru va căpăta noi și tot mai ample dimensiuni și proporții potrivit orientărilor deschizătoare de largi perspective stabilite de Congresul educației politice și al culturii socialiste, indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. A produs o puternică impresie faptul că secretarul general al dului, în cuvintarea tă recent la Tulcea, nuntat inițierea unui ciios festival al culturii și educației la scară cu adevărat națională. în anii ce vin, tradueîndu-se cu consecventă in viată politica culturală înțeleaptă, revoluționară indicațiile ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, folosindu-se cu pricepere și dinamism condițiile materiale mereu mai prielnice ce au fost create, se vor realiza, sîntem siguri. pași hotărîtori înainte pe drumul integrării organice a activității cultural- artistice profesioniste și de amatori, pe făgașul unei clocotitoare activități spirituale menite să accentueze contribuția artei și culturii noastre socialiste la modelarea fizionomiei politicomorale a omului înaintat al societății românești contemporane.E necesar, de altminteri, să subliniem că însăsi mișcarea artistică de a- matori este în prezent departe de stadiul „alfabetizării in artă" a maselor, iar aria ei de cuprindere este mult mai largă ca o- ricînd in trecut. Astăzi, a- ceastă mișcare cuprinde nu numai ansambluri folclorice, fanfare și tarafuri, 'ci și orchestre de muzică simfonică și semisimfonică, formații de operă, de operetă și de estradă, o mare diversitate de grupuri și formații corale și camerale, de cercuri ale creatorilor

aiimpresionantă

parti- rosti- a a- gran-
a partidului, clarvăzătoare

de pictură cultă și naivă, de soulptură și metafaplas- tie, o bogată rețea de cenacluri literare, cineclu- buri, teatre populare și formații teatrale ale caselor de cultură, ale cluburilor și căminelor culturale, brigăzi artistice și formații de dans tematic, clasic și modern, în același timp, nu trebuie uitat că mișcarea de amatori din România este printre putinele din lume care dispun de un sistem de in» vățămînt artistic propriu — școlile populare de artă

educației politice si ai culturii socialiste situat pe primul plan al preocupărilor — se impune cu stringentă constatarea că cercetarea, popularizarea și generalizarea vități prin mijloacele de transmitere in masă scrise și audiovizuale (massmedia) constituie o sarcină de deosebită Însemnătate, limpede evidențiată in documentele de partid, subliniată în analize pe marginea activității politico-educative. Și este de remarcat că. în

acestei acti-
diversele

rindu-și permisiunea de a se completa reciproc în chestiuni... clare pentru toată lumea. Intr-o asemenea tratare nu este de mirare că înseși producțiile artistice alese spre publicare lasă de dorit atlt sub raportul valorii educative, al originalității și al autenticității, cit și sub acela al puterii de a convinge și a emoționa. Mai trebuie să spunem că la scara unei largi difuzări, asemenea producții pot căpăta valoare de exemplu nedorit 7Asemenea situații sint
Publicistica—mai activ 
angajată in stimularea

activității cultural 
educative de masă

prezente în aproape toate județele. Iar mișcării artistice propriu-zise i se a- daugă existenta și activitatea muzeelor și a colecțiilor etnografice sătești, a rețelei de biblioteci, a u- niversitătilor populare, care au, astăzi, un program diversificat — de la cursurile puse direct in slujba producției la cele de limbi cursurile ternă la cele tetică, țilografie și bernetică șiEste o activitate amplă, la scara întregii târî, a cărei importanță a fost limpede evidențiată în cadrul Congresului educației politice și al culturii socialiste. O activitate a cărei diversitate de forme șl a cărei sistematică evoluție îi dau caracteristica de fenomen, specific societății noastre socialiste în etapa dezvoltării sale multilaterale.Pornind de la această realitate — si, mal ales, de la perspectivele ample pe care le va deschide perioada ce urmează, cu ma- festival national al

?i de de
străine, de la de politică in- internațională etică și es- la stenodac- telex la ci- informatică...

urma acestor orientări, activitatea cultural-educativă de masă a fost în ultimii ani mai bine oglindită în ziarele centrale și județene, în publicațiile so- cial-culturale, în revistele de cultură și artă, la radio și la televiziune, ob- servîndu-se, în primul rînd, că acestei activități i s-a acordat și i se acordă un spațiu sporit. Dar. după părerea noastră, în actualul ei stadiu dc dezvoltare, activitatea cultural-educativă de masă nu are nevoie doar de o reflectare extensivă, cantitativă, ci, în primul rînd, de o tratare substanțială, aprofundată, exigentă, pe măsura dimensiunii și importantei politico-educative și estetice a fenomenului.Trebuie spus că. în general. există premisele unei asemenea tratări și că nu lipsesc redactorii cunoscători ai fenomenului. Si totuși, nu este mai puțin adevărat că, adesea, se organizează dezbateri de dragul dezbaterii si mese rotunde în care nu prea se spune nimic nou. în care cei ce își expun părerile nu fac dreptate decit unul să-si dea altuia, ce-

posibile pentru că nici comentariul critic al acestor producții — montaje de versuri, piese și spectacole de teatru, concerte corale, expoziții de artă plastică, evoluții ale formațiilor dansuri tematice brigăzilor beneficiază o tratare pasionată, zîndu-se în afirmații generale.Există, de asemenea, cazuri cînd, din informațiile publicate, poți afla numele exacte — si interminabile — ale tuturor instituțiilor organizatoare, dar nu găsești un cuvînt despre specificul, caracterul distinct al manifestării. Un festival se cheamă, de exemplu. „Jiule. pe malul tău", dar nu știi dacă e vorba de muzică populară sau de dans cu temă, dacă e vorba de o inițiativă recentă sau de preluarea unei manifestări de veche tradiție, la a cita e- diție se află’, cine participă — nu din partea forurilor organizatoare, ci direct, pe scenă : ce oameni și din ce județe — și care este, în fond, .soopul manifestării... Unele ziare ju-

sau artistice — întotdeauna competentă autorii p
de ale nu de și pier-

detene manifestă o comprehensiune ocazională pentru arta de amatori și ajută în special festivalurile județene & interjude- tene de mare amploare, făcindu-le o publicitate specială : tipăresc nenumărate foi volante, cu poze și chiar cu un soi de mi- crointerviuri in care toată lumea declară că a ajuns cu bine la locul de destinație, că are bineînțeles emoții și speră să cîștige o diplomă sau un premiu. Odată cu terminarea festivalului și cu anunțarea premiilor încetează însă și preocuparea ziarului pentru genul de activitate in cauză pînă la... viitoarea ediție a festivalului.Și fiind vorba de festivaluri, o subliniere : n-ar strica, poate, o analiză mai amănunțită a eficientei colocviilor și comunicărilor științifice oare însoțesc foarte multe festivaluri, căci, nu de puține ori. sint prezentate comunicări care nu comunică, de fapt, nimic — și deci cu nimeni.Este evident că o realitate esențială a vieții noastre spirituale trebuie să-și găsească un loc și o pondere esențiale în preocupările redacțiilor, emisiunilor și rubricilor consacrate a- cestui domeniu. în condițiile largului avint pe care il va cunoaște mișcarea cultural-artistică de masă în anii următori, rolul stimulator al publicisticii tipărite sau audiovizuale a- pare cu și mai mare pregnanță. Prezentările, analizele, comentariile trebuie să aibă tensiunea gîn- dirii politice revoluționare a partidului nostru, a finalității educative, pasiunea sar lor rită lor precieze manifestările concrete. în spirit de tovărășească rigoare, care să-și însoțească afirmațiile de argumentări concrete, judicios alese, de exemple elocvente, care. In sfîrșit, să nu alunece, cum se mal întimplă, in didacticism minor, să nu desconsidere experiența — reală și prețioasă — a oamenilor muncii care fac, în timpul lor liber, cu generoasă dăruire, artă și cultură, care. In esență, concretizează, la scara întregii țări. în/teleapta politică culturală a partidului comunist.
Victor PARHON

pentru frumosul nece- aoestui timp, oameni- acestul timp. Este do- prezenta specialiști- competenți. care să a-

Foto : Gh. VințilăSuceava: Casa de culturâ a sindicatelor

Expresii vii ale caracterului multilateral,
permanent și omogen al procesului

instructiv-educativ in facultățile tehnicefăcute asupra procesului de producție, la care primesc sprijin de la specialiștii și muncitorii întreprinderilor. De pildă, la întreprinderea mecanică „Nicolina" și la întreprinderea metalurgică din Iași se cercetează astfel cele mai bune tehnologii și alte posibilități de optimizare a consumurilor de metal spre toleranțe negative, la întreprinderea de rulmenți Bîrlad se urmărește găsirea posibilităților de realizare a unei mai largi game de rulmenți silențioși etc. în acest fel, impactul inteligenței și îndrăznelii iscoditoare a tineretului cu obiectivele tiei, tivă, sură______________ ___studenti a spiritului de responsabilitate socială. Este mijlocul prin care studentul poate verifica în modul ce) mai convingător ideea — prezentă în numeroase și importante documente de partid — potrivit căreia activitatea omului de știință, a cercetătorului este apreciată de societate în funcție de contribuția sa la rezolvarea problemelor stringente ale producției, ale vieții economico-sociale - în ansamblul ei.Educația prin muijcă șî pentru muncă include în egală măsură, între componentele sale, și activitatea didactică, activitate ale cărei valențe educative nu sînt, din nefericire, suficient valorificate peste tot. Mai sînt încă unele cadre didactice care con- ... ___  ____ , _ ... .... sideră că misiunea lor la cursuri,școală. La Institutul politehnic din seminarii și. laboratoare se. epuizează Iași această activitate se desfășoară cu bune rezultate in atelierele-școa- lă care s-au construit odată cu noile spații de învățămint pentru facultățile de chimie și inginerie chimică, hidrotehnică, construcții și arhitectură, mutate deja în marginea zonei industriale a Iașiului. Studenții au, astfel, posibilitatea să verifice imediat în practică cunoștințele căpătate la cursuri, mergînd din ateliere- le-școală direct în întreprinderile industriale. Mai mult, studenții de la facultatea de industrie ușoară au create locuri speciale de muncă în întreprinderile de profil, unde lucrează sau conduc procesul de producție. Valențele educative ale practicii desfășurate în întreprinderi sînt de fapt inepuizabile : studenții lucrează aici printre muncitori și alături de ei, vin în nemijlocit contact cu disciplina muncii, cu spiritul muncitoresc caracterizat prin cultul pentru muncă și înaltă principialitate morală. Este de bun augur practica organizării de întruniri și manifestări comune ale tinerilor muncitori și studenți, acestea oferind studenților prilejul de a cunoaște spiritul muncitoresc in multiplele sale manifestări. De la acțiunile cu caracter cultural-educativ noi am extins participarea studenților aflați în practică la viata întreprinderilor prin analizarea în comun a diverse’or probleme ale locurilor de muncă. Se dezbat tot împreună documentele de partid, ceea ce permite să se cunoască „pe viu" rezonanta și eficienta acestora în activitatea de zi cu zi a maselor de oameni ai muncii.Dar, cum spuneam, educația prin muncă a' studenților înseamnă, totodată, și punerea în valoare într-un mod mai pregnant a rolului educativ al activității de cercetare. în a- cest sens, cu deosebire eficientă ni se pare cercetarea desfășurată în formate din tehnicieni și este aplicată

trecut de la învățămîntul conceput precumpănitor ca instrucție la un lnvățămint care să facă în același timp instrucție și educație. într-o a doua fază s-au conturat tot pregnant modalitățile înseși în învățămîntul superior trebuie să educație ; anume, o educație muncă, pentru muncă. Acestui imperativ i-a răspuns acțiunea susținută de integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea, o integrare concepută în sensul cel mai deplin al noțiunii : nu numai activitatea practică, social-obștească și educativă, dar chiar predarea și seminarizarea sint subordonate integral dezideratului major al pregătirii tineretului studios pentru exigențele vieții sociale de astăzi ,1 -■Afirmînd că învățămîntului superior îi revine sarcina de a face e- ducațle prin muncă șl pentru muncă trebuie, desigur, să înțelegem

Deceniul inaugurat de cel de-al IX-lea Congres al partidului nostru reprezintă pentru școala românească perioada unui reviriment fără precedent : cum se știe, cu acest prilej s-a pus — pentru prima dată în termeni categorici — problema subordonării întregului invătămînt obiectivelor imediate, dar mai ales celor de perspectivă, ale economiei noastre naționale, ale vieții sociale în ansamblul ei.Vreme de peste un deceniu, a- ceastă problematică s-a aflat mereu în actualitate, constituind una din constantele politicii partidului de e- dificare a noii societăți.S-a conturat astfel, tot mai profund, un nou statut al învățămîntului în general și -al celui superior în particular, jalonindu-se cu claritate coordonatele fundamentale ale evoluției în perspectivă a școlii românești. Prin indicațiile și îndrumările sale prețioase, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost și este promotorul consecvent al orientării învățămîntului în direcția modernizării, pe calea înnoirilor și a transformărilor revoluționare.Se știe că esența acestor înnoiri preconizate de partid este larga deschidere a învățămîntului către viață, către practica socială. Este o radicală schimbare în însuși modul de a concepe rosturile învățămîntului superior : acesta încetează de a mai fi o cetate închisă in sine, cu un ritm al său bătînd egal și ferit de orice influențe din afară, sensul prefacerilor fiind o asemenea integrare organică în cursul general al vieții sociale îneît pulsul acesteia să fie și pulsul vieții universitare. Cu un conținut generat în mod nemijlocit de nevoile societății noastre socialiste. noul învătămint are drept ultimă rațiune pregătirea unor cadre utile în cel mai inalt grad societății, amplei opere de făurire a socialismului multilateral dezvoltat. Din a- ceastă menire supremă a invățămin- tuiui decurge și necesitatea sporirii ponderii pe care trebuie să o aibă latura formativă in ansamblul procesului de învățămint.Proces de durată, modernizarea în- vățămintului a înregistrat deja succese remarcabile, într-o succesiune de faze calitativ superioare una alteia. Astfel, într-o primă fază s-a

și de mîine.

mai care facă prin
de primă urgentă ale producea și cu nevoile ei de perspec- contribuie într-o însemnată mila formarea și dezvoltarea la

A W

Filmul vietnamez„Neli- „Do- mar-
Expoziții bucureștene

La Sâpînța (Maramureș) și la Leșu llvei (Bistrița-Nâsâud): cîntec nou 
din străvechi instrumente populare românești

Orașul în zorii zilei"

La Institutul politehnic

munca într-o accepțiune larg cuprinzătoare, care include deopotrivă și activitatea creatoare. >In sens strict, educația prin muncă se realizează în procesul practicii care, la rîndul ei, are loc fie în întreprinderi, fie în atelierele-

• Galeriile de artă ale municipiului București găzduiesc o expoziție de tapiserie și sculptură.
Cela Grigoraș Neam- 

țu aduce și in această expoziție, ca și in manifestările anterioare, priceperea de a releva frumusețea și forța de expresie a fibrei textile. Jocuri cromatice de mare sobrietate. și rafinament, folosirea combinată a mijloacelor clasice ale tapiseriei cu brodpria, folosirea drept fond a urzelii cu inserturl variate demonstrează că artista a știut să descopere noi resurse expresive în limitele u- nui traditional meșteșug. De la spiritualul „Joc pentru fiul meu" la teme grave precum „Cimpia Libertății" sau „La trecutu-ți mare. mare viitor", Cela Grigoraș Neamțu folosește o largă gamă a mijloacelor de expri- 'mare, demonstrează că a ajuns la o concepție artistică limpede.Dacă expozițiile personale din anii trecuți ale lui Nicăpetre prezentau preocupări de ordinul armonizării în 6pațiu a volumelor, al sublinierii unor sensuri simbolice (întregul ciclu al „Cariatidelor"), manifestarea din sălile galeriilor municipiului aduce o viziune mai amplă. Alături de „Himeră" sau de ciclul „Amin-

tiri", care sugerează preocupări mai vechi, lucrări precum niște", „Iulia", brogeană" etc.chează o progresivă închegare a viziținii, ce implică controlul lucidității. mărind rezonantele de sensibilitate ale lucrărilor.• Aflate la confluenta decorativului cu

monumentalul, impri- meurile Ecaterinei Te- 
odorescu, prezentate în cadrul expoziției de la galeriile „Simeza", demonstrează o libertate plină de farmec delicat a transpunerii unor motive florale. „Obiectul textil — mărturisește artista în catalogul expoziției — devine un repertoriu de mij- .loace necesar în vederea atingerii unui scop estetic... Fidelitatea față de natură derivă din însăși a acesteia.ment al prezintă vers".

investigarea obiectivitătii Fiecare naturii un' Artista a vestigat acest univers, a fixat rezultatele a- cestei investigații și le-a prelucrat cu multă fantezie. Panourile
ele- re- unl- in-

cinema
la vilă: SCALA — 

13,30; 16; 18,15; 20,30. 
Dulscy: CENTRAL — 
13,45; 16; 18.15; 20,30. 
de legat: SALA PA- 
(seria de bilete 749) 

PATRIA

• Petrecere
9,30; 11,30; 1
• Familia 1 
9,15; 11,30; 1

Nebună
LATULUI ,____  ... ____ .
17.15; (750) — 20, PATRIA — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, EFO
RIE — 9,30; 11.45; 14; 16; 18,15;
«0,30, GRADINA DINAMO — 19,30.

decorative de mari dimensiuni prezentate acum demonstrează încă o dată că modalitatea modernă a im- primeului — mai ușor de realizat din punct de vedere tehnic — are șanse din ce in ce mai mari de integrare în ambianta cotidiană.• „Expoziția de desene ale lui Dan Cioca are o calitate fundamentală ce nu poate fi trecută cu vederea. Ea reprezintă un act de mărturisire spontană a unei sensibilități pure, aproape romantice, a unei sensibilități care se manifestă prin urmare direct, fără o- colișuri inutile, dar și fără complicații și drame interioare ascunse și abia sugerate cu multă grijă". Cuvintele criticului de artă Titus Mocanu surprind astfel succint una din caracteristicile esențiale ale graficii lui Dan Cioca : sensibilitatea. Chipuri, nenumărate chipuri de tinere fete integrate în ansambluri decorati- ușor barocizante, oferit prilejul u-ve,au ______ ________nei exprimări limpezi, cursive. Dan Cioca a transcris în aceste lucrări fine intuiții, le-a nuanțat sugestiv, în forme simple și învăluitoare in același timp.
Marina PREUTU

• Pintea: CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30, la grădină —
19.30, FEROVIAR — 9; 11,15;-------
16: 18,15; 20.30, MELODIA
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16;
20.30, la grădină — 19,30, 
DINA PARC HOTEL — 19,30.
• Cei 13 de la Barletta: LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 13,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.

Orășenii: DACIA — 9| 11,151
13,30; 15,45; 18; 20,15.

13,30; 
— o;
MO- 

18.15; 
GRĂ-

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză,
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și animalelor
19.20 1001 de seri,
10.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,25 Mai aveți o
21,00 “
21.20
21,40
22,10

Întrebare 7 
oaspeți la Tirgu-Jiu.

TV.
Bucuroși de
Documentar___
Mari compozitori, mari interprețl.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Telex.17,00 _____

17,05 Univers științific. Cincinalul 
voluției tehnico-știlnțifice.

" Șah mat in... 15 minute. 
Drumuri pe cinci continente. 
Soliști de muzică 
Pagini de umor : 
făcut nevasta mea. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Seară de operetă ; 
selă“. 
Telex. 
VîrstelB peliculei. Istoria unei 
podopere : „Ultimul dintre 
meni". Film de Friedrich Murnau.

17,30
17,45
18,35
18,50

19,20
19,30
20,00

21,20
21,25

re-

populară. 
Ce vrăji a

„Văduva

mai

ve-

ea- 
oa-

LA CRISTIAN-BRAȘOV: 

Se generalizează 
învățămîntul 

preșcolarîn aceste zile pline de febra pregătirii noului an școlar. în județul Brașov se înregistrează un eveniment cu profunde semnificații, scrie pe linia orientărilor lui educației politice și socialiste. Este vorba de condițiilor pentru ca toti din comuna Cristian să fie cuprinși în grădinița de copii. Cristianul fiind prima comună din acest județ unde se generalizează învățămîntul preșcolar. (Nicolae Mocanu).
• Actorul șl sălbaticii: MIORIȚA 
— 9; 12; 16; 19.
• Micul indian: FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30, la gră
dină — 19.30.
•. Romanță 
TIMPURI ’ 
15.45; 18;
18; 20.
• Pisicile
MULUI — 10; 12, GLORIA 
11; 13; 15; 17; 19, la
20, DOINA —
14,45; 16,30; 18,15
• Gala filmului

pentru o coroană: 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 
20,15, POPULAR — 16;

aristocrate: CASA FIL- 
9; 

grădină — 
11,15; 13;9,30; 

; 20.
din R.P.D. Co

care se în- Congresu- al culturii asigurarea preșcolarii

La sărbătoarea națională din Vietnamul unit își combatanții, memorează jertfele și victoriile, meditează la ziua de mîiiie, visată do generațiile de luptători patriotă Actele istoriei, faptele împlinite de întregul popor de-a lungul a peste trei decenii sint încununate de marile evenimente recente, ce au desăvîrșit. unificarea țării.Din trecutul eroic izvorăște lumina prezentului ; de viață operele formați revoluționare.mâți cipe la clădirea torului. Cineaștii vietnamezi. cronicarii anilor de grele încercări, își continuă in actualitate epopeea compusă pe peliculă, prin transcrierea fidelă a destinului patriei lor. Documentarul în zorii zilei, tat la Casa în cadrul galei prilejuita de sărbătoarea națională a Republicii

an,Șiacest liber omagiază ' iși re-

documentul marchează creatorilor în bătăliile che- acum să parti- vii-

Socialiste Vietnam, își aduce mărturia sa patetică. înregistrînd dureroasele semne ale războiului, dramaticele ale rezistentei același timp, contrapunctic toarea devenire a oamenilor șurîzînd sub drapelul victoriei său chiar transformarea străzilor, a aspectului orașului Saigon in primele zile de după «liberare, cotidiene figurate reîntoarcerii in ținuturile natale, de reintil- nirea vechilor prie- tovarăși, de în puterea de a învinge

evocind sacrificii și. in notează inăițâ-
Gesturile sint trans- de bucuria

Orașul prezen- filmului

teni și credința proprie și în forța de a transforma aspirațiile întregii națiuni în realitate palpabilă. Simbolic, pelicula înregistrează munca de finisare a unei monumentale a ducătorului Min ; căci celebrează artă, prin versuri, prezentul tătile firești și grave, ce poartă în ele mă-

statui con- Ho Și poporul își eroii prin cîntece și înfăptuind în tonali-

reția izbinzilor trecute. Cu elocventă, imaginile fixează, in paralel. festivitățile ce marchează eliberarea orașului, primirea forțelor armate patriotice și sosirea conducătorilor, dar și munca începută imediat pentru lor de de lismului teritoriu al țării.Peliculă a adevărului, film politic al contemporaneității, documentarul „Orașul în zorii zilei" este astfel, in egală măsură, o cronică a evenimentelor ce s-au succedat după 30 aprilie 1975 și o înaltă pledoarie nism pentru luri revoluționare ale poporului.Spectacolul de gală, aplaudat cu emoție și căldură de public, se Înscrie armonios și revelator in suita tradițională de manifestări ale solidarității și prieteniei româno- vietnameze.

vindecarea răni- îndelungatilor ani suferință, munca edificare a socia- pe întregul

pentru urna- și înțelegere, nobilele țe-

I. creanga

științifică ; mixte, ingineri. Măsura „___ ____ _ îndeosebi,de studenții care au primit subiecte pentru lucrările de diplomă. Ei realizează lucrările pe baza cercetărilor
colective studenți, muncitori, la noi, i

prin transmiterea și verificarea pasivă a cunoștințelor profesional-știin- tifice. Or, așa cum se precizează stăruitor în documentele partidului nostru, activitatea didactică propriu- zisă trebuie concepută în așa fel înciț ea să fie deopotrivă instructivă și educativă, scop în care cadrul didactic poate și trebuie să folosească cele mai adecvate mijloace, în funcție de specificul și nivelul grupelor de studenti cu care lucrează. Este locul aici să observăm că exigenta scăzută a cadrului didactic față de modul în care se pregătesc studenții are directe consecințe nefavorabile asupra formării atitudinilor studentului fată de răspunderile ce-i revin și față de muncă în general. Iată de ce apreciem că această problemă trebuie să preocupe mai de aproape factorii de răspundere din învătămin- tul superior.în fine, așa cum am încercat să relevăm, învățămîntul superior face astăzi educația tineretului studios prin toate laturile sale. Dar este de subliniat că, în noile condiții, rolul activităților exprese cu conținut po- litico-educativ își sporește însemnătatea. Activitatea politico-educatl- vă trebuie să domine întreg procesul instructiv-educativ. Fără a insista, dorim numai să subliniem, în această ordine de idei, necesitatea — pe care o socotim imperioasă — ca activitatea propriu-zisă politico-educațivă, fiecare din acțiunile inițiate pe această linie să fie organic corelate cu diversele laturi ale procesului complex de integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea. Manifestările politico-educative să nu fie simple „momente politice", ci să explice și să ajute la înțelegerea de către studenți a problemelor economice, cultural-științi- fice și sociale, prin prisma politicii partidului și statului nostru. Numai in felul acesta învățămîntul universitar își va aduce integral contribuția la formarea unui specialist nou, care să fie și un om nou.
Prof. univ. Mihai GAFIȚEANU
rectorul Institutului politehnic din lași

Participări românești la tîrgurile
internaționale de carteDupă participările, din primul se- mestru al anului, la tîrgurile internaționale de carte de la Bruxelles, Leipzig, Bologna și Varșovia, România va fi prezentă, între 16 și 21 septembrie, la o manifestare similară cu sediul la Frankfurt pe Main. Tara noastră, care se numără printre participantii constanți ia acest vechi tîrg de carte, va fi reprezentată, la actuala ediție, de circa 750 de titluri, cu precădere apariții editoriale ale anului 1976. Standul românesc va reuni astfel literatură originală — social-politică,

științifică, enciclopedică, tehnică, beletristică, de ‘artă, turistică, pentru copii și tineret, precum si numeroase traduceri. Nu vor lipsi nici lucrările în limbi străine, unele dintre acestea fiind realizate în coedi- tare cu case de editură din străinătate.Seria tradiționalelor tîrguri de■ carte cu caracter -international va continua, in această toamnă, cu cela de la Sofia si Belgrad, manifestări la care tara noastră va fi de asemenea prezentă. (Agerpres)
reeană — „Aripi puternice": CA
SA FILMULUI — 20.
• Astă-seară dansăm in familie: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Texas, dincolo de riu: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, LIRA — 16; 18,15;
20,30, la grădină —• 20,30.
• B.D. in acțiune: ARTA — 
15,30; 17,45.
• Melodiile cartierului: BUCEGI 
— 16; 18, la grădină — 20, GRA
DINA ARTA — 20.

Filiera II: GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Ia 
grădină — 20, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry: 
FLAMURA — 9.
• Cu mllnlle curate: BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.

Luptătorul din New Orleans: 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 19,30.
• Prin cenușa imperiului: MUN
CA — 16; 18; 20.
•> Ce se întimplă cu tine: UNI
REA — 16; 18*

• Vinzătorul de baloane: GRA
DINA UNIREA — 19,30.
• Primul asalt: DRUMUL SĂRII 
— 15,30: 18; 20,15.
« Cei trei mușchetari: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15.
• Instanța amină pronunțarea: 
PACEA — 16; 18; 20.
® Cavalerii teutoni: MOȘILOR — 
16, la grădină — 19.30.
*. Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong: CIULEȘTI — 10; ------
17,45; 20, VOLGA — 9,30; 12;
17,15; 19,45.
e Operațiunea „Monstrul": 
HOVA — 16; 18; 20.

15,30;
14,30;

RA-

• Călărețul cu eșarfă albă: PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.

Porumbelul: COTROCENI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Mere roșii: CRÎNGAȘI — 17.
• Circ in circ: FLOREASCA — 
15,30; 19, FLACĂRA — 16; 19.

Muntele ascuns: VITAN — 16; 
18, la grădină — 19.30.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
COSMOS — 18; 20,15.
• Trăind tn libertate: COSMOS 
— 15,30.
•< Sperietoarea: VHTORUL — 
15,30; 18; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor: 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL — 19,30.

• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară Herăstrău): Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19,30.
•r Ansamblul artistic „Rapsodia 
română"; Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
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CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM

Adunarea festiva din CapitalăCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Vietnam, joi după-amiază, la întreprinderea de radiatoare, echipamente metalice, obiecte și armături sanitare (IREMOAS) a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., la care au luat parte numeroși oameni ai muncii din unitățile industriale de pe platforma Militari.Au participat Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la București, membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nicolae Matei, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului a vorbit Ștefan Dogărăscu, director tehnic ai Centralei de utilaje și piese de schimb din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Pqporul vietnamez — a arătat vorbitorul — sărbătorește in acest an ziua sa națională sub semntll marelui eveniment, de importanță istorică — desăvîrșirea reunificării Vietnamului sub steagul socialismului. Poporul român care, în spiritul solidarității internaționaliste, s-a aflat cu consecvență alături de eroicul popor vietnamez, a salutat cu sentimente de profundă bucurie mărețul act al reunificării țării și proclamarea Republicii Socialiste Vietnam, văzînd în aceasta o ilustrare elocventă a afirmării voinței po- , porului vietnamez de a-și hotărî in '"mod independent și suveran destinele, fără amestec din afară, de a edifica pe pămintul patriei reunifi- cate societatea socialistă, de a-și concentra toate eforturile, toate resursele umane și materiale în direcția dezvoltării economico-Sociale accelerate a țării, pentru progresul și propășirea întregii națiuni.După ce a subliniat momentele semnificative din lupta eroică a poporului vietnamez, sub conducerea Partidului Celor ce Muncesc din

Vietnam, pentru eliberarea întregii țări și cucerirea deplină a independenței și suveranității, vorbitorul a arătat că această victorie constituie o contribuție de mare importanță la lupta desfășurată de forțele înaintate ale omenirii împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, pentru eliminarea practicilor agresive, de forță, amestec și dictat, pentru respectarea legalității internaționale și statornicirea noi ordini noașterea de a-și destine.Partidulnia socialistă,, poporul român și-au manifestat cu consecvență înalta a- preciere și simpatia frățească, solidaritatea militantă fată de cauza dreaptă a poporului vietnamez'și pu satisfacția de a-i fi acordat. în tot cursul luptei sale împotriva agresiunii, pentru salvare națională, pentru libertate și independentă, un sprijin .activ, multilateral, material, moral, politic și diplomatic, de a-și fi adus contribuția la marea victorie a poporului vietnamez. Sîntem ferm convinși — a spus vorbitorul in continuare — că acum, in condițiile reunificării patriei, harnicul popor vietnamez, sub conducerea încercată a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, va obține noi și remarcabile succese în munca entuziastă, plină de abnegație, care o desfășoară pentru soluț

unei politice bazate pe recu- dreptului fiecărui popor stabili 6ingur propriileComunist Român, Româ-

sa care o desfășoară pentru soluționarea sarcinilor mari care stau in fata țării în noua etapă, penitru asigurarea progresului și propășirii patriei. Subliniind puternicele și indisolubilele legături de prietenie și solidaritate comunistă, revoluționară, care unesc popoarele român și vietnamez, vorbitorul a arătat că acestea și-au găsit elocvente ilustrări in în- tilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le Duan, care au dat un nou impuls dezvoltării relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare.în încheiere, vorbitorul a urat po-
Recepție oferită de ambasadorul

Republicii Socialiste VietnamCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Vietnam, ambasadorul acestei țări la București, Lam Van Luu, a oferit joi seara o recepție.Au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Nlculesou, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, Suzana Gâdea și Vasile Bumbăcea, miniștri. Dumitru T urcuș, adjunct de șef de secție la

P.C.R., Constantin Oancea, al ministrului afacerilor ex- Marin Nico-

ZIUA NAȚIONALĂ A STAȚULU[ QATAR ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

C.C. al adjunct terne, general-colonel lescu. adjunct al ministrului apărării naționaLe. loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor^ misiuni diplomatice acreditați alți membri ai corpului
★Cu prilejul sărbătorii ......... .. _Republicii Socialiste Vietnam, ambasadorul acestei țări la București, Lam Van Luu. a vorbit joi la posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)

în România, diplomaticnationale a

Conferință de presă la Ambasada

porului vietnamez, cu prilejul marii sale sărbători naționale, noi succese în realizarea obiectivelor trasate de Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, multă fericire.A luat apoi cuvintul ambasadorul Lam Van Luu, care a evocat pe larg principalele momente ale luptei poporului vietnamez, sub conducerea Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, pentru libertate națională și dreptate socială, luptă ce a culminat cu victoria deplină si unificarea țării.Cu victoria totală și completă a luptei împotriva imperialiștilor — a spus vorbitorul — revoluția vietnameză a trecut într-o nouă etapă, e- tapa revoluției socialiste în întreaga țâră, ducînd țara noastră pas cu pas pe culmile civilizației, îndeplinind testamentul, sacru 'al președintelui Ho Și Min :■ „Sâ construim un Vietnam pașnic, reunificat, independent, democratic și prosper și să aducem o contribuție demnă la cauza revoluționară în lume". Republica Socialistă Vietnam are drept sarcină strategică, în noua perioadă în care a intrat, îndeplinirea reunificării țării, intensificarea operei de construire a socialismului și perfecționare a relațiilor de producție socialiste în nord, transformarea și construcția socialistă în sud, avansarea în mod rapid, puternic și solid a întregii țări pe calea socialismului.în lupta noastră împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea națională, ca și în opera de construire a socialismului în Vietnam. Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român ne-au acordat un sprijin deosebit de prețios. Astăzi, după ce pacea s-a restabilit în Vietnam, poporul român ne acordă în continuare ajutor în vindecarea rănilor provocate de război, pentru refacerea și dezvoltarea economică a țării. Numeroși specialiști români au contribuit la reconstrucția mai multor obiective economice. Diferite institute și uzine din România ne-au ajutat la formarea a mii de cadre tehnico-științifice și de buni specialiști. în întreaga țară, oriunde, se pot găsi acum citeva cadre care au fost formate în România. Acestea sînt expresiile frumoase ale prieteniei frățești dintre cele două popoare.Poporul nostru păstrează pentru totdeauna în amintire aceste fapte nobile și mulțumește sincer partidului, guvernului și poporului român pentru ele. Sîntem convinși că, după vizita în Vietnam a tovarășului Nicolae Ceaușescu și vizita în România a tovarășului Le Duan, în noile condiții cînd țara noastră este reunificată, relațiile tradiționale de prietenie și cooperare dintre cele două partide, dintre țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta și mai mult.In încheiere, ambasadorul a urat poporului român ca. sub conducerea Partidului Comunist Român. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și noi biruințe pe calea construirii cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI

Emirul Statului QatarZiua națională a Statului Qatar îmi oferă plăcutul prilej, să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă pentru poporul qatarez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

La 3 septembrie 1971, Qatarul, emirat situat în Peninsula A- rabică, a pus capăt celor 55 de ani de dominație colonială, pro- clamindu-și independenta. Teritoriul acestui stat — cu o suprafață de 22 000 kmp și o populație de circa 180 000 de locuitori, concentrată în proporție de 80 la sută în zona capitalei — orașul Doha — este acoperit în cea mai mare parte de nisipuri și impropriu agriculturii, exceptînd oazele in care se cultivă orez, mei. cocotieri. curmali și se practică creșterea animalelor.Exploatarea bogatelor resurse petroliere ale tării — în 1975, Qatarul a exportat 24,2 milioane tone de

țiței — asigură investițiile necesare dezvoltării și diversificării economiei naționale. Printre obiectivele e- conomice în construcție se află un oraș industrial la Umm Said, o centrală electrică de 600—700 megawați, un complex petrochimic, un combinat siderurgic. Două instalații de desalinizare a apei de mare, un aeroport și un port modern urmează să completeze infrastructura în extindere a tării.Actionînd în direcția valorificării în interes propriu a resurselor naționale ale țării. Qatarul a hotărît să preia controlul asupra producției de ’petrol, urmînd să achiziționeze cota parte de 40 la sută din exploatările

pe care le mai dețin companiile străine.în spiritul poziției consecvente a României socialiste de promovare a legăturilor pe multiple planuri cu țările arabe, cu toate statele în curs de dezvoltare, între țara noastră și Qatar se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare. Vizita unei delegații economice române în Qatar, precum și alte contacte bilaterale la diferite niveluri au pus in evidență posibilități rodnice de amplificare a cooperării economice și tehnice, în interesul ambelor poare, al țelegerii nale. țări și po- păcii și în- internațio-
G. BONDOC

lt. P. D. Coreene

Joi după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică condusă de tovarășul Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iugoslavă de colaborare economică, care va participa la întîlnl- rea de lucru a președinților celor două părți în comisie.

La aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Gheor- ghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
Cronica zileiCu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, ministrul român al afacerilor externe, George Maco- vescu, a trimis secretarului de stat pentru afacerile externe sanmarinez, Giancarlo Ghironzi, o telegramă de felicitare.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit un mesaj de mulțumire din partea omologului său congolez, Theophile Obenga, pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a X-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice dintre tara noastră și Republica Populară Congo.
★Luni după-amiază. a sosit în Capitală dr. Misael Pastrana Borerro, _ ... _______ ........____ _______ :_____

Recepție oferită de ambasadorulLa Ambasada R.P.D. Coreene din București a avut loc joi o conferință de presă la care au luat parte reprezentanți ai ziarelor și publicațiilor centrale, ai Agerpres și Radio- televiziunii.Cu acest prilej, ambasadorul Pak Zung Guc a vorbit despre situația existentă în Coreea, referindu-se la incidentele care au avut loc recent în zona de securitate comună de la Panmunjon.Poporul coreean — a spus ambasadorul R.P.D. Coreene — nu dorește

războiul, ci preîntîmpinarea acestuia și pacea, iar lupta sa este o luptă pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei, pentru dreptul la autodeterminare și suveranitate. In această luptă, poporul bucură de solidaritatea lor iubitoare de pace, se numără și România.în încheiere. ambasadorulZung Guc a răspuns la întrebările puse de ziariști.

Republicii Arabe Libiene

coreean tuturor printre se țări- carePak
(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Anabe Libiene, ambasadorul acestei țări la București, Yahia Za- karia Al-Mukadami, a oferit joi o recepție.Au participat Ion. Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și al cooperării e- conomice internaționale. George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, Suzana Gâdea, ministrul educa-

ției șiai conducerii altor ministere și instituții centrale, personalități ale vieții economice și cultural-științifice, ziariști.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice > acreditați in România, alți membri ai corpului diplomatic.

învățămîntului, reprezentanți

senator, fost președinte al Republicii Columbia, împreună cu soția, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intîmpinat de Cor- neliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Mihail Hașeganu, vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-columbiană, de alte persoane oficiale.A fost prezent Carlos Flores. însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Columbia la București.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, o delegație a Consiliului Ungar al Păcii, formată din dr. Lașzlo Reczei, vicepreședinte al consiliului; și dr. Ferenc Nagy, Secretar al Comitetului științific al consiliului, a făcut o vizită in țara noastră. Oaspeții au avut întrevederi la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și instituții centrale și au vizitat obiective economice și so- cial-culturale din București și județul Prahova. (Agerpres)

vremea
(Agerpres)

La cooperativa 
„Constructorul” 
din Satu-Mare 

Forme moderne
■ de servire promptă 

a populațieiLocuitorii cartierului Someș din Satu-Mare au constatat zilele acestea o prezentă inedită printre blocuri. Este vorba de un atelier mobil cu o destinație mai puțin obișnuită : efectuarea unor lucrări de intervenții și reparații în apartamente. Amănunte despre această noutate pe... roți, în prestarea de servicii pentru populație, ne-a oferit tovarășul Ervin Hirsch, inginerul coordonator al cooperativei „Constructorul" din Satu-Mare.— Realizat din inițiativa colectivului secției mecanice condusă de Nicolae Panea, acest atelier rezolvă într-un mod superior, operativ și eficient o problemă care-și aștepta de multă vreme soluționarea : remedierea urgentă a defecțiunilor ivite la instalațiile sanitare, de apă, încălzire, la uși și ferestre, reparații electrice și de altă natură. Colectivul atelierului „prestator de servicii" este format din 4 meșteri de diverse specialități : instalator sanitar. lăcătuș, tîmplar-geamgiu, electrician. Intrucît in oraș se află un singur atelier de toci- lărle care nu face față numeroaselor solicitări zilnice, atelierul mobil este prevăzut și cu un polizor pentru ascuțirea cuțitelor, bricelor și altor articole. După rezolvarea tuturor problemelor semnalate de locatarii din raza unui grup de blocuri, atelierul se deplasează prin rotație în toate zonele dens populate din oraș, oferindu-și serviciile.Consemnăm și alte noutăți legate de satisfacerea cerințelor crescinde ale cetățenilor care-și construiesc locuințe noi sau le modernizează pe cele existente.> în cadrul secției mecanice a început executarea de obiecte din metal ornamentate și eloxate în diferite culori, cum ar fi : clanțe, minere, chei etc. La secția de instalații a început confecționarea de calorifere introducerea încălzirii în locuințe. Montarea caloriferelor se execută operativ de meșteșugarii cooperativei. Recent, la secția de construcții s-a înființat o echipă de montat plăci mari de mozaic colorat în locuințe, (Octav Grumeza).

pentru centrale

® SPORT O SPORT ® SPORT ® SPORT O SPORT ® SPORT

FOTBAL

Duminică, o nouăPartida Rapid—Jiul (restantă din etapa a treia a campionatului diviziei A la fotbal) s-a disputat ieri pe stadionul Republicii din Capitală în fața a circa 25 000 de spectatori. Dominînd în majoritatea timpului de joc și avînd o bună precizie în .șuturi, rapidiștii s-au impus și au învins cu 3—0 (2—0). Autorii golurilor, în ordine : Manea, Rîșniță (din 11 m) și Șutru.Așadar, după trei etape în noul campionat doar două echipe sînt neînvinse — Sportul studențesc (cu trei victorii) și S.C. Bacău (două victorii și un rezultat de egalitate). La celălalt „pol“ al clasamentului se află una dintre noile promovate : F.C.M. Galați, care a pie'rdut toate partidele de pînă acum. In legătură cu această etapă, mai sînt de subliniat numărul mare de goluri (33), la care au subscris, mai ales, F.C. Corvinul (6 goluri), S.O. Bacău și Dinamo (cîte 5), Sportul studențesc (4), precum și faptul că, dintre echipele învinse, numai două (Steaua și F.C.M. Reșița) au reușit să înscrie (ambele însă doar trei goluri).Etapa viitoare (duminică, 5 septem-

etapă în divizia Abrie) programează- următoareleCorvinul.F.C.M. ReșițaF.C.M. GalațiRapid. Univer-
me-Pro-ciuri : Steaua — F.C. greșul — S.C. Bacău,— Sportul studențesc,— Dinamo, U.T.A. — sitatea Craiova — Politehnica Iași, A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Timișoara, F.C. Argeș — F.C. Constanța, Jiul — F.C. Bihor.

CLASAMENTULSportul studențesc 3 3 0 0 8— 1 6S.C. Bacău 3 2 10 6—0 5Dinamo 3 2 0 1 13— 5 4Rapid 3 2 0 1 5— 1 4Politehnica Tim. 3 2 0 1 4—2 4Steaua 3 2 0 1 5—5 4F.C. Bihor 3 2 0 1 2—2 4F.C. Corvinul 3 111 7—3 3F.C. Constanța 3 111 3— 1 3Politehnica Iași 3 111 4—4 3F.C.M. Reșița 3 111 6— 8 3Jiul 3 111 2—4 3Univ. Craiova 3 10 2 5—4 2A.S.A. Tg. Mureș 3 10 2 2—2 2F.C. Argeș 3 10 2 1—4 2Progresul 3 0 12 1— 9 1U.T.A. 3 0 12 0—10 1F.C.M. Galați 3 0 0 3 1—10 0

CICLISM»,

Schimbare de lider 
in „Cursa Victoriei"Competiții ciclistă internațională „Cursa Victoriei" a continuat ieri cu desfășurarea etapei a 3-a pe ruta. : Cîmpulung — Rîșnov — Pîriul Rece — Predeal — Cioplea (93 km). ■ Primul a trecut linia de sosire sovieticul Serghei Suharukenko (ȚSKA Moscova) cu timpul de 2h 36’57”. După 11” a sosit V. Pascale (Steaua), iar după 47” a fost cronometrat N. Kozarev (ȚSKA Moscova).In clasamentul general, pe primul loc a trecut ciclistul român V. Pascale (7h 52’51”), urmat de N. Kozarev — (7h 53’ 22”) și I. Imbuzan (Voința) — 7h 54’35”. Astăzi are loc etapa Predeal — Brașov — Feldioa- ra — Rișnov — Predeal (165 km).

★Cursa ciclistă internațională desfășurată la Fabriano (Italia) s-a încheiat cu victoria rutierului italian Pierino Gavazzi, care a parcurs 227 km în 5h 54’12”. în același timp cu învingătorul au sosit principalii fa- voriti ai cursei, belgianul Roger de Vlaeminck și italianul Francesco Moser.

Timpul probabil pentru zilele de <, 
5 și 6 septembrie. în țară: Vremea va 
ii ușor instabilă la începutul Interva
lului, apoi se va ameliora. Cerul va 
ii temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai ales cu caracter de aversă, 
Însoțite de descărcări electrice In pri
ma parte a perioadei, apoi ploile vor 
deveni izolate, vînt moderat. Tempe
ratura în scădere la începutul inter
valului, apoi în creștere: minimele 
vor fl cuprinse intre 8 șl 16 grade, 
izolat mai coborîte In estul Transil
vaniei și nordul țării. Iar maximele 
Intre 18 și 26 de grade. In București: 
Vreme relativ frumoasă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată la Începutul Intervalului. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)

ÎN
TENISCampionatele Internationale nis ale S.U.A. au continuat renurile de la Forest Hills cu tarea partidelor din primul .... probei de simplu bărbați. Jucătorul român Ilie Năstase l-a întilnit pe campionul neozeelandez Onny Parun. După primele schimburi de mingi, Onny Parun s-a accidentat și a părăsit competiția, astfel că Ilie se s-a calificat pentru turul tor.Doi dintre favoriți au fost nați incă din primul tur. Americanul Harold Solomon a pierdut cu 5—7, 4—6 în fața lui Billy Martin, iar polonezul Wojtek Fibak a cedat cu 7—5, 6—7. 2—6 partida susținută in compania lui Ray Moore.

de te- pe te- dispu- tur al
Năsta- urmă-elimi-

ATLETISMîn cadrul concursului internațional atletic de la Koln. recordmanul mondial Dwight Stones (S.U.A.) a ciștigat proba de săritură în înălțime. cu performanța de 2,28 m, trecîndu-1 pe campionul olimpic cek Wszola (Polonia), clasat pe cui doi cu rezultatul de 2,18 m.Cu mult interes a fost așteptată
în- Ja-lo-

CÎTEVA RÎNDURIcursa masculină de 800 m, în care atletul kenyan Mike Boit a încercat să doboare recordul mondial (1’43” 50/100), stabilit de cubanezul Alberto Juantorena la recentele Jocuri Olimpice de la Montreal. Mike Boit a e- șuat în tentativa sa, clasîndu-se a- bia pe locul patru, cu timpul de 1’45”09/100. Proba a fost cîștigată de belgianul Ivo van Damme — 1’44” 01/100.Sportivul finlandez Antti Kallio- maeki a terminat învingător in proba de săritură cu prăjina, cu 5,50 m, iar campionul neozeelandez John Walker, medaliat cu aur la Montreal, și-a adjudecat victoria în cursa de 1 500 m. cu timpul de 3’34”05/100.In concursul feminin, cunoscuta sprinteră poloneză Irena Szewinska a fost cronometrată în proba de 400 m cu 51 ”39/100, iar belgiana Anne- Marie Pira s-a situat pe primul loc în proba de săritură în înălțime, cu rezultatul de 1,85 m.

Selectionata de fotbal a Mexicului, aflată în turneu în Europa, a jucat la Madrid cu formația locală Atletico. Fotbaliștii mexicani au terminat învingători cu scorul de 1—0 (0-0).Pînă în prezent, 78 de țări și-au anuntat participarea la primul campionat mondial de fotbal rezervat juniorilor. Turneul final al competiții va avea loc. între nie și 10 iulie 1977, în acestei27 iu-Tunis.
BOX de box Ben la ca-Villaflor

EOTBALLa Copenhaga, meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Danemarcei și Franței s-a încheiat la egalitate ; 1—1 (0—0).

Campionul mondial tegoria semiușoară, (Filipine), a susținut la Honolulu un meci amical în compania lui Roge- lio Castaneda. Boxerul filipinez a obținut victoria la puncte. El își va pune titlul în joc, la mijlocul lunii octombrie, în fața portoricanului Sammy Serrano.Deținătorul centurii mondiale la categoria ușoară, boxerul Roberto Duran (Panama), își va pune titlul în joc la 15 octombrie, cînd îl va în- tîlni. în orașul Las Vegas, pe Alvaro Rojas (Costa Rica).

— Și dacă pierzi 7— Se poate întîmpla. Deși nu mergem la noroc, că judecăm. în toate cred că trebuie să fim ca niște piloți ai unei misiuni grele care au răspunderea pentru ceilalți și n-au pus cap compas decit telul final : reușita. Sigur, pot fi și unele înfrîngeri. Viața nu este o bătaie cu flori, ci luptă. Totul este ca. după fiecare bătălie, să te ridici și mai puternic. Noi, aici la Purani, cam așa am iz- bîndit pe linia zootehniei și a cerealelor. Nu numai din victorie în victorie, căci ne-am mai șl poticnit uneori ; dar acum, in sfîr- șit, am trecut bariera a ceea ce socoteau unii partizani ai inerției a fi. în idealurile noastre, pură fantezie.— Dar. în mod cum se manifestă inerție ?— Aparent, ___la cap". Zic aparent. Căci in spatele „cumințeniei" pe care o arborează, de cele mai multe ori nu se ascunde decît comoditatea, teama de „probleme", a- bilitatea de a-i lăsa doar pe alții să se înhame greu. Unii nu știu să-I ia pe „imposibil1 brațe, să-ți că „nu se poate" revoluționar decit te", gata oricînd. oricărei probleme de rezolvat, să justifice mai curind cum nu se rezolvă decît cum se poate rezolva... Alții tot se fac că nu înțeleg. Pentru prostie nu te poate da nimeni in judecată. Prostia este cea mai „cuminte" ipostază a inerției.— Dar cei care se iau la luptă cu ea ?— Cîștigă ! în mod gur cîștigă. Chiar dacă, u- neori, se poticnesc în greutăți. Dar, pînă Ia urmă, tot

dreptpractic, această.,cu scaun
la decit 1“ în demonstreze ar fi mai „se poa- în fata mai greu

si-

Excelențelor lor
Domnului CLELIO GALASSI

Domnului MARINO VENTURINI
Căpitani regenți ai Republicii San MarinoEste o plăcută ocazie pentru mine să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino, călduroase felicitări, precum și urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului sanma- rinez prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România’șl San Marino vor continua să se dezvolte în interesul celor două țări ale noastre, al păcii și colaborării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Socialiste România

al păcii și colaborării în

Astăzi este sărbătoarea națională a poporului sanmarinez, care marchează fondarea. în anul 301, de către cioplitorul în piatră Marinus. a micii comunități ce a- vea să dăinuie pesta veacuri datorită curajului și dîrzeniei locuitorilor săi. Devenită in 1263 republică. San Marino, cu o suprafață de numai 61 kmp și ceva peste 20 000 de locuitori, este cea mai veche republică dintre cele existente azi In Europa.Dragostea de, libertate a populației a- cestui mic stat, cu o istorie de aproape 17 secole, este bine cunoscută, ceea ce i-a adus porecla de „stîncă a libertății". Poporul sanmarinez nu a ezitat. de pildă, să acorde refugiu lui Garibaldi și rămășițelor oștirii sale revoluționare, iar, mai aproape de vremurile' cursul noastre, în celui de-al

Republicii

doilea război mondial. să adăpostească peste o sută de mii de cetățeni italieni, refugiat! din teritoriile ocupate de hitle- riști. după ieșirea Italiei din război.Pe lingă agricultură, care deține o pondere însemnată, în ani au apărut Marino diferite ale industriei : de ciment, întreprinderi textile și alimentare. Un rol important joacă turismul. Atrași de valoarea monumentelor istorice, frumusețea peisajului ți ospitalitatea populației, circa 2,5 milioane de turiști vizitează anual San Marino.Vocația de pace a șanmarinezilor se exprimă prin raporturile de prietenie întreținute cu numeroase țări ale lumii, prin participarea activă la eforturile pentru consolidarea securității europene.
Brigada de

(Urmare din pag. I)care nu exclude, ci. dimpotrivă, implică o înaltă exigentă muncitorească.în prezent, inițiativa se aplică în 92 la sută din numărul total al brigăzilor noastre, evidențiind, în timp, puternica sa forță de influențare, de mobilizare a potențialului uman și tehnic al minei. Astfel, depășind greutățile anului 1973, în 1974 colectivul minei noastre a reușit să extragă peste plan 7 000 tone cărbune, în 1975, 21 000 tone, iar în acest an producția suplimentară a ajuns, în prezent, la 6 300 tone cărbune, în condițiile creșterii substanțiale a sarcinilor de plan. Productivitatea muncii a evoluat firesc, în același chip, fiind depășite prevederile pe mină cu 2,13 la sută în 1974 și cu 4,2 la sută în 1975. în șapte luni din acest an, randamentul obținut în abatajele minei este superior nivelului planificat cu 176 kilograme cărbune pe fiecare post. Reducerea substanțială a numărului de absențe nemotivate, progresele realizate pe linia stabilizării în formațiile din subteran și calificării noilor angajați — domeniu în care se afirmă brigăzile conduse de loan Co- jocaru. Constantin Chițoiu. Marin Ciubăr. Miclea Ion III, Constantin Solomon, Ștefan Molnar ș.a. — ca și faptul că în anul acesta peste 300 de oameni din mina noastră iși completează studiile, sînt, de asemenea, efecte pozitive pe care le-am obținut în procesul de transformare a brigăzilor noastre în brigăzi de producție și de educație socialistă.Această inițiativă a fost preluată și de numeroase alte formații de muncă de la minele Petrlla, Dîlja, Vulcan, Paroșeni, Uricani, in prezent fiind aplicată de peste 160 de brigăzi din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Procesul intens de modernizare și
cîștigă. Iar într-o bătălie mare, la ostașii care au ieșit învingători și rănile se vindecă mai ușor. Mai întîi este nedumerirea față de nou. Acea teamă izvo- rîtă, poate, din prudență față de greutățile de parcurs. Uitați-vă la orice. Luați o cifră de plan. La început, pare enormă. Apoi, cînd o atingem și o depășim, ne mirăm de cîte rezerve dispunem încă. Oamenilor trebuie să le sti

ultimii In San ramuri fabrici

După cum este cunoscut. între România și San Marino s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Momente de cea mai mare însemnătate în evoluția acestor raporturi le-au constituit vizita» președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în San Marino, dt și vizita căpitanilor regenți ai Republicii San Marino în țara noastră. Contactele și discuțiile la cel mai înalt nivel care au avut loc cu aceste prilejuri au dat expresie voinței ambelor părți de a conferi noi dimensiuni relațiilor de prietenie și stimă reciprocă, colaborării româno-san- marineze, în folosul ambelor țări si popoare. în conformitate cu năzuințele generale de pace și progres.
G. DASCĂLU

producțiemecanizare prin care trec în prezent minele noastre a impus în mod obiectiv din in __________ ___,_______ _calificarea oamenilor în vederea Însușirii tehnicii noi în pas cu introducerea mecanizării, acțiune care face mai complexă componenta brigăzilor de producție și de educație.Deosebit de pregnantă a apărut această necesitate în mina noastră nu de mult, cind am fost puși față în față cu problemele mari ridicate de introducerea în abatajul brigăzii Iul Ioan Cojocaru a unor noi utilaje, complexe, moderne. Aceasta a necesitat mai întîi specializarea șefului de brigadă în condiții practice de funcționare a noilor utilaje. Instruirea tematică,a membrilor brigăzii în cadrul unor cursuri teoretice și demonstrații practice — cu sprijinul cadrelor noastre tehnico-in- ginerești — întărirea formației de lucru cu lăcătuși și. electricieni dintre cei mal buni. Iar dacă adaptarea la noile condiții s-a realizat rapid si in bune condiții, faptul se datorează si climatului sănătos de lucru creat în brigadă, conștiinței înaintate și spiritului de răspundere al membrilor ei.Sîntem convinși că nu am epuizat încă toate posibilitățile existente pentru valorificarea deplină a inițiativei „Brigada de producție — brigadă de educație socialistă". In lumina sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Congresul educației politice și al culturii socialiste, vom căuta să perfecționăm această inițiativă, un accent deosebit punînd pe latura educativă, de formare a omului nou, pe îmbinarea armonioasă a ' unei activități productive tot mai eficiente cu o muncă mereu mai intensă de forjare a caracterelor înaintate.
el. E o plăcere să trăiești cu ei, dar cu obligația să gindești, să propui, să-i convingi. Cînd i-ai convins, vin la orice acțiune, indiferent de vreme, vin fără a pregeta și chiar fără a se întreba de cîștig. Țăranul român e vrednic, priceput și cinstit. Nu poate fi altfel. Nici măcar de nevoie. La un sondaj al organelor de control, unul dintre purănenii mei a răspuns pe șleau : „Să mă

„Lupta cu inerția 
este mai întîi lupta 

cu tine însuți"
mulezi curajul și răspun- mulțu- „mi-am cu „atîta omului poată mai mult, se dovedească și-o dovedească
derea. Să nu se mească doar cu făcut datoria", pot". In realitate, îi place să Dar să i asta și să lui însuși.— Cum ?— Convingîndu-L Inerția e boala progresului. Ea se vindecă în măsura în care omul reușește să-și înțeleagă forțele, să se înțeleagă pe el, pe ceilalți, să înțeleagă cursul evenimentelor, lumea in care trăiește, obligațiile lui morale, nevoia de a adopta o atitudine. Țăranul e sensibil, cinstit, nealterat, cu un fond uman păstrat drept. E mindru și fie E_. ..------- , omde cuvînt. Dar nu suportă neținerea de cuvînt. Prin natura lui, e curios și avid de nou. Ca să-1 angajezi total trebuie să-i fi exemplu. Cînd se convinge că 
fapta • ca vorba, o face si

harnic. Nu-i place să păcălit și nici jignit, respectuos, ospitalier.

pretez eu. tovarășe cutare, la un sac de boabe, cind pe munca mea car acasă o remorcă întreagă Auzi, să se „preteze" el ? Ce mîndrie ! Celor din sectorul zootehnic nu le place să le zici „văcari", „porcari", nici măcar „ciobani". Ci _____i;._; „ ......... ...Și e drept. Căci omul nu le mină doar la păscut, ci le îngrijește 1/L 1 ,1mai ales cu suflet O victorie in lupta cu inerția este atunci cînd II simți pe cooperator iubind animalele cooperativei ca pe ale sale proprii.O femeie se apropie de noi :— Să vedeți și vițiciie mele, tovarășu’ !— Alea de-acasă ?— Alea de aici.Nedea :— Vezi ? „Vițiciie ei". Cu cîtă mîndrie o spune ! Ar trebui s-o întrebi de unde a pornit ? Deși, uneori, cei mai tineri uită. Așa-i cînd omul începe să trăiască mai bine. Uită lampa cu

crescători de animale.calificat și

un noustructura inițiativei : politel de prim or-

gaz. opaițul de altădată, rogojina, pelagra, jandarmul, tuberculoza, neștiința de carte, toate relele zilei de ieri, dijma, moșierul, catastivul cu datorii, paiele de pe casă... Acum trăiește cu demnitatea lui dintotdeauna pe care a a- vut-o chiar și ațunci cînd era apăsat pe cerbice pînă îngenunchea. Demnitatea de a nu i se mai răpi libertatea, de a nu mai fi jignit. De-aia zic că, uneori, este bine să li se mai amintească, deși cei mai copți n-au uitat de unde au pornit. Parcă ar mai trebui scris despre ieri. Urmașii noștri vor veni cu pretenții și mai mari. E normal. Vor zice : „Asta-i culcușul" — fără să se mai întrebe cine și cum l-a făcut. Dar parcă mai trebuie scris cite ceva. Convingător și fără laudă de sine... Cum a fost trecerea de la un stadiu la altul... Salturile cantitative și calitative, tot ce a provocat transformările atît de radicale din mentalitatea oamenilor. De la un cincinal la altul trebuie să luptăm. Diri momentul in care citim cifra de plan. Uneori apare ceva ca mirarea, ca un fel de teamă față de perspectivă. Asta e tot o manifestare a inerției care nu poate fi înfrîntă decit printr-o angajare totală față de ziua de mîine, față de viitor. Așa am ajuns pînă aici, așa vom merge mai departe.— Ce vă place mai mult in Viață ?— Să trăiesc în lumea pe care o înțeleg și înțeles. Așa mă timpul între ai izolat, ci mereu— Unde ? — Aici !— De ce -? — Pentru că
care simt mei, împreună.m-a tot nu

un fel deCume___________neliniște creatoare... C„... să-ți spun ? Așa, o molipsitoare neliniște... Cam exact ce trebuie ca să nu mai fie loc pentru inerție. Asta e I
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Sfidînd drepturile Ia libertate ale populației

de culoare și voința opiniei publice mondiale

Autoritățile rasiste sud - africane 
iși intensifică acțiunile represiveJOHANNESBURG 2 (Agerpres). — Forțele polițienești sud-africane au intervenit din nou, joi, cu brutalitate pentru a împrăștia 3 000 de studenți metiși ce demonstrau în centrul Ca- petownului, pentru a doua zi consecutiv, după incidentele de miercuri după-amiază, cînd la Athlone, în apropierea acestui oraș-port, au fost răniți cinci dintre participanții la o manifestație de protest împotriva politicii de discriminare rasială a regimului Vorster. Poliția a făcut uz de bastoane și grenade cu gaze lacrimogene, o serie de demonstranți fiind răniți în timpul incidentelor.Pe de altă parte, la Durban situația se menține încordată, 500 de muncitori africani refuzînd în continuare să se prezinte la lucru. Transporturile în oraș sînt paralizate.în cursul ultimelor zece săptămîni, acțiunile represive declanșate de autoritățile rasiste de la Pretoria împo

triva populației africane, care se pronunță pentru abolirea apartheidului și asigurarea de drepturi democratice, s-au soldat cu un bilanț de 280 de morți. Totodată, potrivit declarațiilor guvernamentale, poliția a procedat la arestarea a 821 de persoane.în această ordine de idei, agențiile internaționale de presă relatează că autoritățile sud-africane l-au arestat pe președintele Uniunii ziariștilor de culoare (U.B.J), Joe Thloloe, pentru publicarea unor materiale referitoare la represiunile de la Soweto. Joe Thloloe a fost arestat în baza așa- numitei legi privind securitatea internă, care permite poliției să aresteze și să întemnițeze pe oricine fără proces, pe timp nelimitat. Săptămîna trecută, forțele polițienești ale regimului Vorster l-au arestat pe Allan Henrickse, președintele Partidului laburist metis din R.S.A.
În sprijinul luptei drepte a popoarelor 

din Africa australă
PRECIZĂRI ALE PREȘEDINTELUI SWAPOLUSAKA 2 (Agerpres). — într-o conferință de presă, organizată miercuri la Lusaka, președintele Organizației Poporului din Africa de Suid-Vest (SWAPO), Sam Nujo- ma, a declarat că organizația sa este gata să participe la negocieri constituționale privind proclamarea independenței Namibiei, dacă acestea vor fi organizate de Națiunile Unite într-un loc convenabil, cum ar fi, de pildă. Geneva. Președintele SWAPO a reafirmat că o condiție esențială pentru desfășurarea nego

cierilor este acceptarea de către Africa de Sud ca ele să nu fie o simplă prelungire a așa-zisei conferințe constituționale de la Windhoek, la care SWAPO a refuzat să participe.Reamintim că SWAPO este larg recunoscută pe plan internațional ea unicul reprezentant legitim al poporului Namibiei, teritoriu pe care R.S.A. îl stăpânește în mod ilegal și pe care, potrivit hotărârii O.N.U., trebuia să-1 elibereze pînă la data de 31 august a.c.
O DECLARAȚIE A SECRETARULUI GENERAL AL O.U.A.ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — „Republica Sud-Africană trebuie să se retragă imediat și necondiționat din Namibia și să predea spre administrare acest teritoriu majorității populației, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (SWAPO)" — a declarat secretarul general al Organizației U- nității Africane (O.U.A.), William Eteki Mboumoua. El a subliniat că O.U.A. își va spori sprijinul financiar si material acordat SWAPO in vederea intensificării luptei armate a poporului din Namibia pentru libertate, împotriva regimului rasist din R.S.A,, care, cum se știe.

persistă în refuzul de a aduce la îndeplinire hotărârile O.N.U. și ale O.U.A. privind acordarea necondiționată a independenței Namibiei.Caracterizînd situația din Republica Africa de Sud ca „deosebit de serioasă". secretarul general al O.U.A. a menționat că recentele evenimente din această tară vin să demonstreze conștientizarea politică a maselor asuprite.Referindu-se la situația din Rhodesia. William Eteki Mboumoua a evidențiat necesitatea intensificării luptei armate a poporului Zimbabwe pentru accesul la putere al populației majoritare de culoare din Rhodesia.
EVENIMENTELE DIN LIBAN

O Lupte susținute pe toate fronturile • Consultări politico
diplomaticeBEIRUT 2 (Agerpres). — Ca și in zilele precedente. Libanul a cunoscut joi lupte susținute pe toate fronturile, afât în zonia liniei de demarcație care împarte Beirutul pe axa nord-sud și în districtul comercial al orașului, cit și în regiunea muntoasă și în nortdul țării, la Tripoli și Zghorta.O înrăutățire simțitoare a situației a fost semnalată și în sudul Libanului, în regiunea Jezzine, unde bombardamentele și tirurile de artilerie au sporit în intensitate în noaptea de miercuri spne joi.Pe plan politic, au fost continuate eforturile în vederea realizării urnei încetări efective a focului, înainte ca președintele ales al Libanului, Elias Sarkis, să-și preia în

mod oficial funcția supremă în stat, la 23 septembrie. Astfel, după cum relatează agențiile France Presse și United Press International, președintele în exercițiu, Suleiman Fran- gieh, a avut joi o întrevedere cu Robert Houghton și David Mack, diiplomați americani sosiți în Liban pentru consultări privind evoluția situației din această țară.Pe de altă parte, conducătorii forțelor conservatoare au continuat să se reunească pentru a lua o hotărâre în privința „planului de pace" propus de reprezentanții Ligii Arabe diferitelor părți implicate în conflict. Ei au conferit, de asemenea, cu generalul Hassan Al-Ghoneim, comandantul forțelor arabe de urgență.
IRLANDA

Măsuri împotriva terorismuluiDUBLIN 2 (Agerpres). — Cele două camere ale Parlamentului Republicii Irlanda au adoptat miercuri seara proiectul de lege guvernamental prin care se instituie starea de urgentă in tară. Este pentru prima oară în perioada postbelică cînd în Republica Irlanda se recurge la o asemenea măsură, determinată de necesitatea intensificării luptei îm

potriva elementelor extremiste anar- ținînd I.R.A. (Armata Republicană Irlandeză).In continuare. Parlamentul va dezbate și adopta un ansamblu de texte legislative care prevăd pedepse mai aspre împotriva activităților teroriste și pentru apartenență la organizația extremistă I.R.A.
Lucrări hidroenergetice 

în IugoslaviaOdată cu terminarea marelui baraj de pe râul Tisa, s-au încheiat practic lucrările de construire a canalului Dunăre— Tisa — Dunăre — unul dintre cele mal importante obiective realizate de Iugoslavia în acești ani. Canalul, cunoscut în general sub denumirea prescurtată de „D-T-D", a început să fie săpat în urmă cu 19 ani, traseul său străbătînd o zonă întinsă din cîmpia Voivodinei din nord-estul Iugoslaviei. Respectivul proiect hidrotehnic cuprinde și o rețea de canale adiacente, cu o lungime de 360 kilometri.Marele canal pornește de la localitatea Bezdan, din apropierea frontierei iugo- slavo-ungare, imediat după intrarea Dunării pe teritoriul iugoslav, străbate cîmpia Voivodinei pe toată lungimea ei, alungind din nou la Dunăre în a- propiere de frontiera cu România lingă localitatea Kaikasov. Cam la jumătatea traseului, canalul traversează râul Tisa, pe care a fost ridicat barajul amintit cu parametrii impresionanți : lungimea — 300 metri și înălțimea — 25 de metri. Cu ajutorul acestui baraj, precum

și al unui număr de 17 ecluze și 4 stații de pompare, ridicate de-a lungul traseului, nivelul apei se află sub un permanent control, împreună cu canalele adiacente, pe care se poate naviga, lungimea totală a noii rețele acvatice ajunge la 840 de kilometri.Pentru construirea sistemului hidroener-
CORESPONDENȚA 

DIN BELGRADgetic Dunăre — Tisa — Dunăre a fost dislocată o masă de pă- mînt de 130 milioane metri cubi, ceea ce — arată constructorii — depășește cantitatea de pămînt săpată la construirea Canalului de Suez.Inițierea șl desfășurarea acestei mari lucrări au fost impuse de unele caracteristici ale regiunii geografice respective. Se știe, bunăoară, că Voivodi- na este cea mai mare și cea mai fertilă zonă de șes din Iugoslavia. Ea se află la confluența a trei mari cursuri de apă — Dunărea. Tisa și Sava — fiind brăzdată si de rîuri mai mici. Această abundentă de apă. pe lîngă consecințe pozitive, a constituit

însă și o sursă de inundații care afectau pînă la 40 la sută din suprafața arabilă a Voivodinei. în a- celași timp, datorită regimului specific de precipitații din zona respectivă, aici au fost înregistrate și perioade de secetă, cînd recolta era . considerabil redusă, uneori la jumătate față de perioadele normale. Așa încît canalul, deși este folosit și pentru navigație. a fost construit mai ales pentru a a- sigura asanarea și irigarea unor importante suprafețe de teren. Potrivit evaluărilor, el face posibilă asanarea unei suprafețe de 700 000 de hectare a- menințate în permanentă de inundații și irigarea a 500 000 hectare teren arabil.Așadar. realizarea canalului Dunăre — Tisa — Dunăre înlătură definitiv cele două stihii ce amenințau în permanentă a- gricultura Voivodinei. Acum, se creează condițiile pentru realizarea unei recolte sporite și stabile de pe însemnate suprafețe de teren arabil din a- ceastă zonă mănoasă, cunoscută și sub numele de „grânarul Iugoslaviei".
S. MORCOVESCU

Sărbătorirea Zilei naționale a R. S. Vietnam
Cuvîntarea premierului Fam Van DongHANOI 2 (Agerpres). — La 2 septembrie, poporul vietnamez a sărbătorit solemn a 31-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Vietnam — care se înscrie, în același timp, ca prima sărbătoare națională a Vietnamului independent și reu- nificat.în Piața centrală din Hanoi, împodobită sărbătorește, în fața Mausoleului lui Ho Și Min, au fost aliniate unități militare, reprezentînd toate armele. Tot aici se aflau reprezentanți ai clasei muncitoare, ai țărănimii, ai intelectualității.Adresîndu-se celor prezenți. Fam Van Dong, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, a relevat că, în istoria națională, de patru ori milenară, a poporului vietnamez, niciodată Vietnamul nu a trăit o perioadă atît de glorioasă, iar poporul vietnamez nu a fost atît de fericit și plin de entuziasm ca în prezent.Vorbitorul a arătat că actul constituirii Republicii Socialiste Vietnam marchează o mare cotitură în lupta revoluționară a poporului vietnamez. După ce a subliniat că poporul vietnamez transformă în prezent eroismul său revoluționar combatant în muncă creatoare pentru construirea unei patrii prospere, primul ministru a arătat că în îndeplinirea planului de stat pe anul 1976, primul an al celui de-al doilea plan cincinal, au fost înregistrate succese însemnate.Vorbitorul a subliniat polițica Partidului Celor ce Muncesc privind construirea unei economii socialiste, care prevede, printre altele, dezvoltarea prioritară și rațională a industriei grele, coordonarea industriei cu agricultura, realizarea unei structuri economice industriale și a-

gricole moderne, dezvoltarea industriei locale ș.a.Relevînd simpatiile de care se bucură Republica Socialistă Vietnam pe plan internațional. Fam Van Dong a adresat cuvinte de recunoștință conducătorilor și popoarelor țărilor socialiste, ale țărilor vecine, guvernelor și popoarelor altor țări. El a arătat că Vietnamul dorește să stabilească și să lărgească legăturile multilaterale cu toate țările lumii, pe baza respectului independenței și suveranității, egalității și avantajului reciproc.Apoi a avut loc o demonstrație a oamenilor muncii.Demonstrații, mitinguri._ serbări populare cu prilejul sărbătorii naționale au avut loc în Orașul Ho Și Min, în alte orașe și provincii ale Republicii Socialiste Vietnam.
Comunicat laoțiano-vietnamezVIENTIANE 2 (Agerpres). — Delegația guvernamentală vietnameză condusă de Le Thanh Nghi. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în R.D.P. Laos.Relevînd identitatea de vederi a- șupra tuturor problemelor abordate, comunicatul comun dat publicității, la încheierea vizitei, salută victoriile obținute în consolidarea putorii revoluționare și în edificarea unei vieți noi de către popoarele vietnamez și laoțian și subliniază că ele vor acționa pentru întărirea legăturilor de solidaritate, prietenie și întrajutorare. în interesul revoluției din fiecare țară, al păcii, independenței și neutralității adevărate.

Festivitățile din capitala Libiei
întrevederi ale delegației guvernamentale româneTRIPOLI 2 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a Revoluției libiene de la 1 septembrie 1969. la Tripoli a avut loc un mare miting, la care au luat parte și delegații străine. La manifestări participă o delegație guvernamentală română. condusă de tovarășul Gheor- ghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La miting, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției. Moa- mer El-Geddafi, a rostit o cuvântare in care, trecînd în revistă reali

zările obținute de poporul libian, a arătat că în ultimii șapte ani au fost construite fabrici și uzine noi. peste un sfert de milion de locuințe pentru populație, au luat ființă noi ferme agricole, școli și spitale.
★Delegația guvernamentală română 

a avut întrevederi cu miniștrii li- bieni al petrolului, finanțelor, muncii. agriculturii și afacerilor Consiliului Comandamentului Revoluției. Cu această ocazie s-a analizat stadiul actual al relațiilor bilaterale și au fost subliniate posibilitățile de dezvoltare și diversificare a legăturilor prietenești dintre cele două țări și popoare.
Acțiuni unitare ale comuniștilor 

și socialiștilor japoneziTOKIO 2 (Agerpres). — în cadrul convorbirilor dintre șeful Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Tetsuzo Fuwa, și secretarul general al Partidului Socialist din Japonia, Masashi Ishibashi, s-a realizat un acord potrivit căruia cele două partide nu vor tolera nici o încercare de mușamalizare a scandalului „Lockheed". Cele două partide au arătat că nu sînt de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Dietei, care ar viza mușamalizarea scandalului „Lockheed". Condițiile pentru convocarea se

siunii extraordinare a Dietei slnt garantarea audierilor In Parlament în legătură cu afacerea „Lockheed", inclusiv audierea unor membri ai Dietei, și publicarea numelor oficialităților implicate.Se prevede ca. pe baza acordului realizat la 8 aprilie între președintele Prezidiului C.C. al P.C.J. și președintele P.S.J., cele două partide să Înceapă consultările în problema guvernului și frontului unit. De asemenea. P.C.J. și P.S.J. vor începe consultările in problema luptei unite în alegeri.

Q[ PRETUTINDENI
® NEOMENIE, dorita rhodesiană de origine italiană Luisa Guidotti a fost reținută de poliția din Salisbury pe motivul că a acordat ajutor medical unui luptător din rândurile forțelor patriotice care s-au ridicat împotriva regimului rasist din această țară. Incer- cînd să sancționeze omenia, autoritățile n-au făcut altceva decît să scoată și mai puternic în relief neomenia politicii de discriminare rasială promovată de regimul de la Salisbury.
• INTRE DOUĂ O- 

CEANE. Zilele acestea, în nord-vestul Columbiei au debutat lucrările de construcție ale unui nou canal, care va lega oceanele Atlantic și Pacific. în lungime de 30 de kilometri, canalul va asigura joncțiunea între rîul Atrato, ce se varsă în Atlantic, și rîul San Juan, care își poartă apele spre Pacific. Prin această nouă arteră de apă vor putea naviga vapoare de mică capacitate — pînă la 200 de tone — ea neconstituind varianta canalului Panama (situat în aceeași zonă). despre care se vorbește mult în ultima vreme, dar ale cărei proiecte nu au fost încă definitivate.

Imperativul unor măsuriBERLIN 2 (Agerpres). — Cea de-a XXVI-a Conferință Pugwash și-a încheiat miercuri lucrările la Erfurt, în comunicatul conferinței, participanții — oameni de știință din aproximativ 30 de țări — au salutat propunerea de organizare a unei conferințe mondiale pentru dezarmare, subliniindu-se. totodată, necesitatea interzicerii tuturor experiențelor cu arme nucleare, a tuturor armelor de

concrete de dezarmaredistrugere în masă. în special a armelor chimice. în perspectiva realizării unei „zone denuclearizate de dimensiuni mondiale". în cadrul dezbaterilor,' o atenție deosebită a fost acordată adîncirii în continuare a colaborării internaționale, în special în domeniul economiei, precum și problemei desființării tuturor blocurilor militare.

Plenara C. C.
al P. C. din BelgiaBRUXELLES 2 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc plenara Comitetului Central al P.C. din Belgia. Lucrările plenarei au fost consacrate examinării raportului prezentat de președintele național al partidului. Louis Van Geyt. cu privire la situația politică din tară — precizează ziarul „Le Drapeau Rouge".
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agențiile de presă transmit:
Sesiunea anuală a Confe_ rinței internaționale a marilor rețele electrice de înaltă tensiune (C.I.G.R.E.), la care au participat specialiști din numeroase țări ale lumii, s-a desfășurat la Paris. La lucrări a luat parte o delegație din țara noastră, condusă de acad. Remus Răduleț. Savanții și cercetătorii români au prezentat rapoarte cu privire la stabilitatea rețelelor, măsurarea cîmpurilor electrice din a- propierea lor, efectele biofiziologice provocate de fenomenele electrice, precum și la realizările obținute în dezvoltarea sistemului elecțroenerge- tic românesc.
Convorbiri tunisiano-se- 

nOgalOZe Președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, a avut o întrevedere cu omologul său senegalez. Leopold Sedar Senghor. aflat în vizită la Tunis. La convorbiri a participat premierul țării-gazdă, Hedi Nouira. Au fost examinate unele probleme de interes bilateral și aspecte ale actualității africane.
Cocherii din porturile 

Amsterdam și Rotterdam, Olanda, au declarat, joi, grevă. Ei revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.

Numire. Un comunicat al a_ genției T.A.S.S. anunță că Nikolai Tihonov a fost numit prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Pină in prezent, N. Tihonov a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice.
Vizită. Joi a sosit la Bonn în_ tr-o vizită oficială ministrul de externe al Portugaliei, Jose Manuel de Medeiros Ferreira. în cadrul unei prime întrevederi pe care a avut-o cu ministrul de externe al R.F.G.. Hans-Dietrich Genscher, au fost examinate o serie de probleme privind extinderea relațiilor bilaterale, aderarea Portugaliei la C.E.E.. precum și unele aspecte ale vieții internaționale.

Guvernul birmanez a “• nunțat încetarea legii marțiale, instituită la Rangoon în decembrie 1974, în urma manifestațiilor studențești din capitala Birmaniei.
La încheierea vizitei în 

Nigeria a președintelui Re
publicii Togo, Gnassingbe E>'a- dema, s-a dat publicității un comu

Victime ale obscurantismului
in aceeași zi în care 

relatau, sub titluri 
mari, cele mai recente 
izbinzi ale omului in 
explorarea spațiului 
cosmic, ziarele vest- 
germane publicau o 
scurtă informație des
pre decesul studentei 
Anneliese Michel, la 
capătul unor istovitoa
re practici exorciste 
— cu alte cuvinte de 
„alungare a diavolu
lui", care „ar fi pus 
stăpinire" pe trupul și 
sufletul tinerei fete — 
practici efectuate la 
îndemnul și sub su
pravegherea directă a 
unor clerici. In scurt 
timp, tragicul eveni
ment* dezvăluind per
sistența, în plin se
col al XX-lea, a 
unor practici obscu
rantiste ce amintesc 
de episoade din cele 
mai întunecate ale 
Evului mediu, avea 
însă să devină un 
subiect larg dezbătut 
de presă și de opinia 
publică. Ziarele și tele
viziunea aveau să re
leve că intimplarea, 
petrecută în micul 
orășel Klingenberg, nu 
este singulară.

Despre un caz si
milar, petrecut în lo
calitatea Burgkirchen, 
presa relatase in 1973, 
iar teologul Adolf Ro-

dewyck, autorul cîtor- 
va cărți asupra exor
cismului, declara in
tr-un interviu că ast
fel de cazuri se ivesc 
mereu, chiar dacă ele 
nu ajung întotdeau
na la cunoștința pu
blică. Cit privește 
preotul-exofbist Ar
nold Renz, implicat in 
cazul Anneliesei, aces
ta a declarat că moar
tea studentei „poseda
te de diavol" era sin
gura cale de urmat...

„Cum pot fi încă po
sibile asemenea lu
cruri in vremurile 
noastre?", se întreabă 
«Welt am Sonntag». 
Cazul de la Klingen
berg trebuie să îndem
ne la serioase reflec
ții. Publicind nu
meroase luări de ati
tudine in același sens, 
ziarele relatează ca 
semnificativ pentru 
climatul ce a făcut po
sibilă declanșarea dra
mei de la Klingenberg 
faptul că in această 
perioadă încasările ce
lor peste o sută de ci
nematografe unde este 
programat filmul ame
rican de perversiuni și 
obscenități scabroase 
„Exorcistul" bat toate 
recordurile. La numai 
un kilometru de casa 
părintească a Annelie

sei Michel, acest film 
rulează cu casa închi
să de citeva săptămîni 
— relatează „Bild am 
Sonntag".

Caracterul nefast al 
practicilor obscuran
tiste de genul celor 
relatate de presa vest- 
germană este sem
nalat de mai mulți 
ani și în alte țări occi
dentale. Ziarul francez 
„Le Monde" releva 
că „demonologia a re
venit, după cit se pare, 
la 'modă", o intreaga 
literatură proliferând 
pe această temă.

Plasind fenomenul 
în contextul istoric al 
„societății de consum", 
caracterizată de „con
fuzia generală de or
din valoric și moral", 
autorul francez Roland 
Villeneuve relevă in
tr-o lucrare recentă că 
tocmai in acest context 
„exploatarea supersti
țiilor găsește un teren 
de exercitare deplină". 
Intimplarea din orășe
lul vest-german. neve
rosimilă, dar de dome
niul realității crude, 
furnizează in această 
privință cea mai re
centă și tragică do
vadă.

Cornellu VLADBonn

nicat comun, în care se arată că în cursul convorbirilor avute cu președintele țării-gazdă. Olusegun Obasanjo, a fost relevată dorința reciprocă de a întări cooperarea economică și comercială. De asemenea, cei doi șefi de stat au condamnat politica regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury.
Ministrul ugandez al a- 

facerilor externe, Jouma Ab_dallah. a sosit la Cairo pentru o vizită oficială în R.A. Egipt. La sosire, el a declarat că este purtătorul unui mesaj, adresat, președintelui Anwar El Sadat de către șeful statului ugandez.
In țările membre ale Pie

ței comune exista 9,1 milioane agricultori, ceea ce reprezintă 9 la sută din populația activă a acestor țări — se arată într-un raport dat publicității la Bruxelles.
0 întinsă suprafață culti

vată cu maci8 fost desc°perităîn statul mexican Guerrero — informează agenția I.P.S. Se apreciază că de pe aceste plantații au putut fi extrase 50 tone de opiu, care ar fi servit pentru obținerea a 5 tone de heroină pură, în valoare de aproximativ 1 200 milioane dolari.

Manifestul electoral 
al P. C. GermanBONN 2 — Corespondentul nostru transmite : în capitala R. F. Germania a fost dat publicității manifestul electoral al Partidului Comunist German în cadrul campaniei pentru alegerile în Bundestag de la 3 octombrie. Documentul arată că activitatea electorală a partidului se desfășoară sub lozinca „Pentru pace, libertate, socialism, pentru dreptul la muncă si stăvilirea creșterii prețurilor". P.C.G. se pronunță pentru o politică de asigurare a dreptului la muncă, adoptarea de măsuri urgente împotriva creșterii preturilor, drepturi democratice de care să beneficieze toți cetățenii țării. Manifestul subliniază, totodată, necesitatea promovării unei politici consecvente de destindere.

MAREA BRITANIE 

„Festivalul 
României"

LONDRA 2 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : „Festivalul
României" de la Manchester — am
plă manifestare cultural-artistică 
consacrată mai bunei cunoașteri a 
țării noastre, apropierii dintre po
poarele român și britanic — se 
bucură de un larg succes în acest 
oraș, cu o populație de aproape trei 
milioane locuitori, și, in același timp, 
in intreaga regiune Midland. Acțiu
nile programate in cadrul festivalu
lui — expoziții de cărți, de fotografit și de artă contemporană, spectaco
lele ansamblului „Timișul" și ale 
Teatrului de păpuși din Timișoara, 
prezentarea de filme ș.a. — atrag zil
nic un mare număr de spectatori. La 
inaugurarea manifestărilor au parti
cipat lordul primar al orașului, Ken
neth Franklin, președintele Consiliu
lui orășenesc, N. Morris, și alți frun
tași ai vieții publice din regiunea 
de nord-vest a țării. A fost, de ase
menea, prezent, Nicu Bujor. însărci
nat cu afaceri a.i. al Ambasadei 
României din Londra.

• VERNISAJ..; DIN 
MERSUL TRENULUI. Da' torită dezvoltării sistemului de autostrăzi și, implicit, a traficului rutier, autoritățile feroviare din R.F.G. au hotărât dezafectarea unui număr de 60 de gări, în prezent scoase la vînzare. Or, clădirile respective au foarte mare căutare, în special pentru a fi folosite drept studiouri artistice. Astfel, gara Roland- seck, veche de 120 de ani, unul din cele mai frumoase edificii în stil neoclasic, a fost transformată în galerie de artă. Pentru viitorul imediat se intenționează ca pe o anumită porțiune linia ferată ce trece prin dreptul fostei gări să fie acoperită de o structură cu pereți de sticlă, care să fie utilizați ca spațiu pentru expunerea de tablouri, în felul acesta, pasagerii trenurilor vor putea admira „din mers" lucrările expuse.

PARAGUAY

Crește opoziția împotriva 
regimului dictatorialPoziția adoptată de unele partide paragua- yene în legătură cu amendamentul constituțional, menit să asigure continuitatea la conducerea statului a generalului Alfredo Stroessner, a readus situația politică din Paraguay în atenția presei latino-america- ne, care consemnează amplificarea mișcării de opoziție internă fată de una dintre cele mai represive și, în același timp, repudiate dictaturi din e- misfera sudică. „A crescut mișcarea de o- poziție față de Stroessner — scrie, de pildă, ziarul „Jornal do Brasil" — începînd cu data la care oficialitățile au decis modificarea articolului 173 al Constituției din 1967, care stipula ca președintele republicii să fie reales o singură dată".

ConsecințeLONDRA 2 (Agerpres). — Sud-es- tul Țării Galilor a devenit prima regiune britanică în care s-a trecut la aplicarea planului guvernamental privind raționalizarea apei în industrie. Autoritățile au instalat contoare pentru fiecare întreprindere, conducerile minelor de cărbuni și ale fabricilor primind instrucțiuni să nu se depășească 50 la sută din consumul obișnuit de apă.Abia redeschise, școlile au primit, Ia rîndul lor. instrucțiuni să suspende ultima oră de curs. Aprovizionarea cu apă potabilă a populației s-a redus în anumite localități la numai șapte ore pe zi.

ale seceteiPARIS 2 (Agerpres). — Consiliul național al Patronatului Francez a dat publicității o analiză a conjuncturii, în care constată, printre altele, faptul că la actuala slăbire a francului au contribuit și dificultățile ivite ca urmare a secetei. Deprecierea monedei franceze va influenta echilibrul schimburilor externe și va întreține ascensiunea în continuare a preturilor.La rîndul său, Adunarea permanentă a camerelor agricole a anunțat că scăderea veniturilor în agricultură datorită secetei este apreciată la 9,6 miliarde franci. în comparație cu nivelul anului trecut.

Mandatul de președinte exercitat de Stroessner cu începere de la 15 august 1954. cînd s-a instalat la putere, în urma u- nei lovituri de stat, ar trebui să ia sfîrșit la 15 august 1978. Dictatorul nu este însă dispus să facă acest lucru și, grație majorității de două treimi pe care o are în Camera deputaților și în Senat, prin intermediul grupării sale politice. Colorado — care reunește oligarhia funciară ultra-reacționară și cercurile legate de interesele societăților străine ce activează în țarăvizează încă un

mandat prezidențial de 5 sau 10 ani.Alegerile generale pentru noua Adunare Națională constituantă au fost stabilite pentru începutul anului viitor, dar în semn de protest față de modificarea adusă Constituției. partidele de o- poziție au hotărât să nu prezinte candidați, refuzînd să participe la ceea ce ele au descris ca fiind o far
să electorală.Dezbaterile care au Ioc, la ora actuală, la Assuncion, depășesc însă sfera chestiunilor legate de succesiunea prezidențială, punînd în discuție întreg sistemul politico-economic implantat de Stroessner cu 22 de ani în urmă. Sînt discutate consecințele nefaste ale dictaturii asupra economiei țării. care fac ca Para- guayul să se numere printre țările latino-a- mericane cu cel mai mic venit național pe locuitor. în agricultură se mențin în continuare structuri semifeudale (12 familii stăpinesc peste 17 milioane de hectare, in timp ce peste 250 000 de mici gospodării țărănești nu dispun de mai mult de un hectar pentru a-și a- sigura subzistența). Salariile muncitorilor agricoli paraguayeni sînt de 5—6 ori mai mici decît ale lucrătorilor din alte țări la- tino-americane. Opoziția protestează, totodată. față de metodele sălbatice de represiune împotriva adversarilor politici ai

regimului, care zac în închisori de ani de zile, fără a fi judecați. în Paraguay — a- răta deputata liberal- radicală Carmen de Lara Castro — există deținuți politici aflați în închisori, de peste 20 de ani.Practic. în ultimele trei decenii, tara a trăit, cu mici intervale. sub regim de stare de asediu. „Adevărul este că nimeni dintre noi nu a știut ce înseamnă viața normală pe parcursul acestor 30 de ani" — afirma secretarul general al Conferinței naționale a episcopi- lor din Paraguay. Dio- nisio Gauto Galeano. Lideri ai opoziției ca Domingo Laino, președintele partidului liberal-radical. sau senatorul Jose Maria Vega au denunțat, de asemenea, în ultima vreme, violarea brutală a drepturilor o- mului.Poziția adoptată de partidele politice, atitudinea manifestată de o mare parte a clerului marchează, potrivit observatorilor, angajarea mai directă a acestor grupuri alături de forțele politice patriotice care luptă pentru lichidarea dictaturii lui Stroessner și efectuarea schimbărilor politice și economice de care are nevoie țara pentru a ieși din starea de marasm în care se află.
Valentin 
PĂUNESCU

Rio de Janeiro

• „NEFERTITI DE 
AUR". curând a luat sfîrșit primul festival Internațional al filmului ținut la Cairo, manifestare de prestigiu, menită să atragă atenția specialiștilor și publicului larg asupra cinematografiei arabe, în plină expansiune. Statuete de aur și argint reprezentînd pe vestita regină Nefertiti au răsplătit cele mai reușite producții prezentate și pe cei mai buni interprețl. „Nefertiti de aur" a fost decernată filmului italian „Atenție la butoane", satiră împotriva militarismului, iar la capitolul interpretare actoricească — actorului egiptean Emad Hamdi,

• TELEFONUL NĂS
TRUȘNIC. Un personaj faimos din lumea Iul Walt Disney a fost „distribuit" într-un rol cu totul neașteptat: compania „General Telephone Co" din S.U.A. a pus la punct un aparat telefonic a cărui formă reproduce înfățișarea lui Mickey Mouse. Năstrușnicul telefon dispune de pantalonași roșii, mănuși albe și încălțări galbene ca cele purtate de istețul șoricel. Pentru a obține tonul, nu trebuie decît să ridici unul din brațele lui Mickey. Compania pretinde că intenția sa a fost similară cu aceea a marelui creator de desene animate, și anume „de-a aduce o notă de veselie în casele oamenilor",

• UN ORAȘ CARE SE 
SCUFUNDĂ. Orașul brazilian Olinda, cunoscut datorită marelui număr de edificii în stil baroc, este amenințat să se scufunde în mare. Situat pe coasta stîncoasă a provinciei Pernambuco, el alunecă tot mai mult spre ocean. Pentru a salva monumentele istorice valoroase, UNESCO a convocat o sesiune specială, care va avea loc, în toamna aceasta, la Olinda. Geologi, constructori, specialiști în mișcări tectonice și alți experți vor căuta soluții pentru a opri scufundarea orașului.

• ENIGMĂ PENTRU 
BOTANIȘTI. Bogata vegetație a insulei Noua Caledonia, din sud-vestul Pacificului, prezintă o ciudățenie : mai multe, plante de aici au fost identificate ca adevărate depozite naturale de nichel, „recordul" a- parținînd unui copac, „Seber- tia accuminata", ce se găsește numai pe aceste meleaguri. Bo- taniștii caută să elucideze modul în care reușesc plantele respective să trăiască, avînd în țesuturi o cantitate de nichel cu mult peste nivelul ce-1 pot tolera. în mod normal, organismele vegetale. „Hiperacumula- torii" vegetali de nichel sînt supuși unor studii intense și în alt scop : prezența lor în cutare loc ar constitui un indiciu al existenței în subsol a unor bogate rezerve de nichel.

• BALOTURI CU 
GEOMETRIE SCHIMBA
TĂ. Anul acesta, în cadrullucrărilor de recoltare, în R.F. Germania a fost utilizată o mașină ce aduce o noutate în materie de balotat paiele. Metoda universală, cum se știe, este stivuirea paielor în baloturi de formă paralelipipedică. Noua mașină realizează baloturi cilindrice, apreciindu-se că, avînd această formă, ele sînt mai lesne de manevrat și transportat, ulterior, de pe cîmp.
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