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senator, fost președinte al Columbiei

MESAJUL 
președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

LA ZI ÎN

Amplasarea 
culturii griului

adresat participantilor la cel deal 43 lea
turnătorie

îmi face o deosebită plăcere ca, în 
numele Consiliului de Stat, al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, să vă adre
sez un salut cordial, dumneavoastră, 
participantilor la cel de-al 43-lea 
Congres internațional de turnătorie, și 
să vă urez succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor acestei importante 
reuniuni tehnico-științifice.

România este bucuroasă să găz
duiască acest congres, chemat să pri- 
lejuiască un larg schimb de expe
riență, de păreri și informații între 
cercetătorii și specialiștii din indus
tria de turnătorie, în scopul crește
rii contribuției cercetării științifice 
din acest domeniu la progresul teh
nicii și stimularea producției mate
riale, la sporirea bogăției naționale a 
popoarelor.

în condițiile impetuoasei desfășu
rări a revoluției tehnico-științifice 
contemporane, aplicarea largă în 
producție a cuceririlor științei și teh
nicii moderne a devenit un factor 
primordial pentru progresul fiecărei 
națiuni, pentru ridicarea nivelului de 
trai al popoarelor, pentru ameliora
rea condițiilor de viață ale întregii 
omeniri. Mai mult ca oricînd trebuie 
făcut totul pentru punerea minuna

telor descoperiri ale gîndirii științi
fice și tehnice în slujba perfecționă
rii producției, a progresului și bună
stării popoarelor, pentru instaurarea 
trainică a unui climat internațional 
de securitate și pace, a unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor popoarelor, să 
înlesnească accesul neîngrădit al fie
cărei națiuni la cuceririle civilizației 
contemporane.

România, edificînd pe pămîntul său 
o societate nouă — societatea so
cialistă — acționează în mod susți
nut pentru dezvoltarea științei și 
tehnicii, pentru promovarea acestora 
în toate ramurile producției mate
riale și ale întregii vieți sociale. în 
cadrul politicii generale de indus
trializare — în care noi vedem o 
condiție sine qua non a lichidării ră- 
mînerii în urmă moștenite din tre
cut, a dezvoltării armonioase a în
tregii economii, a întăririi indepen
denței naționale și ridicării bunăstă
rii poporului — acordăm o atenție de 
prim ordin tehnicii avansate, per
fecționării tehnologiilor de producție 
pe baza celor mai noi realizări ale 
gîndirii științifice . înaintate. Acțio- 
nînd pentru înfăptuirea acestei poli-

tici, concentrîndu-și întreaga lor 
energie pentru propășirea societății 
noi, socialiste, oamenii de știință și 
specialiștii din țara noastră partici
pă, totodată, activ la schimbul in
ternațional de valori tehnico-științi
fice, își aduc — și își vor aduce și 
în viitor — contribuția la soluționa
rea marilor teme și obiective care 
preocupă cercetătorii și specialiștii 
de pretutindeni și de care depind 
progresul tehnico-științific mondial, 
civilizația și pacea tuturor popoare
lor.

Avînd convingerea că prezența 
dumneavoastră la această importantă 
reuniune internațională vă va oferi 
posibilitatea de a cunoaște mai în
deaproape realitățile sociale ale 
României, stadiul dezvoltării activi
tății științifice și industriale din țara 
noastră și, totodată, vă va permite 
realizarea unor contacte largi și le
gături tot mai strînse cu cercetătorii 
și specialiștii români, doresc să vă 
urez mult succes în activitatea vii
toare, noi izbînzi în realizarea pro
iectelor la care aspirați, spre binele 
și fericirea popoarelor dumneavoas
tră, ale întregii lumi.

Vă urez tuturor o ședere cît mai 
plăcută în România.

Activitate sistema
tică pentru îmbu
nătățirea calității 

producției
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PESTE
PREVEDERILE 

PLANULUI 
106000 TONE CĂRBUNE

în scopul asigurării unităților si
derurgice și energetice cu cantități 
sporite de materie primă, colective
le exploatărilor miniere din bazinul 
Văii Jiului au realizat și pus la dis
poziția întreprinderilor beneficiare 
din tară, peste prevederile de plan 
pe cele 8 luni. 106 000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic. Acest 
succes a fost obținut îndeosebi prin 
îmbunătățirea organizării muncii în 
abataje, perfecționarea tehnologiilor 
de lucru și folosirea mai eficientă 
a mașinilor • și instalațiilor din do
tare. Cu cele mai mari succese se 
prezintă formațiile de lucru de la 
mina Vulcan, unitate care a înde
plinit cu mai bine de 4 luni înainte 
de termen angajamentul anual.

70 000 TONE FONTĂ
Hotărîți să asigure economiei can

tități sporite de metal, jurnaliștii de 
pe marea platformă siderurgică Ga
lați au aplicat măsuri complexe, teh
nice și organizatorice. Ca urmare a 
acestui fapt, ei au elaborat cea de-a 
70 000-a tonă de fontă peste preve
derile planului. (Agerpres).

Randament înalt, 
sortimente noi

întreprinderile industriale ale ju
dețului Timiș au pășit in cea de-a 
9-a tună a primului an al cincina
lului cu un spor de producție în va
loare de peste 307 milioane lei, con
cretizat in importante cantități de 
țiței, laminate, mașini, instalații, 
produse electrotehnice, bunuri de 
consum industriale și alimentare, li
vrate suplimentar economiei națio
nale. Comparativ cu aceeași perioa
dă a anului trecut, valoarea produc
ției globale este cu 1,6 miliarde lei 
mai mare, la baza acestui rezultat 
stînd ridicarea continuă a producti
vității muncii, indicator care a în
registrat o creștere de aproape 12 000 
lei pe angajat Demn de menționat 
este și faptul că, de la începutul 
anului, în industria timișeană au fost 
asimilate în fabricație peste 800 de 
produse noi, cu parametri tehnico- 
calitativi superiori. (Cezar Ioana).

Tovarășul Nicolae Ceaușesou, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
6 septembrie, pe dr. Misael Pastrana 
Borrero, senator, fost președinte al 
Republicii Columbia, care, la invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, face o vizită in 
țara noastră.

La începutul întrevederii, oaspetele 
a mulțumit, în numele său și al so
ției, pentru căldura și prietenia cu 
care sînt întîmpinați în țara noastră, 
pentru plăcutul prilej ce le este ofe-, 
rit de a cunoaște realizările obținute 
de poporul român pe calea dezvol
tării economice și sociale, a bună
stării.-

Președintele Nicolae Ceausescu și 
dr. Misael Pastrana Borrero au avut 
o convorbire. în cursul căreia a fost 
evidențiată cu satisfacție evoluția 
favorabilă a relațiilor româno-colum- 
biene și s-a manifestat încrederea că 
ele vor cunoaște un curs mereu as
cendent și rodnic. în spiritul acordu
rilor și înțelegerilor stabilite cu oca
zia dialogului la nivel înalt de Ia

Bogota și București. Totodată, a fost 
exprimată dorința comună de a da 
un conținut tot mai bogat acestor ra
porturi. de a intensifica contactele 
și schimburile de păreri între orga
nizațiile politice. între parlamentele 
din cele două țări, de a extinde și 
aprofunda conlucrarea româno-co- 
lumbiană, atî.t pe .plan bilateral, cit 
și în domeniul vieții internaționale.

S-a apreciat că amplificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Columbia este în fo
losul ambelor țări și popoare, slu
jește cauzei păcii, înțelegerii și coo
perării internaționale, contribuie la 
făurirea noii ordini politice și eco
nomice mondiale, la statornicirea u- 
nor relații între state bazate pe ega
litate și echitate. Ia edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune. în care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber, potrivit voinței și aspirațiilor 
sale, să dispună nestingherit de bo
gățiile sale naționale.

★
în aceeași zi. tovarășa Elena 

Ceaușescu s-a întîlnit cu doamna 
Cristina Pastrana, soția fostului pre-

Toastul președintelui Nicolae
Domnule președinte.
Doamnă Cristina Pastrana.
Este o deosebită bucurie pentru noi 

să vă salutăm în România, să vă 
avem ca oaspeți si, totodată, să vă 
urăm să vă simțiți cît mai bine în 
tara noastră.

Ne amintim cu multă plăcere de 
vizita efectuată cu trei ani în urmă 
îț> frumoasa dumneavoastră tară, da 
pjrimlrea de care ne-am bucurat, de 
convorbirile pe care le-am avut. în 
cadrul cărora. împreună, am pus de 
fapt bazele dezvoltării rapide a co
laborării dintre România si Columbia.

Trebuie să constat cu multă satis
facție că înțelegerile pe care le-am 
realizat cu acel prilej se realizează 
cu succes, că există perspective bune 
de a extinde relațiile de colaborare 
dintre România si Columbia în mul
te domenii de activitate. Desigur, 
dumneavoastră ați avut în Columbia 
un cuvînt greu si important în rea
lizarea acestora. Știu că actualmente 
aveți, de asemenea, un rol important 
în viata economică si politică a tării 
și deci puteti aduce o contribuție 
însemnată la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre.

Sper că vizita pe care o faceți în 
România v-a oferit prilejul să cu
noașteți unele din preocupările si 
realizările poporului român în con
strucția vieții sale noi socialiste, do
rința sa de a extinde colaborarea cu 
Columbia, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Nu pot să nu menționez faptul că 
șl pe plan internațional țările noas
tre conlucrează strîns în soluționarea 
diferitelor probleme, complexe ale 
lumii de astăzi, printre care as men
ționa colaborarea în cadrul grupului 
țărilor în curs de dezvoltare. De alt
fel, România, panticipînd din acest an 
la activitatea țărilor în curs de dez
voltare. face pante. în acest cadru, 
din grupul Americii Latine.

Sînt probleme importante legate 
de lichidarea subdezvoltării, de fău
rirea noii ordini economice interna-

ședințe al Columbiei, cu care a avut 
o convorbire.

★
După întrevederi, care au decurs 

într-o ambianță cordială, prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la dejun 
pe dr. Misael Pastrana Borrero, se
nator, fost președinte al Columbiei, 
împreună cu soția, Cristina Pastrana.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu. Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Oprea. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. precum și Cornellu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste. George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate si prie
tenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
dr. Misael Pastrana Borrero au rostit 
toasturi.

Ceaușescu
ționale. Țările noastre. împreună eu 
toate țările în curs de dezvoltare, vor 
trebui să-și intensifice colaborarea si 
eforturile pentru a obține rezultate 
cit mai bune în realizarea acestor 
obiective de importantă hotărîtoare 
nu numai pentru dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială independentă, dar si 
pentru progresul general, pentru pace 
în .lume.

As dori să ridic acest pahar, să 
urez colaborare țot .mai strînsă între 
România și Columbia.

Vă urez dumneavoastră și doamnei 
multă sănătate !

Urez multă prosperitate si fericire 
poporului prieten columbian !

Și, fără să consider că mă amestec 
în treburile interne din Columbia, 
îmi exprim speranța că veți vizita 
din nou România, poate și în calitate 
de președinte 1

Toastul senatorului Pastrana Borrero
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Gamal Oteifi,
ministrul culturii si informațiilor al R. A. Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, in cursul zilei de luni, 
pe Gamal Oteifi. ministrul culturii 
și informațiilor al R.A. Egipt, care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut frățesc 
și calde urări de sănătate si fericire 
din partea președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat. Mul

țumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat președintelui Anwar. El 
Sadat un salut prietenesc si cele mai 
bune urări. ,

Gamal Oteifi a ținut să exprime 
șefului statului român întreaga sa 
gratitudine pentru invitația de a 
vizita România, de a cunoaște ma
rile reali&ri obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în dezvolta
rea economică și socială a patriei, in 
ridicarea nivelului de cultură și civi
lizație al întregului popor.

în timpul convorbirii a fost împăr
tășită satisfacția față de evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterale

dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt. S-au 
abordat, de asemenea, probleme ale 
actualității internaționale, îndeosebi 
privind soluționarea grabnică, pe cale 
politică, a situației din Orientul Mij
lociu. instaurarea unei păci trainice 
și drepte în această zonă. în acest 
context, oaspetele a exprimat înalta 
apreciere și stimă de care se bucură 
în R.A. Egipt acțiunile României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu con
sacrate realizării unei păci echitabile 
și durabile în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Ride clopoțelul...
Mă aflam de citeva zile la Pucioasa. Nu mai fuse

sem aci niciodată și habar n-aveam că această sta
țiune este atit de frumoasă, replică vie a unei cărți 
poștale ilustrate cu o bogată paletă de culori.

Ceea ce am văzut aci, dintr-o norocoasă întim- 
plare, merită să povestesc. In dimineața zilei de 30 
august mă plimbam pe străzile orașului. Am ajuns 
pe-o stradă din vecinătatea consiliului popular. Lăsa
sem in urmă o clădire in construcție și tocmai mă 
gindeam că macaraua care urcă la al 4-lea etaj mari 
prefabricate de beton are o sonerie ca a unei școli in 
recreație, cind m-am trezit in fața școlii generale nr 
1. Am rămas uimit să văd la fiecare fereastră a școlii 
cite o femeie spălind geamurile intr-un zor neobișnuit.

I 
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în jurul clădirii numeroși cetățeni curățau molozul, 
așterneau pămint negru pentru o grădină tinără ți 
deșertau din basculante asfalt fierbinte. Așa am aflat 
că aci era una din cele mai noi clădiri școlare din 
țară, un complex cu 16 săli de clasă, laboratoare și 
sală de sporturi și că ea trebuia să fie inaugurată a 
doua zi. Am revenit în după-amiaza următoare și 
m-am postat in fața școlii, intre numeroșii curioși, lo
calnici și oameni veniți in concediu, dornici să vadă 
festivitatea inaugurării. Zeci de pionieri cu buchete 
de flori in brațe, profesori emoționați, părinți mindri 
de copii și școala lor, strinși la intrarea in clădire ca 
albinele la un urdiniș de mari proporții, făceau ca 
solemnitatea pregătită să ciștige un farmec cuceritor 
și greu de uitat. O mașină a salubrității stropise stra
da, un milițian indruma la răscrucea străzii circulația 
ocrotind patern liniștea acestei festivități in care mis
tria se invecina atit de frumos cu manualul școlar.

In acea după-amiază, amestecat in mulțimea par- 
ticipanților la inaugurarea școlii din Pucioasa, m-am 
gindit firesc că in zeci de alte localități aveau loc 
festivități asemănătoare In auzul meu clopoțelul uneia 
din cele mai tinere școli din țară suna nostalgic Și trium
fător. Sute de pionieri il primeau cu un ropot de a- 
plauze in fața lor, părinții își ștergeau pe furiș o 
lacrimă de bucurie.

Petru VINTIEA

I
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I fabetizare, de cultură

Ioc de cinste școlii și pedagogiei 

in afirmarea umanismului revoluționar
SUCCESE ÎN ÎNTRECERE

Congresul educației 
politice și al culturii 
socialiste și-a vădit 
importanta deosebită 
și prin aceea că a de
terminat numeroase 
dezbateri — mai ales 
cu privire la concep
tul de cultură socia
listă — dezbateri care 
tind să devină o per
manentă. Faptul este 
explicabil, căci socie
tatea noastră nutrește 
convingerea fermă în 
ridicarea poporului 
prin cultură.

Ce idei se desprind, 
în lumina orientărilor 
congresului. în privin
ța relației dintre școa
lă și cultura socia
listă ?

într-o primă ordine 
de idei, este eviden
țiată o obligație : 
școala să transfere 
generației tinere în
treaga comoară știin
țifică, ideologico-poli- 
tică și profesională la 
un nivel ridicat. Dezi
deratul este adînc 
semnificativ : el arată 
că a trecut vremea 
cind. potrivit unui alt 
stadiu de dezvoltare 
culturală a societății
noastre, școlii i se ce
rea o activitate de al

instrumentală sau ele
mentară și că a sosit 
o epocă nouă. în care 
școala este chemată 
să asigure tuturor ti
nerilor tării o cultură 
fundamentală cu cele 
trei ramuri : științifi
că. ideologico-politică 
și profesională — în
treaga activitate fiind

transmite elevilor o 
știință autentică.

O altă obligație im
portantă a școlii este 
aceea de a asigura 
dezvoltarea multilate
rală a personalității, 
prin predarea unei 
culturi generale și 
prin dezvoltarea, la 
tineri, a trăsăturilor

tialul psihic al tinere
tului. să-i dezvolte 
gîndirea creatoare, ra
țiunea. simțul datoriei, 
conștiința răspunderii, 
sentimentele superioa
re și voința de deci
zie. O asemenea obli
gație izvorăște nemij
locit din realitățile 
actuale fundamentale

Cultura socialistă 
și educația politică - 

într-o unitate inseparabilă

desfășurată in lumina 
materialismului dialec
tic. în acest sens, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază : 
„în cadrul predării 
culturii, ne călăuzim 
după concepția științi
fică ce atestă materia
litatea lumii. Să com
batem cu energie su
perstițiile. misticismul, 
curentele de gîndire 
idealiste". Din aceasta 
decurge, pentru cadre
le didactice, o înaltă 
datorie: aceea de a

izvorite din cerințele 
eticii și echității so
cialiste. Trebuie deci 
ea școala să asigure 
elevilor o cultură mul
tilaterală — politico- 
ideologică, istorică, 
științifică. literar-ar- 
tistlcă. fizică — toate 
avînd drept corolar și 
finalitate o cultură 
patriotică; în ce pri
vește dezvoltarea mul
tilaterală și armonioa
să o personalității, 
școlii îi revine meni
rea să cultive poten-

ale societății noastre 
socialiste, din dezvol
tarea fără precedent a 
economiei, a ..civiliza
ției tehnice". Cind. in 
agricultură, locul ve
chiului ..plugar" este 
luat de tehnicianul 
care conduce tractorul, 
semănătoarea, seceră- 
toarea ; cind In con
strucții. în locul sute
lor de muncitori cu 
brațele apare omul 
calificat, care conduce 
excavatorul, betoniera.

banda rulantă, maca
raua ; cînd în indus
trie. în locul muncito
rului cu specializare 
elementară, apare spe
cialistul complex, teh
nicianul. ^inginerul — 
este limpede că socie
tatea are nevoie de 
oameni ai muncii do
tați nu numai cu o te
meinică cultură teh
nică, ci si cu calități 
de personalitate : per
cepție ageră, atenție 
concentrată, memorie 
fidelă, imaginație și 
gindire creatoare, dar 
mai ales cu simțul da
toriei. al punctualității, 
al ordinii și disciplinei 
in muncă, cu conștiin
ța răspunderii fată de 
mașinile cu care lu
crează. fată de mate
rialul pe care-1 prelu
crează și față de cali
tatea produselor res
pective. în esență, cu 
răspundere fată de se
menii lor. de societa-

Prof. dr. docent 
Ștefan
BĂRSANESCU 
membru corespondent 
al Academiei

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Industria județului Covasna a 
încheiat primele 8 luni ale anului cu 
rezultate deosebite. De la începutul 
anului și pînă în prezent au fost 
produse peste prevederi 57 000 tone 
cărbune, echipament electric auto în 
valoare de 2,1 milioane lei. 6 700 mc 
cherestea rășinoase, 65 000 mp țesă
turi din bumbac, confecții textile in

valoare de peste 21 milioane leî, 160 
tone carne, precum și alte produse, 
în valoare de 75 milioane lei. Este 
demn de remarcat că întregul spor 
de producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
indicator care pe ansamblul județu
lui a fost depășit cu 2 693 lei pe an
gajat. (TSmori Geza).

TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV ÎMPLINEȘTE 65 DE ANI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese în munca 
de înaltă răspundere pe care o desfășurați spre binele poporului bulgar vecin 
și prieten.

Poporul român se bucură din toată inima de rezultatele obținute de po
porul prieten bulgar în construcția societății socialiste dezvoltate, în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C. Bulgar, sub conducerea parti
dului, a dumneavoastră personal.

Constatăm cu deplină satisfacție dezvoltarea puternică a relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre 
si dăm o înaltă apreciere rolului dumneavoastră de deosebită importanță in 
lărgirea și adîncirea continuă a colaborării frățești româno-bulgare.

Sînt profund încredințat că relațiile româno-bulgare, prietenia și conlu
crarea fructuoasă pe multiple planuri dintre partidele și statele noastre, im
pulsionate de fiecare dată de frecventele întilniri și convorbiri rodnice pe care 
le-am avut împreună, se vor extinde și adinei necontenit în interesul popoa
relor român și bulgar, al cauzei socialismului și păcii, al creșterii prestigiului 
și influentei socialismului în lume.

La ziua dumneavoastră de naștere, dragă tovarășe Jivkov, vă exprim 
sentimentele mele de caldă prietenie și. împreună cu tovarășa mea, vă urez 
viață îndelungată, multă sănătate, putere de muncă și fericire, noi și noi suc
cese în întreaga dumneavoastră activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU



PAGINA 2 SC1NTEIA - marți 7 septembrie 1976TULDIVERS
în climatul 
apelor 
termale...

După îndelungi observații, or
nitologii orădeni au dat — în 
zonele apelor termale din îm
prejurimile Oradiei, cunoscu
te în țară și peste hotare pen
tru efectul lor curativ — de o 
mare atracție : păsări rare, care 
trăiesc numai în microclimatul 
cald, de tip mediteranean. Nu
mai în ultimul timp au fost ob
servate și înregistrate peste 100 
de specii, dintre care 34 păsări 
migratoare. Muzeul „Țării Cri- 
șurilor" din Ordea s-a îmbogățit 
astfel cu o importantă colecție 
de păsări rare, printre care rața 
sunătoare, pițigoiul moțat, fisa 
alpină, sitarul de pădure, fun- 
dacul polar și alte specii, care 
se simt bine în climatul apelor 
termale.

Se dădea... 
peste cap

— Știți ce se întimplă 
mă dau eu de trei ori 
cap ? — întreba pe naivi 
Gabor din Miercurea Ciuc.

— Iți rupi șira spinării, ziceau 
unii.

— Nu, cît ai bate din‘palme 
mă prefac in profesor, inginer, 
doctor, ofițer de miliție, agent 
de circulație. După pofta inimii. 
Și făcea minuni E.G. Dar nu pe 
degeaba. In schimbul unor 
„substanțiale atenții", cu care 
credulii îi burdușeau buzunare
le, făgăduia să aranjeze reușita 
examenelor de admitere, angaja 
în muncă, intervenea pe la ju
decătorie, împărțea pădurea, 
controla autovehiculele, dădea și 
retrăgea amenzi și altele. Trea
ba a mers bine pină intr-o zi, 
cind falsul ofițer de miliție se 
întîlnl cu unul adevărat. Și. de
geaba s-a mai dat E.G. peste 
cap...

dacă 
peste 
Eross

Stiloul din 
sticla cu bere

Gheorghe Balinschi din Bocșa, 
strada Reșiței nr. 39, a primit 
vizita citorva cunoscuți. în ase
menea împrejurare, omul a dat 
fuga la restaurantul „Vasiova“ 
și a cumpărat 8 sticle cu bere. 
Tot fuga a ajuns cu ele acasă și 
le-a pus pe masă. Surpriză 
mare : într-una din sticle, de 
culoare verzuie, lichidul era al
băstrui, iar pe deasupra spumei 
plutea un capac de... stilou. 
Ne-a adus sticla Ța subredacțig 
din Reșița. De'aceea invităm, pe 
această cale, pe producătorii de 
bere de la fabrica din Ciclova 
să identifice obiectul. Poate e al 
controlorului de calitate...
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I Așteaptă
I pe nisip

La 11 iunie anul acesta, _

Isoniera cu rtr. 23 din blocul A 3 
din cartierul brăilean Hipodrom 
a fost inundată. Și, cum o neno-

Irocire nu vine niciodată singu
ră, la locul faptei au sosit și re
prezentanții... I.J.G.C.L. Au ve
nit, au constatat, du scos par-

Ichetul și au spus : „Nisipul de 
pe planșeu îl scoateți dv“. Așa 
că Elena Greke, titulara garso-

Inierei, pensionară, a făcut cum 
a făcut și, cu ce a putut, a cărat 
nisipul la soare, l-a uscat, l-a 
retransportat la etajul I și acum

I așteaptă pe nisip. Patul este pe 
nisip, dulapul este pe nisip, 
masa la fel, mă rog, tot patri-

Imoniul pensionarei E.G. este pe 
nisip. Iar proprietara ? Stă 
de două luni și jumătate și aș-

Iteaptă. Ce anume ? Să se re
bate parchetul. Dacă reprezen
tanții I.J.G.C.L. n-or băga și 
acum capul, precum struțul, InI zisa pulbere galbenă...

Sigiliu...
I abuziv

I Gestionarul Gheorghe Lazăr 
din satul Necești, comuna Cot- 
meana, județul Argeș, se tot

Igîndea unde ar putea el să-și 
depoziteze mai bine mărfurile. 
De la gînd la faptă — un pas.

INici una, nici două, a pătruns în 
sălile căminului cultural (des
cuiat) îngrămădind în ele mălai 
și ciment, butoaie cu gaz și saci

Icu sare, colaci de sirmă, cuie, 
scoabe ett. Și ca nimeni să nu 
se apropie de cămin a aplicat

Ipe ușile acestuia un sigiliu. 
„Zadarnic încercăm noi — se 
plîng cei din conducerea cămi
nului — să-l înduplecăm să-și 1 scoată marfa afară. Respectivul 
nu ține cont de nimeni".

Nici de primărie ?

I Au fost

par

lim-
____________ , județul 

Brașov au fost poluate cu chi-

piraie 
limpezi...

Cite va piraie de munte, 
pezi ca lacrima, din f.
micale provenite din spălarea 
...oilor. Este vorba mai ales de 
apele care curg pe raza comu
nelor Ungra, Zizin, Prejmer, 
Rotbav, Măeruș etc. Alte ape care 
străbat hotarele localităților Ho- 
morod sau Rupea au fost otră
vite și ele prin scurgerile dejec
țiilor de la complexele de oi si 
alte animale existente in aces
te localități. Ceea ce surprinde 
este faptul că, deși asemenea 
fapte aduc mari prejudicii natu
rii și indignează pe buni 
dreptate opinia publică, nu au 
fost încă luate măsuri drastice 
împotriva vinovatilor. Poate 
de acum înainte !

ed

Rubrică realizată da
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

0 tînără organizație de partid modelează caracterele tinerilor muncitori
Firește, primul lucru pe care ți-1 

înfățișează tovarășii de la cea mai 
tînără unitate industrială a județu
lui Harghita — întreprinderea de pie
se auto și tractoare din Miercurea 
Clyo — este obiectul proaspetei și en
tuziastei lor mindrii muncitorești : în 
mijlocul curții se află — cu numă
rul 001 imprimat pe șasiu și cu data 
ieșirii de pe banda de montaj, 9 iu
lie' 1976, încrustată pe o placă — 
'întîiul tractor realizat în întregime 
de acest colectiv, care, pe bună drep
tate, este socotit ..înaintemergătorul" 
industriei constructoare de mașini pe 
meleagurile harghitene.

— Sigur, aceasta este. în primul 
rînd. o performanță tehnică — ne 
spune inginerul-șef al întreprinderii. 
Alexandru Benko — dar la teme
lia ei se găsește marele efort crea
tor depus de toți oamenii întreprin
derii. sudați de un puternic spirit 
colectiv : fermentul acestui spirit, 
fără de care n-ar fi fost de conceput 
nimic din ceea ce s-a făcut, au fost 
si sînt organizația de partid, comu
niștii...

„E cea mai tînără organizație de 
partid din județul nostru" — ni s-a 
spus la comitetul județean de 
partid. Și era- în această recoman
dare. după cum ne-am dat seama, 
nu o scuză pentru eventuale neîm- 
pliniri. ci expresia unei deplin în
dreptățite satisfacții pentru faptul 
că. în pofida tinereții, tinăra organi
zație de parltd- a reușit de pe acum 
să fie la înălțimea menirii ei de con
ducător politic al colectivului.

— O grijă primordială a organi
zației noastre de partid — ne spu
nea tovarășul Tamăs Imre. locțiitor 
al secretarului comitetului de partid 
— a fost, de la bun început, reparti
zarea comuniștilor în locurile-cheie 
ale producției spre a asigura în felul 
acesta pretutindeni prezența îndem
nului și modelului comunist ca un 
important factor propulsor al educa
ției revoluționare...

VACANȚELE LUNII SEPTEMBRIE

în consens cu prevederile meteo
rologilor — care ne asigură că sep
tembrie va fi o lună de vară — și 
cu dorințele amatorilor de dru
meție, întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante din Bucu
rești organizează în fiecare du
minică excursii de o zi cu auto
carul pe cele mai pitorești 
itinerare : București — Pitești — 
Cimpulung — Rucăr — Bran — 
Brașov ; București — Azuga — 
Predeal — Poiana Brasov : Bucu
rești — Ploiești — Văleni de Munte 
— Cheia — Săcele — Brașov. Tot 
la sfîrșit de săptămînă puteți pe
trece o plăcută zi de odihnă 
în stațiunile Comarnic. Sinaia. 
Bușteni, Azuga sau Predeal, spre 
care drumul este asigurat și cu 
trenul. în tot cursul lunii septem
brie continuă să se organizeze 
unele excursii de mai lungă durată, 
cu autocarul, spre Făgăraș. Cea
hlău si Retezat. Confortabilele ho
teluri din Poiana Brașov. Predeal și 
Sinaia își așteaptă oaspeții la odih
nă în serii de minimum zile, orga
nizate începînd cu data de 16 sep
tembrie a.c. Biletele se pot obține

Valorificarea tradițiilor 
locale meșteșugărești

Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești Alba acordă 
o atenție deosebită valorificării bo
gatelor tradiții meșteșugărești de 
pe cuprinsul județului. Ca urmare, 
producția de articole de artizanat a 
crescut an de an. Au fost crea
te cu fantezie și bun gust, ca
lități specifice meșterilor locali, not 
sortimente care sint oferite comer
țului. Peste 100 de modele noi, în
tr-o bogată gamă coloristică, sînt 
din domeniul țesăturilor cu ale- 
sături cu specific moțesc, produse 
la cooperativa „Moțul" din orașul 
Cimpeni. O altă îndeletnicire tradi
țională în zona Munților Apuseni o 
reprezintă prelucrarea lemnului.

IN COMUNELE JUDEȚULUI BUZĂU

Cantități suplimentare de produse 
la dispoziția populației

Pornind de la indicațiile condu
cerii superioare de partid privind 
continua .îmbunătățire a aprovi
zionării populației cu mărfuri și 
servicii, compartimentele speciali
zate ale Uniunii județene a coope
rativelor de consum din Buzău, 
sprijinite de organele și organiza
țiile de partid din comunele jude
țului, au elaborat o serie de pro
grame complexe de măsuri care vi
zează, între altele, modernizarea 
spațiilor comerciale — în cea mai 
mare parte prin efort propriu — 
introducerea formelor avansate de 
comerț, construcția de magazine 
după cele mai exigente cerințe ale 
publicului cumpărător. în paralel, 
se acționează pentru asigurarea

Un exemplu elocvent 11 constituie 
modul cum a acționat biroul orga
nizației de bază nr. 2, organizație 
ce cuprinde, in raza ei de acțiune, 
atelierul de prelucrare nr. 3. ate
lierele de tratament termic și mon
taj. Secretarul acestei organizații, 
Szilagyi Ferenc, maistru tratamen- 
tist. provenit de la uzinele „Hidro
mecanica" din Brașov, s-a sfătuit cu 
ceilalți membri ai biroului si. îm
preună. au hotărît să încredințeze 
fiecărui comunist răspunderea edu
cării politice a unui grup de lucră- 

la Harghita
tori — uteciști și sindicaliști — din 
fiecare atelier in parte ; astfel, co
muniști experimentați, ca șeful unei 
echipe de strungari. Szabo Peter, 
montatoril Petre Dumitru. Sillo Ist
van. Valentin Laslău, Augustin 
Covaci si alții răspund concret nu 
numai de felul cum muncesc și se 
comportă ei personal, dar și de 
munca și comportamentul celor din 
jur.

Judicioasa repartizare a comuniș
tilor pe locuri de muncă și schimburi 
s-a dovedit, și In celelalte organi
zații de bază, o metodă eficientă 
pentru întreținerea unui climat per
manent de exigentă pentru riguroasa 
îndeplinire a tuturor sarcinilor de 
producție. Bunăoară, biroul organi
zației de bază nr. 1 — al cărei se
cretar este Ludovic Ciorna — a ho
tărât ca, în fiecare schimb, să lu
creze cel puțin un reglor membru 
de partid : în felul acesta. în ca
drul fiecărui schimb se asigură pre
zențe de nădejde atît pe plan teh- 

la filialele I.T.H.R. din bd. Repu
blicii nr. 4 și 68 și bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 A.

Citeva noutăți pentru cei .cărora 
medicii le-au indicat, pentru men
ținerea sănătății, cure cu apele mi
nerale sau termale din cunoscuta 
stațiune Călimănești. Izvoarele de 
apă „vie" din stațiunea Călimănești 
— Căciulata sînt utilizate cu rezul
tate excelente în tratamentul boli
lor de ficat, aterosclerozei, afecțiu
nilor căilor urinare, astmei. bron
șitei cronice, reumatismului și di
feritelor intoxicații profesionale. 
Seriile de tratament încep la 8. șl 
9 septembrie a.c. Si în stațiu
nea balneoclimaterică Sovata, mo
dernul și confortabilul hotel ,.A- 
luniș" își așteaptă oaspeții. Cei 
care vor opta pentru minunatul 
climat subalpin — reconfortant și 
stimulativ — al împrejurimilor de 
o rară frumusețe ale Sovatei vor 
putea beneficia în această toamnă 
și de băi organizate Ia lacurile 
Ursu, Alunîș, Negru, Roșu, Șarpe
lui, ale căror ape au cunoscute ca
lități terapeutice.

întreprinderea de turism, hote-

Tot la Cimpeni, în cadrul coope
rației meșteșugărești, s-a dezvoltat 
un puternic sector cu acest sperâ- 
fic. Au fost create aici 25 modele 
de articole diferite din lemn ; bli- 
dare, etajere colțare, scaune, sol
nițe etc.

U.J.C.M. Alba și-a creat o rețea 
proprie de unități pentru desfa
cerea acestor produse. In toate 
magazinele proprii din orașele ju
dețului funcționează raioane spe
ciale care desfac produse de arti
zanat. La Alba Iulia, U.J.C.M. dis
pune de două magazine specilizate 
și de 4 chioșcuri mobile. Asemenea 
unități se vor deschide și în ora
șele Aiud și Sebeș. (Ștefan Dinică).

fondului de marfă solicitat de popu
lație.

Rezultatele economice obținute 
în cele 8 luni din acest an de 
U.J.E.C. Buzău dovedesc eficiența 
măsurilor luate. Bunăoară, volumul 
desfacerilor cu amănuntul a depă
șit nivelul planificat cu 7,2 mili
oane lei, din care 2,1 milioane lei 
reprezintă creșterea vinzărilor la 
mărfurile nealimentare. In activi
tatea de achiziții s-au înregistrat 
depășiri față de plan In sumă de 
aproape 1 milion lei. In unitățile 
de alimentație publică, nivelul des
facerilor a crescut mereu, ajungin- 
du-se la sfîrșitul celor 8 luni tre
cute la o depășire a planului cu 
5,6 milioane lei. (Mihai Bâzu). 

nico-profesional. cit si pentru desfă
șurarea muncii politice.

Poate unul dintre cele mai remar
cabile rezultate ale acestei acțiuni 
sint întărirea unității colectivului, 
consolidarea sentimentului că toți 
membrii săi. fără deosebire de na
ționalitate, alcătuiesc o unică și mare 
familie, in care lozinca „unul pen
tru toți si toți pentru unul" repre
zintă nu o simplă frază frumoasă, 
ci insăși esența climatului moral. 
Astfel, de pildă, maistrul montor 
Zsok Arpăd s-a ocupat cu deosebită

grijă si dragoste de mai tînărul său 
tovarăș de muncă Alexandru Buta, 
aiutindu-1 nu numai să-și ridice ca
lificarea profesională, să-si îmbogă
țească bagajul de cunoștințe tehni
ce. dar și să înțeleagă mai temeinic 
rosturile disciplinei în producție și 
să se conformeze lor din profundă 
convingere lăuntrică.

Educația tinerilor în spiritul înal
telor imperative ale Codului etic al 
partidului s-a aflat permanent in 
centrul atenției organizațiilor de 
bază. Au fost însă si cazuri nega
tive, dar acțiunea conjugată a co
muniștilor s-a soldat ou efecte dura
bile pe plan moral. Bunăoară, la 
un moment dat, tlnărul S. B. și-a 
„în'sușit" scule din sertarul u- 
nui tovarăș de muncă. Firește, fap
ta a stîrnit indignarea colectivului. 
Pornind însă de la o analiză lucidă 
a faptelor — luîndu-se în conside
rație. printre altele, că tinărul era 
la prima abatere și că. după pro
priile sale mărturisiri, intenția lui 
fusese „să aibă și el scule bune, cu 

luri și restaurante din București 
oferă și posibilitatea petrecerii 
unui confortabil sejur în stațiunea 
Băile Herculane. cu cazare la ho
telul ..Hercules". La Herculane. iz
voarelor termale șl radioactive si
tuate de o parte si de alta a râu
lui Cerna li se alătură — în tra
tamentul afecțiunilor reumatice, 
ginecologice, de piele sau diges
tive — cele mai moderne tehnici 
terapeutice : fizioterapie, aerosol, 
cultură fizică medicală, solarii 
pentru aero si helioterapie execu
tate la indicația si sub directa 
supraveghere a unui personal me
dical de specialitate. Seriile de 
tratament încep Ia 14 septembrie, 
în toate aceste stațiuni, pentru vi
zitatorii aflați la odihnă și trata
ment se organizează periodic 
excursii in zonele pitorești din îm
prejurimi.

Și pe litoral, în renumitele sta
țiuni Eforie Nord. Mamaia și Nep- 
tun se pot face excursii in serii de 
cel puțin 6 zile. Deci, posibi
lități și variante multiple pentru a 
vă petrece cît mai plăcut concediul 
In luna septembrie.

BQBBBBBliBOB B B
Odată cu dezvoltarea construcții

lor de locuințe, rețeaua comercială a 
Capitalei se extinde continuu. Nu
mai in acest an se vor da in folo
sință aproape tot atîtea unităti cît 
jumătate din totalul spatiilor comer
ciale realizate in intreg cincinalul 
trecut. Apar astfel noi artere comer
ciale, se deschid noi magazine uni
versale sau generale. Intre construc
țiile comerciale realizate în ultimii 
ani. un loc important îl ocupă com
plexele de mai mică sau mal mare 
capacitate, cel mai recent exemplu 
constituindu-1 magazinul „Unirea", 
unitate reprezentativă pentru comer
țul bucureștean — cea mai mare de 
acest gen din țară.

Subliniind rezultatele remarca
bile obținute pe linia dezvol
tării rețelei de desfacere din Ca
pitală, se cuvine să reamintim 
sarcinile deosebite puse în fața 
organelor comerciale de conduce
rea superioară de partid privind 
judicioasa amplasare pe teritoriu a 
unităților, specializarea magazinelor, 
buna gospodărire si organizare a 
spatiilor existente, aprovizionarea co
respunzătoare a magazinelor. In cele 
ce urmează ne vom ocupa de una 
din răspunderile importante ce revin 
acestui sector, anume, asigurarea 
spațiilor comerciale necesare in 
noile cartiere, finind cont de 
faptul că aici s-au acumulat 
în decursul timpului rămineri in 
urmă și că. acum, odată cu ac
țiunea de mai bună folosire a tere
nurilor si indesirea construcțiilor de 
locuințe, problema acoperirii defici
tului de magazine capătă o si mai 
mare actualitate. Ce se constată in 
legătură cu acest aspect ? Dacă in 
cartierele mai noi (Pantelimon. Do
robanți. Colentina) soluția amplasării 
magazinelor la parterele blocurilor 
de locuințe — soluție deosebit de 
avantajoasă pentru cumpărători si cu 
implicații favorabile pentru arhitec
tura cvartalelor — este folosită cu 
bune rezultate, in schimb, in cartie
rele ceva mai „vechi", de 5—10 ani. 
în care construcțiile sînt acum de 
mai mică amploare, problema nu 

care să muncească mai bine" — 
comuniștii au decis să acționeze cu 
mijloacele muncii politico-educative 
pentru a-1 recupera pe acest băiat 
care, altminteri, se dovedise oină 
atunci sîrguincios si doritor să se - 
facă util colectivului. în afară de 
critica ascuțită pe care i-au fă
cut-o la gazeta de perete si în adu
narea grupei sindicale, i-au încre
dințat comunistului Ștefan Portic 
răspunderea concretă pentru edu
carea tinărului in spiritul normelor 
etice ale societății noastre. N-a fost 
o treabă lesnicioasă, deoarece tînă
rul se considera „jignit" și avea 
impresia că „intențiile lut pozitive" 
fuseseră „răstălmăcite". A fost ne
voie de multă răbdare și de un deo
sebit tact pedagogic din partea lui 
Ștefan Portic pentru a-1 face pe 
Ș. B. să priceapă că nici cel mai fru
mos tel nu se cuvine atins prin mij
loace necorespunzătoare. Principalul 
e însă că — potrivit vorbelor tova
rășului Portic — „efortul n-a fost 
în zadar, tinărul a înțeles nu numai 
cu capul, dar și cu inima, și azi e 
nu numai un muncitor bun. dar și 
un om de bază în colectiv".

— Dintre cele mai importante căi 
pentru înfăptuirea rolului conducător 
al organizației de partid la fiecare 
loc de muncă — ne spunea tovarășul 
Iosif Vereș, secretarul organizației 
de bază din sectorul mecanîc-șef — 
consider că o deosebită importanță 
are informarea operativă a comuniș
tilor în ce privește noile sarcini ce 
intervin în producție. în felul aces
ta, ei, la rindul lor, le pot transmi
te prompt și explica temeinic mem
brilor colectivului, asigurând trans
punerea lor în practică.

Un accent deosebit se pune, în ac
tivitatea tuturor organizațiilor de 
bază, pe munca de la om la om. 
Informați prompt în ce privește 
obiectivele cele mai • stringente ale 
producției, comuniștii acționează la 
fel de operativ, prin scurte convor
biri organizate la locul de muncă, 
pentru a mobiliza toate energiile co
lectivului la realizarea lor. Bunăoa
ră, nu de mult, cind montajul pri
mului tractor era în toi. s-a stabilit 
luarea de măsuri riguroase pentru 
asigurarea unei ireproșabile întreți
neri a tuturor mașinilor și agregate
lor de care depindea realizarea 
exemplară a acestei sarcini. Biroul 
organizației de bază din secția me- 
canic-sef a convocat o adunare ge
nerală a ' comuniștilor în cadrul că
reia fiecare a primit sarcini spe
ciale în vederea antrenării tuturor 
echipelor de întreținere. în această 
acțiune. Comuniștii au explicat apoi 
— fiecare la locul său de muncă — 
însemnătatea acestor măsuri. Efectul 
s-a văzut imediat : cind s-a defec
tat o mașină de broșat, cu un rob 
important în faza respetcivă a pro
ducției. echipa de lăcătuși a comu
nistului Gido Deneș, fără a mai fi 
nevoie de o mobilizare specială, a 
muncit o întreagă zi de duminică — 
24 de ore la rînd — repunînd agre
gatul în stare de funcțiune.

...Neîndoielnic, această „cea mai tl- 
nără organizație de partid" din ju
dețul Harghita — organizație tînără 
într-o întreprindere tinără — și-a 
cistigăt. prin entuziasta muncă po- 
litico-educativă a membrilor ei pen
tru închegarea colectivului, prin bu
nele rezultate înscrise pe panoul în
trecerii socialiste din acest an. drep
tul la „atestatul de maturitate". A- 
testat care se găsește — sub forma 
cea mai concretă — în curtea uzi
nei. Și care poartă numele: tractorul 
nr. 1.

Victor BAR1ADEANU 
I. D. KISS

Obligațiuni C. E. C. 
cu ciștiguri

Instrument de economisire „la 
purtător", cu valori fixe de 200, 
100, 50 și 25 de lei, obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri pot fi procu
rate la valoarea lor nominală, in 
primele zece zile ale fiecărei 
luni. Procurarea obligațiunilor 
C.E.C. cu ciștiguri se face la sim
pla cerere verbală adresată ori
cărei unități C.E.C. sau unități 
poștale din întreaga tară. Pen
tru sumele depuse pe obliga
țiuni C.E.C., Casa de Economii 
și Consemnațiuni acordă lunar 
5 917 ciștiguri de 50 000, 25 000, 
10 000, 5 000 și 800 de lei, în va
loare totală de 5 749 000 de lei.

este rezolvată încă, în toate cazu
rile în mod corespunzător. Ast
fel, în zona Șulea II (Ozana) și 
zona Sălăjan — Pătrășcanu, din 
cartierul Balta Albă, în zonele 
micro ■ 7 și Miron Constantines- 
cu — Compozitorilor din Drumul 
Taberei, ca și în alte cartiere, deși 
continuă să se construiască o serie 
de blocuri tip „plombe" (pentru fo
losirea mai bună a spațiului), cele 

Dotările comerciale 
în cartierele Capitalei 

REALIZĂRI REMARCABILE Șl CITEVA PROBLEME 
CARE IȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA

mai multe din ele nu au prevăzute 
la parter magazine sau unităti de 
servire publică. In acest fel. nu nu
mai că nu se diminuează deficitul de 
spații comerciale acumulat în de
cursul anilor în aceste zone. ci. din 
contră, el se mărește prin înmulți
rea numărului de cumpărători.

Cercetînid planurile organelor co
merciale ale Capitalei am constatat 
că pentru aceste zone există totuși 
proiectate și avizate unele blocuri cu 
spații de servire publică la parter, 
numai că realizarea lor este amînată 
de la un an la altul.

Discutind cu mai mulți locuitori ai 
cartierului Balta Albă, cartier care 
pune cele mai mari probleme în le
gătură cu asigurarea necesarului de 
spații comerciale, am reținut și un 
alt aspect : o parte din noile blocuri 
ce se construiesc aici pe bulevardul 
Ion Șulea (nu de tipul „plom
belor". ci ca edificii care vin 
să realizeze părți distincte ale car
tierului) și care au magazine la 
parter sînt dispuse necorespunzător 
în teritoriu. Astfel, la Începutul

Pe harta țârii apar an de an noi 
construcții social-edilitare, care vin 
Sâ confere un aspect cît mai 
plâcut localităților, asigurînd tot- 
odatâ condiții superioare de 
muncâ șl vlațâ oamenilor muncii.

între aceste edificii se înscriu și 
construcțiile sanitare, înzestrate 
cu aparaturâ modernâ, cu spații 
corespunzâtoare de tratament. în 
imagine: noul spital din, Craiova

jȘr-RĂSPJINSURI
Măsuri ferme, 

în spiritul 
exigenței

într-o amplă sesi
zare adresată redac
ției noastre se relatau 
o serie de fapte cu ca
racter critic privind 
activitatea de la Trus
tul de construcții 
montaje miniere Bucu
rești. Se relata, astfel, 
despre unele abuzuri 
in dauna și pe seama 
avutului obștesc, ai 
căror vinovați nu sint 
trași la răspundere ; 
în instituție s-au adu
nat prea multe rude 
care ocupă diverse 
funcții, ceea ce face 
să nu existe o atmos
feră principială, să se 
protejeze unii pe alții, 
spălîn.d, cum se spune, 
rufele în familie ; or
ganizația de partid, 
cea de sindicat nu 
desfășoară o muncă 
potrivit cerințelor, nu 
pun in dezbatere pro
bleme esențiale ce 
frămlntă întregul co
lectiv etc.

Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geolo
giei, căruia i s?a tri
mis scrisoarea spre 
soluționare, ne-a răs
puns că pentru eluci
darea aspectelor sem
nalate a fost constituit 
un colectiv din care 
au făcut parte repre
zentanți ai ministeru
lui și ai comitetului 
de partid al sectoru
lui 4. Din verificările 
efectuate, precum și 
din discuțiile purtate 
cu aproape 50 de 
membri de partid și 
cadre de conducere, a 
reieșit justețea mul
tor afirmații cuprinse 
In sesizare, fapt ce a 
făcut necesară luarea 
unor măsuri care să 
asigure o bună activi
tate in cadrul trustu
lui. In răspuns se fac 
aprecieri privind ac
tivitatea și faptele să- 
vlrșite de unele 
cadre de conducere, 
atitudinea adoptată 
față de fiecare caz în 
parte, după care se 
precizează că, pentru 
eliminarea deficiențe
lor constatate, condu

cerea ministerului și 
comitetul de partid 
al sectorului 4 au sta
bilit următoarele mă
suri : Organizațiile de 
partid, sindicat și 
U.T.C. vor dezbate in 
mai mare măsură as
pecte legate de creș
terea contribuției tu
turor lucrătorilor la 
îndeplinirea sarcini
lor ce revin trustului; 
periodic, biroul orga
nizației de partid va 
analiza, pe bază de 
informări, modul in 
care cadrele cu func
ții de răspundere din 
T.C.M.M. își îndepli
nesc sarcinile poli
tice, profesionale șl 
obștești ; ca urmare a 
neajunsurilor de la 
șantierul Mahmudia- 
Dobrogea, s-a hotărit 
ca ing. Nicolae Făcă- 
oaru, șef de șantier, să 
fie scos din funcție și 
mutat la altă unitate. 
De asemenea, a fost 
sesizat și Comitetul 
județean Tulcea al 
P.C.R. pentru a lua 
măsuri și pe linie de 
partid. Dat fiind nu
mărul mare de anga
jați în trust, cu grad 
de rudenie apropiat, 
consiliul oamenilor 
muncii va proceda la 
redistribuirea lor la 
alte unități, în primul 
rînd a celor care își 
desfășoară activitatea 
in același comparti
ment. Pentru compor
tare necinstită față de 
muncitori, ing. Vale- 
riu Jurița. șef de ser
viciu, urmează să fie 
pus în discuția adună
rii generale a organi
zației de bază. In 
încheierea răspunsului 
se subliniază că cele 
constatate de colecti
vul de control și mă
surile stabilite au fost 
discutate în cadrul se
cretariatului comite
tului de partid al sec
torului 4, analiză ia 
caro au participat 
membrii biroului or
ganizației de bază și 
consiliului oamenilor 
muncii din T.C.M.M.. 
atrăgindu-li-se în mod 
serios atenția asupra 
necesității îndeplinirii 
cu mai multă exigen
tă a sarcinilor ce le 
revin și a sancționării 
abaterilor constatate.

B Q B Q B B I
bulevardului Ion Șulea. pe o porțiu
ne de citeva sute de metri, sînt con
centrate mai bine de 20 de maga
zine și unităti de servire publică, 
pentru ca, în continuare, pe circa 
2—3 kilometri ai aceluiași bulevard 
(pină la intersecția cu bd. L. Sălă
jan), ca și în zonele din spatele 
blocurilor de la stradă (unde s-au 
construit numeroase „plombe"), nu a 
mai fost amplasată nici o unitate co

mercială. Aceeași lipsă totală de ma
gazine la parterul „plombelor" și în 
zona Postăvaru — L. Rebreanu.

Care este opinia factorilor in drept 
in legătură cu aspectele semnalate ?

Fota Bitoleanu. prim-vicenreșe- 
dinte al consiliului popular al sec
torului 4 : „Intr-adevăr, cartierul 
Balta Albă continuă să ducă 
lipsă de magazine și unităti de 
servire publică, deși rețeaua co
mercială de aici s-a dezvoltat 
simțitor în ultimii ani. Corectarea 
stării de lucruri actuale s-ar fi 
putut realiza, in primul rînd. prin 
amplasarea unităților la parterele 
„plombelor" ce se construiesc in 
prezent, numai că aceste plombe nu 
au prevăzute suficiente spații de 
servire la parter — cu toate că 
am sesizat acest lucru in repetate 
rinduri celor care se ocupă cu plani
ficarea construcțiilor de locuințe și 
a spațiilor comerciale. De altfel, in 
comparație cu alte cartiere, la noi, 
deși necesarul de spații este mult 
mai mare, proporția noilor blocuri 
care au magazine la parter (exclu-

$

Nu trebuia 
început cu... 
începutul ?

Sosită din comuna 
Traianu, județul Brăi
la, o scrisoare adresa
tă redacției noastre 
consemna, lapidar, că 
sătenii au achitat su
mele stabilite pentru 
introducerea conduc
tei de apă potabilă, 
lucrare ce s-a efec
tuat, dar... instalația 
nu funcționează. Pri
marul, se afirma în 
scrisoare, nu se inte
resează de această 
problemă vitală pentru 
locuitorii comunei. Din 
răspunsul Consiliului 
popular al județului 
Brăila aflăm că, de 
fapt, problema are o 
altă fațetă. In speță 
este vorba de nechib- 
zuință, de cheltuirea 
fără noimă a fonduri
lor obștii. Din ve
rificarea efectuată la 
fața locului, se sub
liniază în răspuns, s-a 
constatat că. intr-ade
văr, în comuna Tra
ianu s-au introdus re
țele de apă pe majo
ritatea străzilor, din 
fondurile C.A.P. și 
contribuția locuitori
lor. dar populația nu 
este aprovizionată cu 
apă deoarece singura 
sursă o constituie re
zervorul C.A.P., cu o 
capacitate mică, de 
numai 15 mc, car» 
abia acoperă necesită
țile proprii. De men
ționat că instalațiile 
de aducțiune ca și 
cele de distribuire a 
apei funcționează nor
mal, dar debitul de 
apă este insuficient 
pentru aprovizionarea 
populației. Problema a 
fost luată însă în stu
diu pentru a fi rezol
vată prin contribuție 
bănească, conform Le
gii nr. 20/1971.

Este greu de crezut 
că nu s-a găsit nimeni 
în comună care să 
prevadă această situa
ție și să propună gă
sirea sursei necesare 
de apă înainte de a se 
trece la instalarea con
ductei pe străzi. Bine 
ar fi dacă studiul care 
se va face va rezolva 
definitiv problema.
Neculai ROȘCA
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zind „plombele") este extrem de re
dusă. Astfel, pentru acest an, din 
cele aproape 100 de blocuri ce se 
construiesc in Balta Albă, doar 8 au 
prevăzute magazine la parter, iar in
1977, din cele circa 50 de blocuri pla
nificate. numai unul singur va avea 
la parter magazine și spatii de ser
vire. Soluția extremă pe care a tre
buit să o adoptăm în unele cazuri 
pentru acoperirea necesarului de 
spații, prin amplasarea provizorie de 
chioșcuri și tonete, nu trebuie înțe
leasă de proiectanți și constructori 
ca soluție optimă și. mai ales, defi
nitivă".

Gh. Culca, director general ad
junct la Direcția generală comercia
lă a Capitalei : „La planificarea con
strucției de blocuri, organele comer
ciale au cerut de fiecare dată să se 
acorde prioritate blocurilor care au 
prevăzute magazine la parter. Cit 
privește situația aparte care există in 
Balta Albă, precizez că nici 
pină acum proiectantul (Institutul 
„Proiect" București), cu toate ape
lurile noastre repetate, nu ne-a tri
mis soluția de sistematizare pentru 
întreg ansamblul de locuințe din 
Titan — Balta Albă (ca urmare a 
indicațiilor de îndesire a blocurilor 
cu „plombe"). pentru a se putea sta
bil! dotările comerciale necesare si 
pentru a se asigura o coordonare a 
repartizării acestora pe teritoriu".

în finalul investigațiilor noastre 
am avut o discuție la conducerea 
primăriei Capitalei. Am reținut că 
aspectele semnalate fac în prezent 
obiectul unor analize ale specialiști
lor și factorilor de decizie, ele ur- 
mind să-și găsească soluționarea ne
cesară in cadrul măsurii mai gene
rale stabilite recent de consfătuirea 
activului de partid din comerțul 
bucureștean. și anume de a se asi
gura acoperirea, oină în anii 1977—
1978, a necesarului de spații co
merciale și de servire din zonele 
deficitare.

Mihal IONESCU
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AMPLASAREA CULTURII GRIULUI:
— după plante premergătoare care se recoltează repede 
—pe terenuri fertilizate și bine pregătite

Pentru a obține producții mari si 
(jonstante de griu, un rol deosebit de 
important are amplasarea acestei 
Culturi după plante premergătoare., 
care lasă terenul liber mai de tim
puriu pentru a fi bine pregătit și 
însămințat în limitele perioadei 
optime. Intîrzierea vegetației in 
această toamnă, la principalele cul
turi premergătoare — porumb, floarea- 
șoarelui ș.a. — impune reanalizarea 
schitelor de amplasare a griului, în 
funcție de această situație specifică, 
în așa fel incit să se asigure con
diții pentru a obține producții spo
rite. Amplasarea culturii griului 
pe bază de criterii tehnico-științifice 
Si de situația fiecărei tarlale în parte 
constituie un act de responsabilitate 
din partea specialiștilor, a șefilor de 
ferme agricole. Cu atit mai mult cu 
cit. in tehnologia modernă, o bună 
rotație a culturilor constituie si un 
important mijloc de prevenire a ex
tinderii unor boli și dăunători, pre
cum și o metodă deosebit de efi
cientă p,entru reducerea gradului de 
imburuienare a solului.

Ce recomandă specialiștii, cum 
trebuie să se procedeze în condițiile 
acestei toamne pentru amplasarea 
griului si a celorlalte culturi de 
toamnă pe cele mai potrivite tere
nuri? Pe baza cercetărilor întreprinse 
de Institutul de cercetări pentru 
cereale si plante tehnice Fundulea. 
a datelor oferite de stațiunile de 
cercetări agricole și a experienței 
unităților agricole fruntașe — pre
ciza dr. docent Cristian HERA, 
directorul științific al institutului — 
cea mai mare atenție trebuie acor
dată alegerii terenurilor pe care 
s-au eultivat plante foarte bune pre
mergătoare pentru griu, unde să 
fie amplasate cu prioritate loturile 
semincere. în acest sens, se reco
mandă să fie destinate griului tere
nurile rămase libere după mazăre, 
fasole, soia, răpită, borceag de 
toamnă si de primăvară, in de ulei 
șl de fibre. Aceeași atenție se cere 
dovedită la amplasarea și pregătirea 
terenului in situațiile cînd culturile 
premergătoare sint trifoiul și lucerna. 
Aceste plante premergătoare conferă 
solului o serie de însușiri deosebit de 
importante : îmbogățirea in elemente 
fertilizante și în special în azot, o 
Structură de cea mai bună calitate, 
favorabilă menținerii umidității si 
desfășurării normale a proceselor 
biochimice.

Trebuie evitate situațiile cînd se 
cultivă griul după griu mai mulți 
ani la rînd, pentru a se evi
ta îmburuienarea terenului și a 
se preveni înmulțirea unor dăună
tori care diminuează substantial ni
velul recoltelor. Cînd acest lucru nu 
este posibil, cînd structura culturi
lor și, mai ales, starea de vegetație 
nu permit amplasarea in condiții 
optime se poate cultiva griu după 
griu, dar numai un singur an si nu
mai pentru consum. Cînd se ivesc 
atari situații să nu se admită sub 
nici un motiv semănatul griului pen
tru sămînță.

Întrucît însămîntările încep si tre
buie încheiate mai devreme în par
tea de nord si în zonele colinare ale 
țării, este nevoie să se adapteze 
elementele tehnologiei de cultivare 
• griului Ia condițiile locale, speci
fice. În zonele cu soluri podzolice. 
mai sărace și acide, alegerea plan
tei premergătoare necesită si mai 
multă atenție. Un efect favorabil 
deosebit are însămîntarea griului 
In rotație cu trifoiul și alte legu
minoase perene, efect materializat 
prin sporuri de producție de 600—

Consum 
redus de combustibil

Depășind lună de lună prevederile 
de plan, colectivul întreprinderii de 
transporturi auto din Drobeta Turnu- 
Severin și-a realizat angajamentul 
pe acest an. Pînă la această dată, be
neficiile suplimentare depășesc 2,5 
milioane lei. Printr-o judicioasă fo
losire a mijloacelor de transport și 
evitarea risipei de orice fel s-au e- 
conomist, totodată, peste 250 000 litri 
benzină și alte însemnate cantități de 
carburanți. (Virgil Tătarul.

r

în urmă cu cinci luni, anali-' 
zlndu-se într-un articol publicat in 
„Scinteia" stadiul realizării investi
țiilor industriale in județul Alba, 
era semnalat faptul că pe șantierul 
noilor capacități de producție de la 
întreprinderea metalurgică Aiud 
există serioase restante, multe din
tre ele fiind determinate de neajun
surile manifestate In organizarea 
activității constructorilor, respectiv. 
Șantierul 5 Aiud al I.C.S. Hune
doara. Realizările 
obținute in șapte 
luni din acest an, 
fată de planul pe
rioadei, reprezin
tă doar 81,9 la 
sută. Nici luna 
august, deși a e- 
xistat o oarecare 
ameliorare, nu a 
adus revirimentul 
pșteptat. La sfîr- 
șitul primului tri
mestru. ing. Con
stantin Surea, șe
ful șantierului, ne 
asigura că la fie
care Ioc de mun
că au fost întoc
mite grafice de 
recuperare a res
tantelor. Ce efi
cientă au avut acestea ? Practic, nici 
una. deoarece restanțele s-au majo
rat. iar deficientele de organizare 
care frînează ritmul de execuție au 
dăinuit.

Am revenit pe șantierul din Aiud. 
Din cauza drumurilor de acces des
fundate. neintreținute. ne strecurăm 
cu greutate către noile hale. Starea 
drumurilor creează greutăți și utili
zării mijloacelor mecanice de pe 
șantier, buldozere, macarale, auto
basculante ș.a. Buldozerele erau so
licitate cînd într-o parte, cind in 
alta pentru a nivela drumurile. O 
primă constatare este aceea că, In
tr-adevăr, aici, organizarea muncii 
construotorilor nu se află pe... dru
mul cel mai bun.

Pentru a evita drumurile lungi și 
transporturile anevoioase s-a luat 
măsura ca prefabricatele din beton, 
cu dimensiuni agabaritice. să fie 
executate pe șantier. Așa s-a proce
dat cu stîlpii din beton ai noilor hale. 

800 kg boabe la hectar, in compa
rație cu amplasarea griului după 
porumb sau altă prăsitoare. Desi
gur. -se cer aplicate si alte măsuri 
indispensabile pentru obținerea unor 
recolte sporite pe terenurile care 
predomină în zonele amintite : co
rectarea reacției chimice acide, prin

Recomandări ale specialiștilor
aplicarea de amendamente calca- 
roase. îmbunătățirea permeabilității 
pentru apă și aer prin executarea 
subsolajului. prevenirea procesului 
de eroziune pe solurile situate în pante.

Nivelul recoltei de griu depinde 
foarte mult de aplicarea corectă a 
lucrărilor solului, de adaptarea teh
nologiei recomandate Ia particulari
tățile fiecărei unități agricole, a fie
cărei tarlale în parte. Specialiștii, 
cadrele cu experiență atrag atentia 
asupra necesității de a diferenția 
lucrările de bază ale solului după ce

LEGUMELE - 
pe un drum fără obstacole 

de la producător la consumator
început de septembrie. în grădi

nile de legume ale unităților agri
cole din județul Ialomița se recol
tează. se sortează și se încarcă 
marfă pentru piețele orașelor, pen
tru fabricile de conserve. Mari 
cantități de produse sint destinate 
aprovizionării de iarnă. Am urmă
rit drumul legumelor din grădini 
la destinatari. Membrii cooperativei 
agricole din Munteni-Buzău au cul
tivat o parte din teren cu roșii. în 
planul de producție s-a prevăzut 
să șe livreze pieței și fabricilor 925 
de tone. în ziua de 3 septembrie 
plecau spre beneficiari ultimele 
cantităti din cele stabilite în plan.

în partea de nord-vest a județu
lui se află cooperativa agricolă 
Grindu. Buna organizare a muncii, 
participarea cu regularitate Ia lucru 
a tuturor cooperatorilor au contri
buit la obținerea unor producții1 
bune de roșii, ardei, castraveți.

în fotoreportajul nostru de as
tăzi n-am surprins instantanee din 
piețele orașelor ialomitene care. în 
această toamnă, sint aprovizionate 
din abundentă. Am preferat să 
imortalizăm pe peliculă' ă'ȘpeSțfe de 
la întreprinderea pentru produce
rea și industrializarea legumelor și 
fructelor Fetești. Se lucrează aici 
fără încetare, zi și noapte. Cea 
mai aglomerată secție este cea de 
pastă de roșii. Dacă anul trecut, 
în luna august, aici s-au produs 
1 600 tone. în luna recent încheiată 
s-au depășit 2 000 tOne.

— în cit timp se execută armă
tura unui stilp ? — îl întrebăm pe 
fierarul betonist Nicolae Titianu, 
detașat de la Hunedoara la Aiud cu 
o echipă de 4 fierari.

— în 15 ore. Dacă avem tot ce 
ne trebuie.

— Adică ?
— Ieri, de exemplu (era o zi de 

la finele lunii august), mai mult am 
stat. Nu am avut otel-beton de di
mensiunea necesară. Doar de curînd 

Grafice de recuperare a restanțelor s-au elaborat; 
pe cînd măsuri efective de înlăturare a dezordinii?

— Din nou pe șantierul întreprinderii metalurgice din Aiud

am primit oțelul și ne-am apucat 
de lucru.

Aflăm că aceste ..pauze" fortuite 
sint destul de frecvente.

— Noi dăm zor să recuperăm din 
timpul pierdut, dar nu reușim tot
deauna. precizează fierarul betonist.

Un nou dialog cu oamenii șantie
rului. Din nou apar in discuție pro
blemele nesoit tionate ale organizării 
lucrului. Silvestru Matyas. șeful 
unei echipe de instalatori, are 18 
ani petrecuți pe diverse șantiere.

— Ce ati lucrat astăzi cu echipa ?
Era ora 10,30, o zi însorită, dintre 

acelea de care constructorii au me
reu nevoie, după un lanț de ploi.

— Pină acum am aranjat Pe aici 
drumul, am făcut ceva ordine, pen
tru că așteptăm mateniaLe.

De fapt, o scuză pentru irosirea 
timpului. Pentru că o parte din e- 
chipă abia atunci aflase ce are de fă
cut și primise vopseaua pentru a izola 

se recoltează culturile tîrzii. Cele 
mai bune rezultate se obțin atunci 
cînd imediat după recoltare se exe
cută o lucrare cu grapa cu discuri 
sau cu freza _ pentru măruntirea si 
încorporarea în sol a resturilor ve
getale.

Specialiștii din unităti, șefii de

ferme, factorii de conducere sint 
chemați să îndrume si să sprijine 
eforturile mecanizatorilor pentru 
executarea arăturilor repede si bine, 
contribuind astfel la reținerea și 
înmagazinarea unei cantităti mai 
mari de umiditate, iar pe terenurile 
în pantă, la diminuarea pierderilor 
de apă si de sol cauzate de eroziune.

în această toamnă urmează să 
fie insămintate suprafețe însemnate 
cu griu și orz pe terenuri irigate, 
deci In condiții în care investițiile 
mari făcute se cer recuperate prin 
recolte mai mari. De aceea, pe te-

Pe drumul legumelor de la pro
ducători la consumatori am întîl- 
nit o situație care frînează bunul 
mers al activității, duce la depre
cierea unor produse, la un consum 
exagerat de carburanți. Autoca
mioanele merg la centrele de legu
me din Slobozia sau Fetești. Aici 
primesc repartiție pentru a ridica 
marfă de la 20—30 km de centru. 
După ce încarcă roșii sau ardei 
din unitățile de producție, mașinile 
respective vin din nou pe la C.L.F. 
pentru a lua' avizele de expediție.

Obiectivul aparatului de fotogra
fiat a surprins citeva secvențe la 
recoltarea, livrarea și prelucrarea 
legumelor în județul Ialomița. Le
gumele din grădina cooperativei a- 
gricole Albești sint sortate, amba
late cu grijă în vederea expedierii 
lor la piață (fotografia nr. 1). A- 
lături și împreună cu părinții lor, 
peste 100 de elevi aflati în vacan
ță lucrează la culesul legumelor în 
grădina C.A.P. Munteni — Buzău 
(fotografia ,nr. 2). în așteptarea 
mijloacelor de transport, .la C.A.P. 

r Colilia roșiile se deprecîază in 
grămezi (fotografia nr. 30. . La în
treprinderea pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fruc
telor Fetești se prelucrează zilnic 
mari cantităti de legume (fotogra
fia nr. 4).

Aurel DAVID
Fotografii: Dumitru Cimpeanu

și vopsi niște conducte de apă plu
viale de la hala respectivă.

— Facem această operație la sol, 
avem productivitate mai mare.

Tot ce se poate. Mai ales că și 
aici tocmai se amenaja drumul pen
tru o macara cane să ridice pe stîlpi 
instalația de ape pluviale. Dar in
stalatorii mai risipesc minute pre
țioase din timpul de muncă și cu 
alte ocazii. Notăm sesizarea interlo
cutorului.

— Cantina șantierului, fiind prea 
mică, creează aglomerație. Se pierde 
timp. Am cronometrat : dacă cineva 
din echipă pleacă cu o oră mai de
vreme de pauză' și ocupă loc la 
masă, mîncăm intr-o jumătate de 
oră. Dacă nu. pauza de o oră nu ne 
ajunge nicicum. Asemenea preocu
pări elementare pentru prevenirea 
pierderilor de timp nu trebuiau igno
rate. încă de la începutul anului, pe 
agenda de lucru a șefului șantieru
lui. a conducerii I.C.S. Hunedoara 
s-a aflat înscrisă. Ia capitolul „asi
gurarea forjei de muncă", și această 
problemă, rămasă nesolutionată.

— La noi se vorbește mult în șe
dințe' și se inițiază măsuri pe care 
nimeni nu le urmărește, ne explică 
loan Antonie. Același lucru este și 
cu cazarea.

Iată cum organizarea șantierului a 
rămas în urmă, trăgînd înapoi și pla
nul. Ritmul de lucru actual este de
parte încă de a asigura încadrarea 

renurile amenajate pentru irigat 
este necesar să se însămînteze griul 
numai după alte culturi, deoarece 
monocultura nu are justificare eco
nomică si prezintă neajunsuri de or
din fitosanitar. Pe de altă parte, con
dițiile create prin irigare favorizează 
apariția buruienilor și frecventa apa
riției de boli transmisibile prin sol.

Cum este cunoscut. în ultimii ani 
a crescut gradul de chimizare a agri
culturii, se folosesc cantităti sporite 
de îngrășăminte chimice, de pesticide 
și erbicide. Pentru utilizarea aces
tora cu maximă eficientă trebuie să 
se tină seama atit de starea' de ferti
litate a solului, de cantitățile dispo
nibile de îngrășăminte fosfatice. 
cit și de cerințele diferitelor soiuri 
.de griu. Atrage atenția și o altă si
tuație : în unitățile agricole șe fo
losesc tot mai mult erbicidele — 
mijloc esențial de combatere a bu
ruienilor. Se cer însă analizate efec
tele de remanentă ale unor erbicide, 
pentru a preveni toate cazurile cînd 
amplasarea griului este contraindi
cată.

C. BORDEIANU

In graficele stabilite. Sint cu totul 
de neînțeles asemenea stări de fapt, 
mai ales că două importante capaci
tăți de producție au termen de pu
nere în funcțiune in acest an. în 
prezent, montorii trebuie să aibă un 
cîmp larg de activitate.

— Lucrind în acord global, noi sîn- 
tem hotăriți să muncim cu spor, fără 
tărăgănare — ne spunea montorul 
Octavian Suciu. După cum vedeți, 
nu sint condiții pentru a lucra pe 

flux, ritmic. Mon
tăm ceva într-o 
parte a halei, a- 
poi ne mutăm în 
altă parte, pen
tru că lipsesc ma
teriale. Cînd vine 
piesa respectivă 
ne întoarcem. A- 
ceste plimbări 
costă timp se
rios.

— Acum de ce 
vă mutați ?

— Montăm tu- 
bulația de aerisi
re în hală. Aici, 
după plan, trebuia 
să înceapă pro
ducția pină la 
sfirșitul anului. 
Dar de la Hune

doara nu ne-a fost trimisă cutia ra
cord, piesa centrală a instalației. Ea 
există la Hunedoara. însă aprovizio
narea de la sediul întreprinderii nu 
se face după un flux de montaj, ci 
cum se nimerește.

în cazul întreprinderii de construc
ții siderurgice din Hunedoara, care 
deține o vastă experiență de șantier, 
apariția unor fenomene de natura 
celor surprinse la Aiud nu pot fi tre
cute cu vederea. Mai ales că lucră
rile de dezvoltare a întreprinderii 
metalurgice continuă cu același con
structor de mei multi ani. Pentru 
redresarea situației și încadrarea ri
guroasă în planul de investiții sint 
necesare măsuri energice, bazate pe 
o cunoaștere în amănunt a vieții zil
nice și a cerințelor șantierului.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii" 

în industria locală 
timișeană

Bunuri de consum 
peste prevederi

Lucrătorii din unitățile Grupu
lui întreprinderilor de industrie 
locală Timiș și-au mobilizat 
puternic eforturile pentru dez
voltarea și diversificarea pro
ducției, pentru ridicarea eficien
ței întregii activități prin creș
terea productivității muncii, in
troducerea progresului tehnic 
și reducerea cheltuielilor mate
riale. în primele 8 luni din 
acest an, sarcinile de plan la 
producția globală și marfă au 
fost depășite cu 5 și, respectiv, 
cu 5,8 la sută, livrîndu-se peste 
prevederi pentru buna aprovi
zionare a populației importante 
cantităti de produse alimentare, 
chimice, articole de uz casnic și 
gospodăresc, materiale de con
strucții, mobilă etc. Astfel, li
vrările de mărfuri către fondul 
pieței au fost mai mari cu 15.2 
milioane lei, față de prevederile 
de plan. Au fost depășite cu 
500 000 lei valută și sarcinile la 
export. Rezultate bune s-au în
registrat și la indicatorii finan
ciari.

Toate aceste rezultate notabi
le au la bază preocuparea sus
ținută pentru înnoirea produc- 
tiei. în cele 8 luni, care au tre
cut din acest an. au fost omo
logate 164 de produse și sorti
mente noi, din care 152 repre
zintă bunuri de consum. (Cezar 
Ioana).

TELEORMAN : Produse 
peste plan

Colectivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din întreprinderile județu
lui Teleorman raportează, la sfirși
tul celor 8 luni din acest an, reali
zarea suplimentară a unei producții 
globale industriale de aproape 100 
milioane lei și a unei productii-mar- 
fă de peste 100 milioane lei. Spo
rul de producție se concretizează în 
mijloace de automatizare în valoare 
de peste 12 milioane lei. aproape 180 
tone utilaje tehnologice pentru in
dustriile chimică și ușoară. 1 064 to
ne acid sulfuric, 6 900 tone îngrășă
minte chimice, 13 000 mp țesături și 
alte produse. (Ion Toader).

Lotul specializat — o
De la începutul anului și pină 

acum, colectivele de muncă de pe 
șantierele Trustului de Construcții 
industriale din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej au înregistrat 
la indicatorul productivitatea mun
cii un spor de 2,3 la sută fată de 
plan pe fiecare angajat. Firește, 
acest rezultat se datorește în bună 
măsură introducerii unor tehnologii 
moderne de execuție, mecanizării 
lucrărilor și creșterii permanente a 
calificării oamenilor. Dar efectul 
cel mai mare in sporirea acestui 
indicator l-a avut și îl are. după 
cum ne spunea inginerul Mircea 
Dascălu, directorul trustului, intro
ducerea in activitatea de pe șantie
rele de construcții a unei noi 
forme de organizare a muncii. Este 
vorba de înființarea loturilor spe
cializate.

La Borzești, Săvinești, la Bacău, 
Tașca-Bicaz ca și pe celelalte șan
tiere au fost organizate loturi spe
cializate în diferite operațiuni:

În Capitală a început

Al 43-lea Congres internațional 
de turnătorie

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, luni 
dimineață au inceput la București 
lucrările celui de-al 43-lea Congres 
internațional de turnătorie.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, cu acest prilej, un mesaj 
partfeipanților la prestigioasa reu
niune științifică internațională. Me
sajul, prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, în ședința festivă de des
chidere, desfășurată în Sala Palatului 
Republicii, a fost urmărit cu viu in
teres și subliniat cu îndelungi 
aplauze de întreaga asistentă.

Cuvîntul de deschidere a congre
sului a fost rostit de tovarășul loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele Comi
tetului de organizare, care a expri
mat, în numele celor prezenți, senti
mentele de mulțumire și recunoștință 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru că a acceptat ca acest congres 
să se desfășoare sub Înaltul său pa
tronaj, pentru mesajul adresat.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la principalele realizări obținute 
de poporul nostru în toate domeniile 
de activitate și a prezentat unele 
aspecte ale producției de piese tur
nate și ale bogatei activități de cer
cetare desfășurate in acest domeniu 
in tara noastră.

A luat apoi cuvîntul prof, docent 
Sergio Gallo, președintele Biroului 
executiv al Comitetului internațional

Activitate sistematică pentru 
ÎMBUNĂTĂȚIREA

CALITĂȚII PRODUCȚIEI
Privind sticlăria „de Avrig" expu

să în standurile Pavilionului de mos
tre din Capitală sau în expoziția de 
bunuri de consum realizate în indus
tria județului, deschisă la Sibiu, vi
zitatorii îi remarcă linia zveltă. gra
țioasă, acuratețea gravurii si finețea 
desenului aplicat, adică acele calități 
care întrunite dau obișnuitului pahar 
sau banalei carafe atributele obiec
tului de artă. S-ar putea crede că, 
așa cum se mai intîmplă uneori, pe 
alocuri, obiectele sint migălite și a- 
raniate special pentru „a-ți lua 
ochii", realizările „de serie" aflin- 
du-se departe de aceste adevărate ' 
bijuterii. Vizitîndu-1 pe sticlarii din . 
Avrig. in întreprinderea de la poa
lele munților Făgăraș, ne-am convins 
pe deplin că o asemenea practică le 
este străină oamenilor de aici ; mai 
mult, miile de produse care ies zil
nic din milnile pricepuților meșteri 
pot fi prezente în orice expoziție, fie 
ea în tară la noi sau peste hotare, 
fără teama de a 
știrbi cu nimic 
„blazonul" unei 
fabrici cu o ve
chime de peste 
un secol și jumă
tate. ci, dimpotri
vă. innobilindu-1.

întrebarea că
reia i-am căutat răspuns, discutînd 
cu numeroși muncitori, ingineri, a 
fost: cum reușește acest colectiv de 
adevărati creatori de artă să îmbine 
perfect inspirația și talentul cu ri
goarea indicatorilor de plan — pro- 
ducție-marfă și - globală, productivi
tate, preț de cost ș.a. — nu numai 
îndepliniți, dar și depășiți?

După cum am aflat de ia ingine- 
rul-șef al unității, Maxim Simpălea- 
nu, schimbări spectaculoase în teh
nologia sticlei nu au intervenit in 
ultimul timp pe plan mondial. Bă
tălia producătorilor se dă de ani și 
ani pentru a obține o topitură cit mai 
curată. Atunci, cum se explică suc
cesul de necontestat al sticlăriei fine 
de menaj realizate aici ?

— Prin calitatea superioară a pro
ducție! livrate, ne răspunde interlo
cutorul. Desigur, pentru a realiza a- 
cest lucru de-a iungul anilor, am 
luat o serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru a crea o adevă
rată rețea de baraje, prin care se 
depistează și se oprește drumul pro
dusului defect spre capătul liniei teh
nologice.

De la cuptoarele In care nisipul 
de Miorcani devine masă lichidă 
pînă la ambalarea produsului finit 
anarhia moleculelor de silicați este 
ordonată de miile de grade Celsius, 
de suflarea caldă a lucrătorului, mina 
fermă a modelatorului, duritatea dia
mantului. Zeci de oameni, aflați în 
lungul liniei tehnologice, sint legați 
într-un flux continuu, aîe cărui ve
rigi se numesc pricepere, competen
tă. pasiune.

— Este suficientă o singură fisu
ră în acest lanț și calitatea produc
ției suferă, ne spune Florea Gavril, 
secretarul comitetului de partid din 
Întreprindere. Uzina noastră nu este 
doar locul în care modelăm sticla ; 
in procesul muncii modelăm in a- 
eelasi timp conștiințe.

La întreprinderea 

de sticlă-Avrig

formă superioară de
construcția căilor ferate, a căilor 
de rulare a macaralelor, turnarea 
betoanelor industriale etc. Opera
ția de glisare bunăoară, care era 
executată de diferite echipe exis
tente pe fiecare șantier, este făcută 
acum, pe întregul trust, de o sin
gură brigadă complexă condusă de 
Eroul Muncii Socialiste Alexandru 
Fodor. Formată din echipe de fie- 
rari-betoniști, dulgheri,, zidari, care 
lucrează în 3 schimburi, brigada 
execută toate lucrările de glisare 
pe șantierele trustului. Avantajele 
acestui mod de organizare a mun
cii sînt multiple. Specializarea oa
menilor a determinat reducerea 
timpului de execuție a lucrărilor, 
asigurarea unei calități superioare 
a acestora, realizarea unor mari 
economii de materiale etc. Numai 
la cele 11 obiective prevăzute in 
angajament pentru a fi date în ex
ploatare înainte de termen, prin 
noua formă de organizare a mun
cii, constructorii au cîștigat pină 

al asociațiilor tehnice - de turnătorie 
— C.I.A.T.F.', care a subliniat rolul 
acestei manifestări internaționale în 
realizarea unui schimb fructuos de 
experiență între specialiști din nu
meroase țări. El a relevat multiplele 
aspecte ale raporturilor dintre in
dustrie și cercetare, raporturi care 
ating un larg evantai de probleme, 
printre care : urmărirea creșterii 
producției, realizarea celor mai bune 
condiții de muncă în turnătorii, apă
rarea mediului ambiant și obținerea 
unei cit mai largi utilizări a mate
riilor prime și energiei.

în încheierea ședinței ^inaugurale, 
primarul generai al Capitalei, tova
rășul Ion Dincă, a adresat partici- 
panților la congres un cuvînt de sa
lut, în numele Consiliului popular 
al municipiului București, al tuturor 
locuitorilor Capitalei.

★
La lucrările actualului congres, 

care se desfășoară cu tema „Cerce
tare — tehnologie — progres", par
ticipă peste 700 specialiști din 35 de 
țări din Europa și alte continente, 
precum și un mare număr de ingi
neri și cercetători români. Timp de 
cinci zile, în ședințe plenare și pe 
secții vor fi dezbătute probleme 
esențiale pentru promovarea progre
sului tehnic în domeniile topirii și 
turnării metalului și aliajelor, fabri
cării pieselor turnate, proiectării și 
construcției utilajului tehnologic, 
elaborării de tehnologii de înaltă 
productivitate. (Agerpres).

Modelarea continuă a conștiinței 
muncitorești o descifrăm în faptele 
deosebite de muncă pe care aici, ca 
în oricare alt colectiv din tară, le-am 
întîlnit la tot pasul. Iată citeva, re
latate simplu de autorii lor. Gheor- 
ghe Blănaru, maistru topitor : „Cheia 
calității topiturii, de care depinde în 
primă instanță calitatea sticlăriei, 
constă în a menține un regim ter
mic constant în cuptor. Anumite 
șocuri de presiune din conducta de 
alimentare sau o furtună care 
„bagă" vintul pe coș pot modifica tem
peratura din cuptor. în urmă cu cît- 
va timp, aceste două necazuri au vț- 
nit? împreună. Regimul termic deve
nise critic: Mi-am dat seama că soaf- 
ta șarjei stătea în mîinile mele, mai 
bine-zis se bizuia acum pe cunoș
tințele de termotehnică pe care le 
aveam. Cînd am ieșit din schimb, 
tovarășii mei de muncă mi-au spus : 
«faină sticlă ne-ai dat azi»". loan 
Roman, maistru in atelierul mecanic : 

„în timpul șle
fuirii paharelor, 
după ce acestea 
ieșeau de la re- 
coacere, multe se 
spărgeau, apa
rent fără un mo
tiv. Numărul re
buturilor crescuse 

simțitor. După multe căutări, calcu
le. măsurători s-a depistat cauza : la 
gura paharului se formau tensiuni 
suplimentare. Trebuia urgent îmbu
nătățită mașina de șlefuire. La trea
ba asta ne-am angajat noi. cei din 
atelierul mecanic. Alte încercări, 
calcule, măsurători și am reușit să 
aducem mașinii modificarea necesa
ră. Acum, operația de șlefuire a gu
rii paharului nu mai constituie o 
problemă".

Multe asemenea probleme au fost 
rezolvate prin competența, inițiativa 
oamenilor fabricii. Amploarea aces
tei investiții de inteligentă, fără de 
care munca sticlarilor de aici nu ar 
fi posibilă, este ilustrată și de un 
alt fapt semnificativ. în acest an, 
au fost introduse in fabricație de 
serie peste 350 de modele noi, fie
căruia fiindu-i necesară o tehnologie 
proprie, o retetă specifică, scule și 
verificatoare adecvate.

Iată de ce numele oamenilor din 
atelierul de creație sînt bine cunos
cute în întreprindere. Tehniciană Ma
ria Coroiu. gravorul Ștefan Marin- 
coni sau muncitorul de înaltă cali
ficare Osvald Hoell pot oricînd să 
dea un sfat prețios, util, fie oame
nilor din linia tehnologică, fie con
trolorilor de calitate, ei înșiși buni 
cunoscători ai normelor si STAS-uri- 
lor în vigoare, desenului tehnic și 
chimiei sticlei.

într-una din secții ne atrage aten- 
tia un. panou pe care stă scris : „Noi 
toți sîntem beneficiari. Să ne gin- 
dim Ia satisfacția pe care ne-o aduce 
un produs de calitate". Sînt cuvin
te care exprimă clar gîndurile, con
vingerile întregului colectiv de mun
că al întreprinderii de sticlărie din 
Avrig, colectiv care prin realizările 
obținute și-a cîștigat și își menține 
un binemeritat prestigiu.

Dan CONSTANTIN

organizare a muncii
acum un avans de aproape 150 de 
zile. Paralel cu aceasta, la capito
lul economii . au fost înscrise 
aproape 100 de tone de ciment, 75 
tone de metal și alte materiale de 
construcții.

Această nouă formă de organi
zare a muncii introdusă pe șantie
rele trustului a contribuit, între al
tele. la realizarea peste plan, de la 
începutul anului și pînă acum, a 
unui volum de lucrări în valoare 
de 4 milioane lei, la reducerea 
cheltuielilor planificate cu 9 lei la 
mia de lei producție și realizarea 
In același timp a unui beneficiu 
suplimentar mal mare de 4 mili
oane lei. Economistul Laurențiu 
Chipăr, șeful serviciului plan-dez- 
voltare al trustului, ne spunea că 
la ora actuală specialiștii studiază 
posibilitatea de introducere a lotu
rilor specializate și la executarea 
unor operații mal complexe, ' in 
scopul creșterii productivității 
muncii pe toate șantierele. (Gheor- 
ghe Baltă).
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CONSFĂTUIRILE JUDEȚENE ALE CADRELOR DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE 
ȘI AL INVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID §1 U. T. C.

Informarea politică și educația revoluționară 
la un nivel superior

76 participant la discuții, peste 100 
de propuneri — astfel ar putea fi ca
racterizată statistic consfătuirea de 
la Piatra Neamț. Traduse în cuvinte, 
aceste cifre reflectă participarea ac
tivă a cadrelor didactice care predau 
științele sociale și a acelora care lu
crează în domeniul învățămîntului 
de partid la dezbaterea de lucru or
ganizată de comitetul județean de 
partid, responsabilitatea politică și 
înalta exigență cu care au analizat 
modul cum se aplică în viață hotărî- 
rile Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, orientările cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congres, pri
vind îmbunătățirea studiului politicii 
și ideologiei partidului, intensificarea 
activității de educare comunistă, mi- 
litant-revoluționară a tineretului 
patriei, a tuturor oamenilor muncii.

Dezbaterea acum, în preajma des
chiderii unui nou an de învățămînt, 
a îndatoririlor majore ce revin școlii 
de toate gradele în educația patrio- 
tică-cetățenească a copiilor și tineri
lor a oferit cadrelor didactice pri
lejul unei ample evaluări a contribu
ției pe care studiul istoriei patriei, al 
filozofiei marxist-leniniste îl aduce 
— împreună cu celelalte discipline 
din planurile de Învățămînt — la 
pregătirea pentru muncă și viață a 
celor mai tinere generații ale Româ
niei. Numeroși vorbitori, relevind te
meiurile politice, științifice și peda
gogice ale mai bunei eșalonări a pre
dării istoriei patriei în școala gene
rală, în toate tipurile de licee, ale pre
zentării în acest cadru și a istoriei 
partidului nostru, a mișcării munci
torești și democratice din România, 
au susținut — pe baza unei expe
riențe rodnice conturate în școlile 
județului — necesitatea abordării în 
lecții a datelor și faptelor oferite de 
istoria localității, a ținutului în care 
se află școala, a antrenării elevilor 
In cercetarea izvoareloy arheologice, 
în consemnarea datelor mai vechi și 
mai noi privind viața oamenilor din 
zona respectivă.

De multe ori, profesorii se mulțu
mesc cu faptul că elevii lor știu și 
reproduc corect noțiuni și categorii 
ale filozofiei marxist-leniniste, ale 
economiei politice — au menționat 
cadre didactice care predau știin
țe sociale. Dar acesta este nu
mai începutul activității de forma
re politică, civică a tineretului. Prin 
lecții tot mai vii, mai documen
tate, mai puternic ancorate în reali
tățile social-politice ale țării, profe
sorii trebuie să-i ajute pe elevi să 
cunoască politica partidului și statu
lui nostru, să se informeze cu discer-

lor de sindicat, de realizare a unei 
informări politice operative a munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, a 
tineretului studios. S-a subliniat ce
rința ca în diversele forme ale învă- 
tămîntului politic-ideologic să fie 
dezbătute, cît mai pe înțelesul cursan- 
ților. atît problemele teoretice, prin
cipiale, ale politicii partidului și sta
tului nostru, cît și aspectele curente, 
specifice locului de muncă al mem
brilor cursului, realizîndu-se o mai 
strînsă legătură între teorie și prac
tică : în programele și tematicile de 
studiu să fie introduse mai multe

JUDEȚUL NEAMȚ» »

nămînt asupra evenimentelor actua
lității politice interne și internațio
nale, să stimuleze interesul pentru 
literatura politică. In acest context a 
fost formulat dezideratul îmbogă
țirii lecțiilor de științe sociale cu 
date concrete privind dezvoltarea 
economică și socială a țării, a jude
țului, rezultatul eforturilor creatoare 
ale oamenilor muncii pentru trans
punerea în viață a Programului 
partidului de edificare socialistă a 
patriei.

Problematica deosebit de complexă 
a formării conștiinței socialiste, a 
pregătirii politico-ideologice a tuturor 
comuniștilor a ocupat un loc impor
tant in dezbaterile consfătuirii — în 
plen și pe secțiuni — relevîndu-se 
răspunderile care revin organelor 
și organizațiilor de partid în desfă
șurarea unei intense activități edu
cative la fiecare loc de muncă, cu 
toate categoriile de oameni ai murtcii. 
Participanții s-au oprit pe larg asu
pra modalităților de sporire a efi
cienței studiului politic și ideologic 
al comuniștilor, uteciștilor, membri-

teme de istoria patriei și a partidu
lui. de legislație socialistă, de etică 
și echitate socialistă ; în rîndul 
propagandiștilor să fie atrași în mai 
mare măsură specialiști și cadre de 
conducere din unitățile economice 
respective, activiști ai organelor și 
organizațiilor locale de partid. Unii 
vorbitori au propus să se utilizeze 
mai gospodărește fondul de cărți și 
publicații existente în biblioteci, să 
se îmbogățească periodic acest fond 
cu literatură politică de actualitate, 
să se acorde mai multă atenție dotă
rii bibliotecilor din localitățile mai 
depărtate de centrele de județ, de 
marile orașe. S-au făcut, de aseme
nea, propuneri privind organizarea 
mai judicioasă a cabinetelor de știin
țe sociale din școli, a cabinetelor ju
dețene de partid, a punctelor de in
formare politică din unitățile eco
nomice.

In încheierea consfătuirii, partici- 
panții au desemnat delegații ce-i vor 
reprezenta la Consfătuire^ pe țară a 
cadrelor din domeniul științelor so
ciale și învățămîntului politic-ideo
logic.

în>tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU. în care se 
spune, printre altele :

Această amplă și profund demo
cratică dezbatere de lucru constituie 
încă un prilej de a ne manifesta to
tala noastră adeziune la ideile, o- 
rientările și hotăririle adoptate de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, cît și la cele cuprin
se în magistrala expunere rostită de 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste.

Consfătuirea noastră a dezbătut 
măsuri privind îmbunătățirea predă
rii științelor sociale în învățămîntul 
de stat, perfecționarea învățămîntu- 
lui politico-ideologic și organizarea 
cabinetelor județene pentru activita
tea ideologică și politico-educativă, 
apreciind că aplicarea acestora în 
practică va contribui Ia ridicarea ni
velului predării științelor sociale, la 
îmbunătățirea calitativă a învăță
mîntului ideologic, la perfectionarea 
activității organelor și organizațiilor 
de partid, a instituțiilor care lucrea
ză în sfera propagandei.

Vă încredințăm că vom face tot 
ceea ce depinde de noi pentru ca, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să desfășurăm în 
întregul județ o activitate susținută 
și eficientă, legată nemijlocit de via
ța și munca oamenilor, pentru a 
spori contribuția muncii politico- 
ideologice la mobilizarea tuturor e- 
nergiilor în înfăptuirea mărețelor 
idealuri cuprinse în Programul 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism. Vom 
munci cu pasiune și dăruire, mereu 
in prima linie a celei mai nobile 
lupte — aceea consacrată formării 
omului nou — al cărui chip l-ați 
prefigurat atît de minunat dumnea
voastră, la Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste.

Florlca D1NULESCU

„Săptămîna filmului coreean"

Preocupare pentru îmbogățirea conținutului 
activității de propagandă

în cadrul consfătuirii organizate 
de Comitetul județean ide partid 
Vaslui s-a subliniat contribuția po
zitivă a studiului științelor sociale 
in școli, ca și a învățămintului ds. 
partid la însușirea concepției Știin
țifice despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric, a 
istoriei patriei și a P.C.R.. a ideolo
giei și politicii Partidului Comunist 
Român, la formarea și dezvoltarea 
trăsăturilor moral-ipolitlce înaintate 
— patriotismul socialist, dragostea de 
muncă, spiritul de responsabilitate 
socială. Participanții au stăruit asu
pra modalităților integrării organice 
în lecții a tezelor și ideilor Progra
mului partidului, ale celorlalte do
cumente de partid și de stat, în pri
mul rînd ' cuvântările și expunerile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
principala cale prin care se asigură 
înțelegerea aprofundată a probleme
lor adbuale ale construcției socia
liste, ale lumii contemporane.

S-a apreciat astfel faptul că 
în lecțiile de științe sociale, în 
cursurile învățămîntului politico- 
ideologic și-au găsit un loc adec
vat și o tratare corespunzătoare 
o seamă de probleme teoretice fun
damentale precum cele privind creș
terea rolului conducător al partidu
lui, schimbările intervenite în struc
tură socială a țării noastre, per
fecționarea activității statului, dez
voltarea democrației socialiste, ca
racteristicile națiunii socialiste și în 
genere rolul națiunii în epoca con
temporană, noua ondine economică 
șl politică internațională etc. S-a e- 
viidențiat totodată faptul că de mare 
importanță in înțelegerea clară a a- 
cestor probleme teoretice este lega
rea lor strînsă de realitățile jude
țului, ale fiecărei localități, de preo
cupările și sarcinile fiecărui colectiv 
de muncă. Din această perspectivă, 
în dezbaterile care au avut loc atît 
în plen, Cît și în secțiuni a fost su
bliniată rezonanța puternică a unor

lecții de economie politică desfășu
rate chiar în halele unor întreprin
deri din Vaslui și Bîrlad, Mai mult, 

-1 substanța unor asemeMa lecții’ au.
constituit-o chiar rezultatele 1 ac" 
tivității proprii a elevilor îri atelie
rele de producție — peste 375 în ju
deț — și în cele 220 de loturi și 
microcooperative școlare, care însu
mează peste 500 hectare de teren.

In cadrul consfătuirii s-a subliniat 
Inrîurirea pozitivă asupra procesu- _ 
lui de învățămînt a dezbaterilor or
ganizate periodic pentru profesorii 
de științe sociale de către comitetul 
județean de partid, prilej cu care

gești, unele cadre didactice nu ra
portează noțiunile și ideile teoretice 
la realitățile specifice locale, ceea ce 
duce la diminuarea valorii educati
ve a lecțiilor. Deși prin natura lor 
unele teme ale învățământului poli
tico-ideologic de partid presupun a- 
naliza concretă a activității unității 
economice respective, unii propagan
diști nu fac referiri critice la 
deficientele ce se manifestă In 
utilizarea capacităților de producție, 
a timpului de lucru, în realizarea lu
crărilor de investiții. De asemenea, 
a fost criticat faptul că birourile 
unor organizații de partid apreciază

JUDEȚUL VASLUI
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sînt aprofundate diferite probleme 
teoretice de actualitate, sînt preci
zate preocupările „la zi“ ale orga
nizației județene de partid. A fost, 
de asemenea, apreciată inițiativia co
mitetelor municipal și orășenesc de 
partid Bîrlad și Vaslui, care au an
trenat cadrele didactice din domeniul 
științelor sociale la realizarea unor 
studii și anchete sociologice privitoare 
la necesarul de forță de muncă, in
tegrarea în muncă a tineretului șco
lar. In context a fost subliniat fap
tul că există încă o slabă preocupare 
pentru intensificarea activității de 
cercetare în școli și s-a recomandat 
ca încă din primele zile ale noului 
an școlar să se instituie un sistem 
unitar de cercetare științifică în 
școli.

în lumina cerinței subliniate a- 
tît . de puternic la Congresul e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, a legării strînse a stu
diului politico-ideologic de practică, 
de cerințele vieții, s-a criticat faptul 
că în unele școli, cum sînt cele din 
comunele Laza. Todirești. Berezeni, 
Dragomirești, Vutcarii, Tutova. Gă-

drept satisfăcătoare activitatea în 
cursurile învățămîntului politico- 
ideologic, în timp ce în unitățile res
pective se înregistrează cazuri de în
călcare a disciplinei muncii, consu
muri ridicate de materii prime.

S-a evidențiat preocuparea pen
tru organizarea și dotarea cabinete
lor de științe sociale și a punctelor 
de informare politico-ideologică — 
circa 500 în județ ; s-a arătat însă 
că în unele locuri aceste cabinete 
sînt doar depozite de planșe și bro
șuri. nu inițiază acțiuni vii. atracti
ve în sprijinul muncii de educație.

Multe dintre cele 200 propuneri 
prezentate în cadrul consfătuirii se 
referă la restructurarea manua
lelor și programelor școlare de știin
țe sociale, îmbogățirea conținutului 
de idei al lecțiilor, îmbunătățirea u- 
nor emisiuni de radio și televiziune, 
a activității editurilor, a ziarelor și 
revistelor teoretice.

In cadrul consfătuirii au fost de
semnați delegații la Consfătuirea pe 
tară a cadrelor din domeniul știin
țelor sociale și al învățămîntului po
litico-ideologic de partid si U.T.C.

In încheierea lucrărilor, partlcipan- 
ții au adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, prin
tre altele i

Dezbătînd cu răspundere proble
mele legate de organizarea învăță
mîntului politico-ideologic, organiza
rea cabinetelor județene pentru acti
vitatea ideologică și politico-educati
vă și îmbunătățirea studierii predării 
științelor sociale în școli,, participan- 
tii la consfătuire dau o înaltă apre
ciere grijii deosebite pe care condu
cerea partidului, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, o acordați formării 
omului nou. constructor al societății 
socialiste si comuniste în patria 
noastră. Aceasta constituie pentru 
noi încă o dovadă grăitoare a uma
nismului ce caracterizează politica 
partidului nostru, spiritul său con
secvent revoluționar.

Măsurile privind îmbunătățirea 
structurii predării științelor sociale 
în licee și facultăți, organizarea în- 
vătămîntului politico-ideologic, a ca
binetelor județene pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă vor 
constitui Jpentru comuniști, pentru 
toți oamenii muncii din județ, in
strumente esențiale în însușirea te
meinică a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, în 
mobilizarea acestora la realizarea în 
viată a mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al XI-lea ăl partidului 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
patriei noastre spre comunism.

Animați de cele mai înalte senti
mente patriotice, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, cei ce activăm în 
frontul muncii ideologice, împreună 
cu toți cetățenii județului Vaslui, 
vom acționa cu toată dăruirea și pa
siunea pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, conștienti fiind că 
în acest fel ne aducem o contribuție 
tot mai mare la înălțarea României 
socialiste pe noi culmi de civilizație 
și progres.

Silviu ACH1M 
Crăciun LALUCI

Există o strînsă le
gătură între cinemato
grafia din R. P. D. 
Coreeană și realitățile 
contemporane ale ță
rii. Filmele coreene 
evocă trecutul de ex
ploatare, perioada lup
tei pentru eliberare 
socială și națională, ca 
și faptele de eroism 
din anii agresiunii 
imperialiste — a căror 
amintire este vie în 
conștiințe. Ele reflectă 
starea de spirit con
temporană, angajarea 
revoluționară și reali
zările poporului co
reean în refacerea tă
rii, în înfăptuirea ma
rilor obiective spiri
tuale, sociale și poli
tice ale socialismului, 
relevînd dragostea și 
atașamentul acestuia 
față de Partidul Mun
cii, de tovarășul Kim 
Ir Sen.

Abordînd, așadar, o 
tematică majoră, esen
țială pentru frămîn- 
tările și pentru desti
nul poporului, filmul 
coreean reprezintă și 
un interesant docu
ment apt să contribuie 
la o mai bună cunoaș
tere a vieții, a felului 
de a gîndi, simți și ac
ționa al oamenilor, pe 
calea edificării unei 
lumi mai bune.

Cele trei filme In
cluse în cadrul „Sdp- 
tămînii filmului co
reean" (care a progra
mat manifestări in Ca
pitală, la Focșani și la 
Bacău) au fost deose
bit de grăitoare in a- 
cest sens.

„Săptămîna filmului 
coreean* ne-a oferit în 
reluare ! „Făta ’ care 
caută o fundă roșie".

peliculă ce propune o 
tulburătoare imagine a 
eroismului poporului 
coreean, inclusiv al 
copiilor, în lupta îm
potriva ocupanților ja
ponezi, și „Magnolia 
înflorește din nou“, 
inspirat din activitatea 
de contraspionaj des
fășurată în timpul 
războiului din 1950— 
1953.

„Aripi puternice", 
filmul prezentat in 
premieră de gală în 
deschiderea săptămî- 
nii, este o creație ce 
omagiază patriotismul, 
eroismul nețărmurit, 
dîrzenia luptătorilor 
Armatei populare, fi
delitatea lor față de 
partid și de tovarășul 
Kim Ir Sen. Filmul, 
realizat în regia lui 
Im Cijiun Ho, narea
ză cu simplitate, cu 
sobrietate și gravitate, 
dar și cu delicatețea și 
căldura specifice artei 
cinematografice co
reene, un episod din 
viața unui aviator, co-* 
mandant de regiment, 
care în timpul unei 
lupte e doborît pe te
ritoriul ocupat de ina
mic. Urmărim drumul 
parcă nesfîrșit pe ca- 
re-1 parcurge En The, 
tîrîndu-se, rostogolin- 
du-se, cățărîndu-se — 
in luptă cu boala, cu 
foamea, cu setea, cu 
intemperiile — mereu 
întărit de speranța re- 
întîlnirii cu ai săi. 
(Narațiunea cinema
tografică, punctată de 
expresive comentarii 
muzicale, capătă aici

atunci cînd ne este 
subliniată rezistența 
lui supraomenească in 
fața torturilor și pre
siunilor morale de tot 
felul — a tentativei 
dușmanilor de a-1 co
rupe și converti pen
tru a-1 transforma a- 
poi într-un argument 
eficace al propagandei 
anticomuniste. Asis
tăm apoi la „răpirea" 
lui En The și la reve
nirea lui la „bază" șl 
în mijlocul familiei — 
care, în tot acest timp, 
nu a disperat și nu a 
demobilizat de la da
toriile ce-i reveneau 
in spatele frontului. 
Filmul se încheie cu 
un nou „zbor", înves
tit cu funcții simboli
ce : înălțarea lui En 
The pe aripile puter
nice ale unui nou a- 
vion, pe aripile pu
ternice ale voinței și 
dîrzeniei, ale dragos
tei pentru patrie și 
partid.

„Săptămîna filmului 
coreean", închinată 
împlinirii a 28 de ani 
de la crearea Republi
cii Populare Demo
crate Coreene, consti
tuie o reușită ma
nifestare culturală, 
care a contribuit la o 
și mal bună cunoaș
tere a succeselor 
R.P.D. Coreene pe 
drumul consolidării 
sale ca stat liber 
și independent, an
gajat în construirea 
socialismului — și, 
totodată, la întărirea 
relațiilor de . prietenie 
și colaborare dintre 
poporul coreean și po
porul român.

Stancu-
un profund caracter 
poematic, baladesc). 
PorttdtUl moral al lui Natalia
En The “ se întregește ATANAS1U

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 septembrie. In țară : Vreme rece 
la început, apoi in încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin 
noaptea șl dimineața. Vor cădea averse- 
Izolate de ploaie. Vînt moderat, predo- 
minind din sectorul nord-vestic. Tem

Loc de
(Urmare din pag. I)

te... Pe scurt, Înalta misiu
ne a școlii în societatea 
noastră constă în a asigu
ra tinerilor o dezvoltare 
armonioasă si multilaterală 
a personalității, învestin- 
du-i — așa cum arată pre
ședintele republicii — cu o 
cultură educativă.

O asemenea cultură nu 
poate fi decît o cultură di
namică, legată de viață, de 
producție, de schimbările 
social-economice. Militînd 
pentru crearea ei, profeso
rul are îndatorirea ca în 
tot ce predă să releve e- 
levilor ideea de bază a o- 
biectului. sensul încorporat 
de acesta, finalitatea orică
rei lecții fiind nu numai de 
a oferi noi cunoștințe, ci 
și de a educa prin inter
mediul acestora. în spiritul 
unor idei și principii su
perioare de viață, al aspi
rației către un mod elevat, 
de a gîndi. de a trăi și 
munci.

peraturile minime vor fi cuprinse In
tre 3 și 10 grade, Izolat mai coborîte în 
depresiunile din estul Transilvaniei în 
prima noapte, cînd vor fi condiții fa
vorabile producerii brumei. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 
16 șl 24 de grade, mai ridicate în a doua 
parte a intervalului. Pe alocuri se va 
produce ceață în ultimele zile. In Bucu
rești : Vreme rece Ia început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai piuit senin noaptea. Vînt. slab pînă 
la moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

Așezat lntr-una din cele mai 
pitorești zone ale tării. Brașo
vul oferă vizitatorilor imaginea 
unui oraș in continuă înnoire. 
Alături de construcțiile mai 
vechi, care dau o notă speci
fică și atractivă orașului, se 
înaltă noi edificii social-cultura- 
le. noi cartiere de locuințe. In 
Imagine — o vedere panorami
că a Brașovului, văzut de pe 
Tîmpa.

Foto : S. Cristian

Vernisajul expoziției 
„R. P. D. Coreeană 

pe drumul progresului 

și prosperității"
Manifestările culturale organizate 

In tara noastră cu prilejul celei de-a 
28-a aniversări a Republicii Popu
lare Democrate Coreene au continuat, 
luni, cu o expoziție de fotografii 
documentare, deschisă la Ateneul 
Român din Capitală.

Intitulată „R.P.D. Coreeană pe 
drumul progresului și prosperității", 
expoziția ilustrează, prin intermediul 
a peste 100 de fotografii, aspecte re
prezentative ale dezvoltării econo
mice a țârii, în anii construcției so
cialiste. secvențe ale vieții sale po
litice și culturale.

Directorul Oficiului pentru organi
zarea expozițiilor. Mircea Deac, și 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Pak Zung Guc, cu prile
jul vernisajului arătau în cuvîntul 
inaugural că expoziția reprezintă o 
concludentă expresie a relațiilor de 
colaborare culturală existente între 
cele două țări, a promovării perma
nente a acestor relații în scopul unei 
mai bune cunoașteri a preocupărilor 
popoarelor român și coreean.

La vernisaj au luat parte Ioan 
Jinga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, loan 
Botar. secretar al I.R.R.C.S.. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A apărut 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 17/1976
în deschidere, revista publică ar

ticolele : „Aspecte ale dezvoltării 
conștiinței socialiste și promovării 
principiilor eticii comuniste" de Ion 
Iliescu, „Responsabilitatea socială, 
trăsătură a umanismului revoluțio
nar" de Vaslle Constantin și „Siste
matizarea și calitatea vieții" de Vir
gil Ioanid. La rubrica „Opinii" este 
inserat articolul „Premise econo- 
mico-isociale ale rezolvării contradic
țiilor în socialism" de Constantin 
Sirbu. In cadrul rubricii „Știință-în- 
vățămînt", Ștefan Milcu semnează 
articolul „Funcția educativă a știin
ței". La rubrica „Creația literar-ar- 
tistică" sînt publicate articolele : „O 
literatură animată de patosul uma
nismului" de Ion Vlad, „Predomi
nanța realismului" de Aurel Rău și 
„Amprenta orînduirii noastre soci
ale" de Nicolae Sorin. Rubrica „Con
sultații" conține articolul „Politica 
de investiții și modernizarea econo
miei" de Ion Trăistaru. Din sumar 
mai consemnăm articolele „Factorul 
autohton și romanizarea în formarea 
poporului român" de Constantin 
Preda și „Suveranitatea, securitatea 
și cooperarea internațională" de Ște
fan Năstăsescu, inserate la rubricile 
„Pagini de istorie" și, respectiv, 
„Viata internațională". Un bogat 
conținut au și rubricile „Curente și 
idei", „Documentar" și „Cărți și sem
nificații".

cinste școlii și pedagogiei
Este evident că. în năzu

ința de a contribui în 
mod esențial la făurirea o- 
mului nou. al societății 
noastre, școala trebuie să 
dezvolte la elevi setea de 
efort propriu pentru cul
tură, canalizînd predilecții, 
oferind metode practice de 
lucru (după ce criterii și 
cum se citește o carte, 
cum se detașează ideile 
principiale ditntr-o operă 
muzical-artistică, ce cu
noștințe trebuie să aibă 
neapărat un școlar din cul
tura națională și universa
lă etc.), în așa fel încît, la 
terminarea liceului, tinerii 
să fie capabili de autoedu- 
cație, de conducere pro
prie, de gîndire rațională 
și personală. Prin cultură 
dinamică se înțelege, de 
asemenea, obligația de a 
oferi elevilor o cultură în 
continuă evoluție, în plin 
progres, profesorul fiind in 
permanență atent la pro
gresele științei, ale culturii

în general, informîndu-se 
și informînd prompt elevii.

Un deziderat esențial care 
stă în fata școlii este și a- 
cela de a asigura elevilor 
o cultură in spiritul uma
nismului revoluționar. In 
acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată : 
„Esența umanismului revo
luționar '— spre deosebire 
de aceea a umanismului 
burghez, care cultivă in
stinctul egoist, individualis
mul, lupta pentru bunăsta
rea personală în dauna bu
năstării semenilor — con
stă în situarea omului in 
centrul întregii preocupări 
și activități a societății și, 
in același timp, in stabilirea 
unor raporturi armonioase, 
organice intre individ și 
colectivitate". Conceput ast
fel, umanismul revoluționar 
nu respinge nici umanis
mul Renașterii — care pro
clama libertatea de gîndire 
a omului, care propunea ca 
model de om pe grecul an
tic, iubitor de adevăr, bine

și frumos — ci vine s8-I 
completeze, ridicîndu-1 pe 
o treaptă superioară. Omul 
umanismului revoluționar 
este cel care aderă la va
lorile autentioe. materiale 
și spirituale, la știință și 
adevăr, la economie și util, 
la morală și bine, la frumo
sul util umanității, la drept 
și dreptate socială — și nu 
doar că aderă, dar și mili
tează activ, cu devoțiune, 

‘ înfăptuind politica Partidu
lui Comunist Român, pen
tru crearea, dezvoltarea și 
apărarea unor asemenea 
valori. Este lumina în care 
orientările congresului cer 
școlii noastre să asigure e- 
levilor o cultură socialistă, 
să contribuie la formarea 
tineretului ca forță activă 
și productivă pusă în sluj
ba poporului, a societății 
noastre socialiste. Invăță- 
mîntul, component esențial 
al culturii socialiste, tre
buie să considere elevii po
tențiale expresii ale omului 
nou.

• GORJ. Sub genericul „Omagiu 
lui Brăncuși", Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu găzduiește 
expoziția națională de artă plastică 
a preșcolarilor, pionierilor și ele
vilor. Sînt expuăe peste 500 de pie
se, expoziția fiind întregită de lu
crări (pictură și sculptură) ale stu
denților institutului „Nicolae Gri- 
gorescu". O sesiune de comunicări 
privind valorile materiale și spiri
tuale locale care s-au afirmat pe 
plan mondial a avut loc recent la 
Tg. Jiu. Au fost relevate, în refe
ratele prezentate, aspecte ale dez
voltării social-economice, datorită 
căreia și acest județ își aduce con
tribuția la afirmarea țării noastre 
In schimbul internațional de valori 
materiale și spirituale. • SATU- 
MARE. în localitățile județului — la 
cluburile sindicale și la locuri de 
muncă din întreprinderi — forma
ții ale Clubului sindicatului comerț 
din Satu-Mare prezintă spectacole 
de poezie și muzică patriotică și 
revoluționară. Alături de poezii și 
clntece consacrate pe plan național 
sînt prezentate și cele mai reușite 
creații ale interpreților, lucrări me
ritorii, cu vibrant mesaj militant 
revoluționar. La galeriile fondului 
plastic s-a deschis • expoziția de 
grafică a tinerei artiste sătmărene 
Gabriela Moldovan. Reține între 
altele atenția ciclul de desene care 
ilustrează „Istoria ieroglifică" a lui 
Dimitrie Cantemir. • OLT. Ansam
blul de cintece și dansuri „Vasil 
Kolarov" al Casei de cultură din

Mihailovgrad (R. P. Bulgaria) a 
susținut o serie de spectacole la 
Slatina, Caracal și Drăgănești-Olt, 
spectacole care s-au bucurat de un 
binemeritat succes. • BACĂU. 
Sub titlul „Istorie și contempora
neitate", Muzeul de istorie și artă 
a organizat, în satele și orașele ju
dețului, numeroase acțiuni cultural- 
educative : expuneri, simpozioane, 
mese rotunde — pe teme legate de

importanța actului eliberării patriei, 
războiul de independență, actul de 
naștere al poporului român, civili
zația geto-dacică — la care și-au dat 
concursul istorici, oameni de știință 
și cultură din județ, de la diferite 
instituții de profil din țară. Ase
menea manifestări au avut loc 
pînă acum în comunele Filipești, 
Negri, ca și la cluburile muncito
rești din orașele Bacău și Buhuși. 
• TELEORMAN. „Un cintec pen
tru dumneavoastră" este titlul spec
tacolului muzical-coregrafic dedi
cat fruntașilor în producție din în
treprinderile orașului Alexandria. 
La întreprinderea de rulmenți 
Alexandria și la Combinatul de în
grășăminte chimice Turnu-Măgu- 
rele au avut loc dezbateri pe tema 
reducerii cheltuielilor materiale de 
producție și a îmbunătățirii calită
ții produselor. La Zimnicea și Vi
dele au fost organizate întîlniri ale

tinerilor cu juriști pe tema „Să cu
noaștem și să respectăm legile ță
rii". Două brigăzi științifice s-au 
deplasat la întreprinderea textilă 
„Teleorman" din Roșiorii de Vede 
și în comuna Troianu. • IA
LOMIȚA. La Muzeul de istorie din 
Călărași se desfășoară, în perioada 
5—19 septembrie a.c., prima Bie
nală a filateliei polare și un sim
pozion tematic de filatelie polară, 
cu participarea unor cunoscuți co
lecționari din țară și de peste hotare. 
• BACĂU. „Comori de artă cucu- 
teniană" — se intitulează expoziția 
arheologică deschisă la Galeriile de 
artă din Bacău, cuprinzînd valori 
de artă neolitică aflate in patrimo
niul muzeelor județene Bacău și 
Neamț • VASLUI. In cadrul celui 
de-al patrulea Festival al umoru
lui „Constantin Tănase" a fost 
inaugurată o nouă serie de mani
festări, prin vernisajul expoziției 
„Umorul și satira în literatura 
română" (la biblioteca județeană), 
expoziției de caricatură a artiștilor 
plastici amatori din Vaslui și Bîrlad 
(la Clubul tineretului) • CLUJ. 
Sub genericul „Civilizația daco- 
geților în perioada clasică", s-a 
deschis la Cluj-Napoca o instruc
tivă expoziție, organizată de Mu
zeul de istorie al Transilvaniei, 
Muzeul de istorie al municipiului 
București și Muzeul județean de 
istorie și artă din Bacău.

Corespondenții „Scînteii"

ROMÂNIA-FILM prezintă pe AMZA PELLEA, ERNEST MAFTEI 
și SERGIU NICOLAESCU în

„Osînda"
Producție a Casei de iilme 5. Scenariul : A. Saiamanian, Sergiu Nicolaescu, inspirat din 
opera lui V. /. Popa. Regia: Sergiu Nicolaescu. Imaginea: Alexandru David. Muzica: 
Tiberiu Olah. Coloana sonoră : A. Saiamanian. Decoruri : Constantin Simionescu. Costu
me :. Oltea Ionescu, Hortensia Georgescu. Montajul: Margareta Anescu. Corul de ca
meră „Madrigal". Dirijor: Marin Constan tin. Cu : Gheorghe Dinică, Ioana Pavelescu, 
Emmerich Schaeiier. Mihai Mereuță, Aim£e Iacobescu si Elena Dacian. Film realizat în 

studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film artistic: „Zidul" — produc

ție a Casei de iilme trei.
11.55 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.25 Curs de limbă franceză.
16,50 Telex.
16.55 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.15 Roman foileton: „Țăranii". Epi

sodul 9 — „Primăvara".
13,05 Pentru sănătatea dv.
18.15 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
18.45 Telecronică pentru pionieri.
19.00 Itinerar iugoslav.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Teatru TV : Ciclul „Oameni ai zi

lelor noastre'’. „Dincolo de munte" 
de Constantin Munteanu. Pre
miul II la concursul de scenarii 
TV — ediția 1975. Premieră pe 
țară.

31.20 Cercuri de virstă ale Bucureștiu- 
lui.

91,40 Maeștri al artei interpretative ro
mânești.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Pagini muzicale de virtuozitate.
20.25 Din filmoteca TV: Glasul pietrei — 

Romul Ladea.
20.45 Tezaur de cintec românesc. 

„Suita bacoviană" de Doru Po
povich Interpretează Dan Iordă- 
chescu.

21,05 Telex.
21.10 Cultura la locul de muncă.
21.30 Virstele peliculei.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Toastul senatorului Pastrana Borrero

!a dejunul oferit de președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte Ceausescu,
Doamnă Elena Ceaușescu, 
Prieteni,
Permiteti-mi, domnule președinte, 

să exprim mulțumirea mea și a so
ției mele de a vizita această mare 
și nobilă țară, pentru aceste zile în 
care ne-am putut bucura de ospita
litatea generoasă a poporului și gu
vernului dumneavoastră, precum și 
gratitudinea și marea noastră admi
rație față de această națiune.

Vizita dumneavoastră în Columbia, 
a marcat creșterea relațiilor dintre 
țările noastre. Este apreciată și do
rința dumneavoastră, cu prilejul că
lătoriei pe care ați făcut-o în Ame
rica Latină, de a cunoaște îndea
proape preocupările acestui ansam
blu de țări ale unei lumi dinamice 
dar plină de probleme în dezvoltare, 
dorința acestor țări de a avea un rol 
pe arena internațională, de apropiere 
a țărilor în curs de dezvoltare de 
țările cele mai avansate. Vizita 
dumneavoastră a lăsat urme profun
de în țara noastră 
un nas important în 
t- rilor intre țările 
înțelegerea generală 
țărilor latino-americane.

— ea a fost 
strîngerea legă- 
noastre. pentru 
a problemelor 

Așa cum

spuneați, domnule președinte, rezul
tatele au fost deosebit de pozitive, 
ele nu se pot măsura însă numai din 
punct de vedere cantitativ ; sînt mari 
și rezultatele în domeniul înțelegerii 
politice, al intensificării relațiilor co
merciale si al celor culturale. Am 
revăzut acordurile semnate atunci și 
am constatat că aceste acorduri au 
fost puse în aplicare în domeniul 
asistentei tehnice și în alte domenii, 
în tara noastră sînt deja cunoscute 
multe produse ale României. A fost, 
de asemenea, inițiat exportul de 
produse columbiene către tara dum
neavoastră. Mulți tineri din tara 
noastră învață în universitățile și 
institutele din România. Relațiile nu 
au rămas numai la nivelul guverne
lor. ele s-au transformat în relații 
între instituțiile noastre. Parlamen
tul columbian a trimis o 
camerelor pentru a vizita 
neavoastră. De asemenea, conducă
tori din sectorul industrial, din alte 
domenii de activitate din tara noas
tră au venit în România, ceea ce 
indică concretizarea rezultatelor vi
zitei dumneavoastră.

în aceste zile am putut aprecia 
extraordinarul progres care se înre
gistrează în tara dumneavoastră în

in relații
comisie a 
tara dum-

toate domeniile. Am văzut vigoarea 
dumneavoastră în dezvoltarea secto
rului agricol și. mai cu seamă, pre
ocuparea pentru ridicarea 
de viată pentru fiecare 
Ceea ce se înfăptuiește în 
construcțiilor de locuințe.
spune că este un lucru spectaculos. 
Ați realizat foarte multe in acest do
meniu care necesită timp și investi
ții mari.

Doresc să exprim încă o dată, 
domnule președinte, recunoștința 
noastră pentru ospitalitatea, pentru 
adevărata căldură prietenească pe 
care am simtit-o în tara dumnea
voastră și mulțumirea pentru cuvin
tele dumneavoastră. Vorbind de o 
tradiție a președinților în tara noas
tră. vizitele se fac după îndeplinirea 
mandatului, cel puțin acesta este 
cazul meu. Apreciez mult urările dv. 
de a reveni în România. Dar, indi
ferent de poziția ce o voi avea in 
tara mea. veți avea în mine un 
prieten.

îngăduiți-mi, domnule președinte, 
să închin pentru dumneavoastră și 
pentru 
pentru fericirea dumneavoastră per
sonală. pentru 
noastre !

nivelului 
cetățean, 
domeniul 
as putea

doamna Elena Ceaușescu,
măreția' națiunilor

Adunări festive consacrate aniversării
victoriei revoluției socialiste in Bulgaria

PE SCURT
DIN ȚARĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului venezuelean, precum și al meu per
sonal. am onoarea să adresez Excelenței Voastre cele mai profunde mulțumiri 
pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-I 
transmiteți cu prilejul sărbătoririi recente a unei noi aniversări a proclamă
rii independentei naționale.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința fermă a Venezuelei de 
a strfnge și mai mult legăturile de prietenie și înțelegere care unesc popoa
rele și guvernele noastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Cronica z-ilei
Luni, tovarășul 

președintele Consiliului 
U.G.S.R.. 
Federației 
Kia (L.O.), 
gren, președintele federației, 
la invitația ~ '
U.G.S.R.. face o vizită de 
îh tara noastră.

Au luat parte tovarășul 
Petrescu, vicepreședinte al 
lui Central al U.G.S.R., alți membri 
ai conducerii U.G.S.R.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
lntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a efectuat un schimb de infor
mații și de vederi asupra activității 
și preocupărilor actuale ale sindi
catelor din România și Norvegia și 
s-a exprimat reciproc dorința de 
dezvoltare in continuare a relațiilor 
de 
U.G.S.R. și

Gheorghe Pană, 
Central al 

s-a întîlnit cu delegația 
Sindicatelor din Norve- 
condusă de Tor Aspen- 

care, 
Consiliului Central al 

prietenie

A luat parte Leticia Ramos Sha
han!. ambasadorul Republicii Fili- 
pine la București.

Gheorghe 
Consiliu-

prietenie și
L.O.

colaborare dintre

*
Pătan. viceprim.

ZIUA NAȚIONALA a braziliei

Excelenței Sale
Domnului general ERNESTO GEISEL

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Sărbătoarea națională a Republicii Federative a Braziliei — cea de-t 
154-a aniversare a proclamării independenței — îmi oferă plăcutul prilej ca, 
in numele poporului român și al meu personal, să vă transmit felicitări 
călduroase și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului brazilian.

Doresc să exprim convingerea că acordurile și înțelegerile, bilaterale 
încheiate între țările noastre, continuarea dialogului inițiat, conlucrarea 
fructuoasă pe plan internațional vor contribui la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România și Brazilia în folosul celor două popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Municipiul Rîmnicu-Vîlcea a găz
duit, luni după-amiază, o adunare 
festivă consacrată aniversării a 32 de 
ani de la victoria revoluției socialiste 
de la 9 septembrie 1944 în Bulgaria.

Au luat parte Vasile Musat. prim- 
secretar al Comitetului județean Vil- 
cea al P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, reprezentanți ai organelor 
județene si municipale de partid si 
de stat, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile si instituțiile ora
șului.

Au participat membri ai Ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit Constantin Dincules- 
cu, secretar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R.. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al consiliului 
popular județean. Victoria revoluției 
socialiste — a arătat el — reprezintă 
un moment de o însemnătate deci
sivă pentru ponorul bulgar, care a 
marcat înlăturarea vechiului regim 
politic al dictaturii monărho-fasciste 
și instaurarea puterii populare.

Poporul român, a spus vorbitorul, 
urmărește cu satisfacție eforturile 
depuse de poporul bulgar, sub con
ducerea inteleaptă a Partidului Co
munist Bulgar, pentru edificarea noii, 
societăți, succesele remarcabile' re
purtate în toate domeniile vieții ma
teriale si spirituale, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării si fericirii ce
lor ce muncesc. Mentionînd că tra
diționalele legături de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri ro
mâno-bulgare au rădăcini adîncl în 
trecutul istoric de luptă comună îm
potriva asupritorilor, vorbitorul a re
levat că în cronica de aur a acestor 
relații s-au adăugat noi file de o ex
cepțională însemnătate ca urmare a 
lntîinirilor și dialogului fructuos din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov. Vorbitorul a urat po
porului bulgar noi succese în înfăp
tuirea obiectivelor majore trasate de 
cel de-al XI-lea Congres al P. C. 
Bulgar.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București. Petăr 
Danailov Hristov. care, după ce s-a 
referit pe larg la eroicele bătălii pur-

tate de poporul bulgar împotriva 
fascismului german si a reactiunii 
interne, a evocat principalele reali
zări obținute de oamenii muncii din 
tara prietenă în construirea societății 
socialiste dezvoltate în Bulgaria, de
venită astăzi o tară cu o economie 
dezvoltată, o viată spirituală 
toare și cu un nivel de trai 
tinuă creștere.

în continuare, vorbitorul a 
că prietenia si cooperarea multilate
rală româno-bulgară este o parte in
tegrantă a relațiilor frățești dintre 
țările socialiste, constituind o contri
buție substanțială la întărirea unității 
si coeziunii lor.

Vizitele reciproce și Intilnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. precum și importan
tele documente semnate de cei doi 
conducători ai partidelor și țărilor 
noastre cu diferite prilejuri, a spus 
ambasadorul bulgar, au marcat ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
legăturilor frățești româno-bulgare.

în încheierea adunării a fost pre
zentat filmul documentar „Ritmuri 
bulgare", o producție a studiourilor 
cinematografice din tara vecină 
prietenă.

Corespondenții
„Scînteii" transmit:

Tovarășul 
ministru al _ 
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a înapoiat, 
luni după-amiază, în- Capitală, ve
nind de la Damasc, unde a făcut o 
vizită la invitația ministrului sirian 
al economiei și comerțului exterior, 
Mohamed Al-Imadi.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la M.C.E.C.E.I., 
Marin Trăistaru și Ion Florescu, ad
junct! ai ministrului comerțului exte- 
rior și cooperării economice interna
ționale.

Ion . . 
guvernului, ministrul co-

Alte aspecte ale relațiilor româno- 
filipineze au fost discutate. în 
cursul aceleiași zile. în cadrul în- 
tîlnirilor avute de Dominador Lim 
cu George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, și Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
întrevederi la Banca Română de Co
merț Exterior. Camera de 
Industrie, precum și cu 
tanti ai conducerii unor 
deri românești de comerț

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu. a transmis o telegra
mă de felicitare omologului său 
brazilian. Antonio Francisco Azeredo 
Da Silveira, cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Federative a 
Braziliei.

Comerț și 
reprezen- 
lntreprin- 

exterior.

înflorî- 
în con-

reliefat

Si

e- 
de

★
O adunare consacrată aceluiași 

veniment a avut loc și la Ca>sa . 
cultură a tineretului din Slobozia, la
care au luat parte Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., reprezen
tant! ai organelor județean și muni
cipal de partid și de stat, numeroși 
cetățeni din unitățile industriale ale 
orașului.

Cu acest prilej. Gheorghe Sabon. 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al consiliului popular județean, 
și ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Petăr Danailov Hristov, 
au vorbit despre importanta istori
că a victoriei revoluției socialiste din 
septembrie 1944 pentru poporul bul
gar. despre succesele repurtate de 
poporul bulgar în opera de construi
re a societății socialiste, despre dez
voltarea continuă a relațiilor frățești, 
de prietenie care leagă cele două 
partide, țări $1 popoare.

VASLUI. La Bîrlad. pe platforma 
industrială a municipiului a fost des
chisă o cantină muncitorească a în
treprinderii de rulmenți din locali
tate. Noua construcție este dotată cu 
linie de autoservire, instalații frigo
rifice. depozit, vestiare. Este demn 
de evidențiat faptul că noua con
strucție a fost realizată prin munca 
patriotică a muncitorilor întreprin
derii. a căror contribuție la execu
tarea lucrărilor de construcții-monta- 
je echivalează cu o valoare de peste 
o jumătate de milion lei. în urmă
toarele zile, aici va fi deschis un 
centru de desfacere a legumelor și 
fructelor. Iar in curînd un magazin 
alimentar. Astfel, se va realiza un 
complex pentru servirea lucrătorilor 
de la întreprinderea de 
(Crăciun Lăluci).

CARAȘ-SEVERIN. Satele 
Caras-Severin continuă să 
o puternică dezvoltare edilitar-gos- 
podărească. La Goruia. prin partici
parea sătenilor s-a terminat construc
ția unui nou cămin cultural. De a- 
semenea. sătenii din comuna Meha- 
dia au la dispoziție, prin grija coo
perației de consum un nou și frumos 
local de alimentație publică, care, pe 
lîngă faptul că întregește rețeaua 
diversificată de unități comerciale, 
este sl o bună gazdă pentru turiștii 
din tară și străinătate, aflati la Băile 
Herculane. in vizită la castrul roman 
„Ad Mediam" din localitate. în drum 
spre „Poarta soarelui" de la Porțile 
de Fier sau alte locuri pitorești ale 
tării. (Nicolae Cătană).

IAȘI. în județul Iași, ca și în mu
nicipiul Iași se dezvoltă rețeaua de 
grădinițe și creșe. Pină în prezent, 
din sarcinile prevăzute pentru acest 
an au fost date in folosință o grădi
niță și 4 creșe în municipiul Iași, 
precum și cite o grădiniță în satele 
Cristești. Bîrlești și Fîntinele. Cetă
țenii, în frunte cu comuniștii și de
putății consiliilor populare aduc un 
aport substanțial la realizarea aces
tor construcții, executînd prin mun
că patriotică diferite lucrări. (Ma- 
nole Corcaci).

rulmenți.

județului 
cunoască

★

Ion Pățan, viceprim- 
guvernului, ministrul

Tovarășul 
ministru al 
comerțului exterior și cooperării' e- 
conomice internaționale, a primit, 
luni după-amiază, pe Dominador 
Lim, președintele Consiliului de ex
port al Filipinelor si președinte al 
„Philipine International 
Corp", care se află într-o 
tara noastră.

în cursul întrevederii au 
cutate aspecte ale extinderii și di
versificării în continuare a schim
burilor comerciale, dezvoltării rela
țiilor economice statornicite intre 
România și Filiplne.

Trading 
vizită in

fost dis-

*
La invitația Ministerului Minelor, 

Petrolului și Geologiei a sosit la 
București o delegație turcă condusă 
de Nejdet Seckinoz, subsecretar de 
stat în Ministerul Resurselor Natu
rale și Energiei din Republica 
Turcia.

Oaspeții vor face vizite și vor 
purta discuții pentru concretizarea 
unor acțiuni de cooperare economică 
în domeniul resurselor naturale și 
energiei.

★

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în tara noastră, formația 
națională de dansuri din Republica 
Unită Tanzania a oferit. în sala An-, 
samblului „Rapsodia română", un 
spectacol de gală.

Publicul bucureștean a făcut o 
primire călduroasă acestei formații 
care, prin 'programul său original, 
valorifică bogatul tezaur folcloric 
tânzanian. Cîntecele și dansurile te
matice au dovedit virtuozitatea ar
tiștilor tanzanieni. care au fost răs
plătiți cu îndelungi aplauze.

(Agerpres)

Poporul brazilian 
sărbătorește azi împli
nirea a 154 de ani de 
la proclamarea inde
pendentei naționale.

Dispunînd de un 
mare potential agricol 
și de importante bo
gății minerale. Bra
zilia se numără prin
tre țările cu cele 
mai însemnate resurse 
naturale. Dacă pînă. 
de curînd Brazilia era 
mai ales cunoscută ca 
tară a cafelei. în pre
zent. ca urmare a pre
ocupării tot mai ac
centuate pentru indus
trializare. ea are ca
pacitatea nu numai de 
a exporta bunuri de 
larg consum, dar și 
produse cu un grad 
înalt de tehnicitate 
din domeniile con
strucției de automobi
le, siderurgiei, electro
tehnicii ș.a.

în realizările actua
le. un rol important îl 
are sectorul de stat, 
care concentrează o 
bună parte din ramu
rile de bază ale eco
nomiei și se distinge 
printr-un înalt ritm al 
Investițiilor. în peisa
jul industrial al Bra
ziliei se imnun cu 
deosebire unele obiec
tive hidroenergetice, 
cum este complexul 
Urubupungă din ves
tul statului Săo Paulo, 
aflat în funcțiune, 
precum si proiectul hi
drocentralei de la

Itaipii, pe 
rană, care 
mai mare ... 
(10—12 milioane kW).

Paralel cu lărgirea 
Si modernizarea bazei 
industriale, se desfă
șoară o amplă acțiune 
de valorificare a po
tențialului economic 
al regiunilor din nor
dul și vestul tării, care 
înseamnă, de fapt, pes
te jumătate din terito
riul national. în acest 
sens, sînt demne de 
remarcat eforturile 
privind construirea în 
spațiul amazonic a u- 
nui sistem rutier în- 
sumlnd 14 000 km pen
tru încorporarea 
circuitul economic 
țional a noi și 
zone. între ele 
numără Transamazo- 
nica. ce traversează 
jungla de-a curmezi
șul. urmînd să uneas
că nord-estul cu zo
nele apusene ale tării.

în spiritul coexisten
tei pașnice, al cerințe
lor păcii și cooperării 
internaționale, între 
România și Brazilia 
s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de 
prietenie și colabo
rare bazate pe prin
cipiile respectării in
dependenței și suve
ranității naționale, 
neamestecului în tre
burile interne, egalită
ții în drepturi si avan
tajului reciproc. Aces
te relații răspund in-

fluviul Pa
va fi cea 
din lume

în 
na- 
noi 
se

teraselor progresului 
ambelor țări, servesc 
cauzei apropierii între 
popoare, lncadrindu-se 
în ansamblul raportu
rilor prietenești din
tre România și statele 
la t i no-americane.

Un moment de im
portanță istorică în 
dezvoltarea acestor 
raporturi l-a con
stituit vizita efec
tuată în Brazilia, în 
vara anului trecut, de 
către 
Nicolae 
Primirea 
înaltului oaspete 
mân. convorbirile fruc
tuoase avute cu pre
ședintele Ernesto Gel- 
sel au reflectat eloc
vent prestigiul inter
național al României, 
stima și înalta consi
derație de care se 
bucură pretutindeni 
personalitatea pre
ședintelui Republicii, 
interesul profund pen
tru mai buna cu
noaștere și apropie
re între cele două po
poare. Bilanțul sub
stanțial al dialogului 
Ia nivel înalt româno- 
brazilian a marcat des
chiderea unor noi și 
fertile perspective co
operării economice, 
legăturilor multilate
rale dintre România și 
Brazilia, în Interesul 
ambelor țări, al cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

președintele 
Ceaușescu. 

rezervată 
ro-

V. OROS

S-a încheiat cel de-al ll-lea simpozion
internațional de apiterapie „Apimondia“

Au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
II-lea simpozion internațional. de 
apiterapie „Apimendia". organizat 
la București de Asociația crescători
lor de albine din Republica Socia
listă România și Institutul interna
țional de 
apicolă.

Reunind 
din lumea 
dici, biologi, chimiști, cercetători, ca
dre didactice universitare din aproa
pe 20 de țări de pe toate continen
tele, simpozionul a constituit un pri
lej de verificare și sistematizare a 
rezultatelor dobîndite pînă acum în 
domeniul terapiei preventive și cu
rative pe baza produselor apicole. 
Dezbaterile, de Înaltă ținută științi
fică, largul schimb de experiență în
tre specialiștii care au luat parte la 
lucrările simpozionului, numărul 
mare de teme abordate în cadrul a 
peste 70 de referate și comunicări —

tehnologie și economie

o prestigioasă participare 
științifică, apicultori, me-

au scos încă o dată în evidență preo
cupările șt rezultatele obținute în 
dezvoltarea iinei noi ramuri a medi- 
clriei modeme, pe baza produselor 
apicole.

Pentru realizări deosebite în folo
sirea produselor apicole în sănătatea 
omului, precum și pentru activitatea 
științifică desfășurată in 
numeroase unități de 
din diferite țări au fost 
medalii.

Au fost distinse astfel_ ______ _
de aur Institutul de cercetări pen
tru apicultură și laboratoarele 
Combinatului apicol-Băneasa, pre
cum și Institutul internațional de 
tehnologie și economie apicolă, 
care își desfășoară activitatea în 
tara noastră, pentru organizarea sec
torului medical de 
prima instituție de 
lume, precum și alte 
din mai multe târî.

acest scop, 
specialitate 
distinse cu

cu medalii

apiterapie — 
acest fel din 
unități apicole

(Agerpres)
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Gimnaste românce la concursuri 
peste hotare

Tot în această săptămînă va 
avea loc la Neapole un festival 
sportiv cu prilejul sărbătoririi 
ziarului „L’Unită". La competi
țiile demonstrative de gimnas
tică au fost invitați să participe 
și sportivii români Anca Grigo- 
raș. Gabriela Trușcă, Cristina 
Itu, Dorel Marin și Aurelian 
Georgescu. ' (Agerpres)

Campionate, competiții, rezultate

Opțiuni în favoarea unei noi ordini 
economice internaționale

Premierul Pakistanului propune convocarea uneî reuniuni 
la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare

ISLAMABAD 6 (Agerpres). — 
într-un articol difuzat de agenția 
Associated Press of Pakistan., pre
mierul pakistanez, Zulfikar Aii 
Bhutto, a făcut un nou aipel în fa
voarea convocării unei reuniuni la 
nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare. în declarație se constată că 
decalajul care desparte țările să
race de cele industrializate se mă
rește tot mai mu.lt și se apreciază că 
toate țările aflate în curs de dezvol
tare trebuie să-și unească eforturile 
pentru combaterea sărăciei, pentru 
Înfăptuirea unei noi ordini economi
ce internaționale. O astfel de întru
nire, se spune in declarație, ar oferi 
prilejul creării unor instituții care 
să ajute țările sărace în redistribui
rea bogățiilor naturale ale lumii și 
ar permite realizarea unei poziții u- 
nitare a acestor țări fată de statele 
industrializate.

lumii tn sfere de influentă si de a- 
mestec în treburile interne ale altor 
țări.
----—-----.................... .........

Deturnarea unui avion 
al companiei 

olandeze „K.L.M.“

Primul ministru al Indiei
despre mișcarea 

de nealiniere

demonstrative
6 și 12 septembrie, în 
manifestărilor organi- 

i prilejul sărbătoririi zia- 
.L’Humanite" se va des-

între 
cedrul 
za te cu 
rului „1 
fășura la Paris un. concurs de
monstrativ de gimnastică, la 
care vor participa și gimnastele 
românce Luminița Milea, Iuli- 
ana Marcu și Marilena Neacșu.

Finalele Cupei „Scînteii tineretului" 
la tenis

Astăzi, la Costinesti. în stațiunea 
tineretului de pe litoralul Mării Ne
gre. încep finalele celei de-a treia 
ediții a Cupei „Scînteii tineretului", la 
tenis — competiție care, de cîțiva 
ani încoace, se înscrie in rindul ce
lor mai atractive și populare mani
festări sportive dedicate tineretului.

Chiar de la inițierea ei. în 1974, or
ganizatorii (C.C. 'al U.T.C.. „Scînteia 
tineretului" și 
de tenis) și-au propus două obiec
tive menite să asigure acesteia, 
egală măsură, atit o reală bază 
masă, cit și un caracter specific 
neresc : învățarea „sportului alb" 
către un număr tot mai mare de 
neri și amenajarea de către aceștia, 
cu forte proprii, a terenurilor nece
sare practicării tenisului. întregul 
sistem organizatoric al competiției 
vizează realizarea acestor deziderate. 
Astfel. întrecerile se desfășoară pe 
parcursul a patru etape (asociație 
sportivă, localitate, județ si finala pe 
tară), sint destinate vîrstelor celor 
mai apte pentru practicarea acestui 
sport — 11—14 ani. 15—18 ani. 19—25 
ani — și deschise tuturor categoriilor 
și profesiilor de tineri : muncitori, 
elevi, studenti. militari, cooperatori, 
intelectuali etc.

Că această competiție a găsit o au
tentică audientă în rîndul tinerilor, 
că ea a determinat inițierea într-un 
sport, pe cît de atractiv, pe atit de 
complet pentru pregătirea fizică si 
armonioasă, ne-o dovedesc — ca în
totdeauna — statisticile. Prima edi
ție, în 1974, a atrias în toate fazele 
competiției peste 109 000 de tineri și 
s-a soldat, de asemenea, cu amena
jarea a peste 350 de terenuri de te
nis. A doua ediție — pe lîngă creș
terea substanțială a numărului de 
participant! — s-a încheiat cu succes 
și mai mare în ce privește dezvolta- 
r«a bazei materiale. Zestrea „sportu-

Federatia română
în 
de 
ti
de 
ti-

lul alb" a organizațiilor U.T.C. și a 
asociațiilor sportive număra la sfir- 
șitul anului trecut peste 1 300 de te
renuri de 
patriotică 
sate.

Actuala 
ticiparea 
ceea ce reprezintă recordul de par
ticipare de pînă acum. Numărul 
mare de tineri înscriși la etapele de 
masă (Mureș — 10 000, Prahova — 
8 500. Neamț — 7 000. Galați — 6 000, 
Teleorman — 3 000. Bistrita-Năsăud 
— 2 000) demonstrează cu 
că .sportul alb" a început 
o răspîndire geografică nu 
zone cu oarecare tradiție, 
cuprinsill tării. El dovedește totodată 
că atunci cînd sînt bine organizate, 
cind răspund interesului real al tine
rilor. competițiile de masă își „des
coperă" singure și specialiștii pentru 
instruirea tinerilor. Pentru că. iată, 
în cazul Cupei „Scînteii tineretului", 
multi profesori de educație fizică, 
alți tineri intelectuali s-au angajat 
ca în timpul lor liber să devină in
structori. tenisul cîștigînd. astfel, nu
meroși adepți atî-t din rindul celor 
care și-au exprimat dorința să-1 în
vețe, cit si din rîndul animatorilor 
lui.

tenis, realizate prin munca 
a tinerilor de la orașe si

ediție a beneficiat de par- 
a peste 220 000 de tineri,

prisosintă 
să cîstige 
numai in 
ci pe tot

★

Iubitorii acestui sport, care si-a 
sporit mult gradul de popularitate 
datorită acestei competiții, vor ur
mări — începînd de astăzi — evolu
ția celor 240 de campioni județeni și 
ai Capitalei care, timp de 5 zile. își 
vor disputa (la Costinești) titlurile 
Cupei „Scînteii tineretului" la tenis. 
Fetelor și băieților, veniti din toate 
județele tării la aceste întreceri fi
nale. le dorim mult succes !

C. PRIESCU

FOTBAL Divizia A
Rezultate tehnice. U.T.A. — Rapid 

1—0 (1—0). Univ. Craiova — Poli
tehnica Iași 1—0 (1—0), Steaua — 
F.C. Corvinul 3—0 (0—0). A.S.A. — 
„Poli" Timișoara 3—1 (2—0). Jiul — 
F.C. Bihor 2—1 (0—1), F.C.M. Galați
— Dinamo 0—2 (0—2), F.C. Argeș — 
F.C. Constanța 2—0 (0—0). Progresul
— S.C. Bacău 4—2 (2—0), F.C.M. — 
Reșița — Sportul studențesc
CLASAMENTUL
DINAMO
Sportul studențesc 
Steaua
S.C. Bacău
Jiul
Rapid
U. Craiova
A.S.A. Tg Mureș 
„Poli" Timișoara 
F.C. Bihor
F.C. Argeș
F.C. Corvinul
F.C. Constanta 
Politehnica Iași 
F.C.M. Reșița 
Progresul
U.T.A.
F.C.M. Galați

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
4

amînat.

15— 5
8— 1

5
4
5
2
4
3
5
4
4
6
3
5
8

5—11
1—10
1—12

8—
8—
4—
5—
6—
5—
5—
3—
3—
7—
3—
4—
6—

Joi 9 septembrie :Etapa viitoare.
A.S.A. Tg. Mures — Steaua : sîmbătă 
11 septembrie : Sportul studențesc — 
Univ. Craiova. Dinamo — F.C. Con
stanța ; duminică 12 septembrie : 
„Poli" Timișoara — F.C. Argeș. Sport 
Club Bacău — F.C. Corvinul. Rapid 
— F.C.M. Galați. Jiul — F.C.M. Re
șița. Politehnica Iași — Progresul, 
U.T.A. — F.C. Bihor.

Divizia B
Seria I. Portul Constanța — Cea

hlăul P. Neamț 5—0, Minerul Gura 
Humorului — C. S. Oltul Sf. Gheor
ghe 2—1, Metalul Plopeni — Unirea 
Focșani 2—1, C. S. M. Borzești — 
F. C. Gloria Buzău 0—0. F. C. Pe
trolul Ploiești — Celuloza Călărași 
2—1. Victoria Tecuci — C. S. U. Ga
lați 2—1, Relonul Săvineștl — Pra
hova Ploiești 1—0, Olimpia Rm. Să
rat — F. C. Brăila 1—1. C. S. M. Su
ceava — C.F.R. Pașcani 1—0. Seria 
a Il-a. Tehnometal București — Fla
căra Automecanica Moreni 0—1. Me
talurgistul Cugir — Unirea Alexan
dria 1—0. Dinamo Slatina — Electro- 
putere Craiova 4—3. Chimia Rm. Vîl- 
cea — Metalul București 6—0, Voința

București — Tractorul Brașov 2—1, 
Chimia Tr. Măgurele — F. C. M. 
Giurgiu 3—0, F. C. Șoimii Sibiu — 
C. S. Tîrgoviște 1—1, Ș. N. Oltenița — 
Chimica Tîrnăveni 0—2. Steagul roșu 
Brașov — Nitramonia Făgăraș 1—0. 
Seria a IlI-a. F. C. Olimpia Satu- 
Mare — Gloria Bistrița 3—0. Ind. sir- 
mei C. Turzii — C.F.R. Cluj-Napoca 
1—1, C. I. L. Sighet — Rapid Arad 
3—0, Dacia Orăștie — Minerul Cav- 
nic 3—2, „U“ Cluj-Napoca — Armă
tura Zalău 0—1, C.F.R. Timișoara — 
F. C. Baia Mare 1—0. Aurul Brad — 
Mureșul Deva 3—1. Minerul Lupeni 
— Sticla Turda 1—1, Victoria Călan — 
U. M. Timișoara 2—1.

loroasă la propagarea si dezvoltarea 
sportului nostru national. La între
cerile locale si județene au partici
pat peste 80 de echipe nou-consti- 
tuite în mediul rural, din care 10 au 
obtinut dreptul să se întreacă în fi
nala ne tară. La finale vor fi pre
zente cele mai bune echipe din ju
dețele Arad. Bacău (cîștigătoarea edi
ției a Il-a). Bistrita-Năsăud. Bihor. 
Cluj, Mures. Maramureș. Satu-Mare. 
Sălaj si Timiș.

DELHI 6 — Corespondentul 
preș transmite : „Mișcarea de 
niere s-a întărit la Conferința 
Colombo" — a declarat primul mi
nistru al Indiei. Indira Gandhi, la o 
intilnire cu membrii Grupului parla
mentar al partidului Congresul Na
țional Indian. „A existat un remarca
bil sens al solidarității si recunoaște
rea faptului că. actionind împreună, 
vom face ca vocea noastră să fie au
zită în forumurile internaționale" — 
a apreciat premierul indian, relevînd. 
totodată, că o trăsătură definitorie a 
conferinței de la Colombo a con.sti- 
tuit-o opoziția țărilor nealiniate fată 
de politica imperialistă a împărțirii

Ager- 
neali- 
de la

NICOSIA 6 (Agerpres). — Un avion 
„DC—9", aparținînd companiei ae-r 
riene olandeze „K.L.M.", avînd drept 
destinație Amsterdam și transportind 
circa 80 de persoane, a fost deturnat
— după decolarea de pe aeroportul 
din Nisa — de un comando, alcătuit 
din trei persoane. Aceștia au amenin
țat că dacă Israelul nu va elibera 
8 persoane propalestinene vor pro
voca explozia avionului deasupra 
orașului Tel-Aviv.

După o escală la Tunis sl alta la 
Larnaca (în Cipru), avionul deturnat 
s-a îndreptat spre Israel, unde a 
fost împiedicat să aterizeze.

înapoiați la Larnaca, membrii co
mandoului au angajat tratative cu un 
reprezentant al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) la Ni
cosia și cu un diplomat al ambasadei 
Libiei în Cipru. în final ei au accep
tat sâ-i elibereze pe ostatici și să 8e 
predea autorităților greco-cipriote, 
cerind, în schimb, garanția că vor 
putea părăsi Ciprul. Intr-o direcție 
pe care o vor alege.

★
Conform unor surse palestinene

— citate de agenția U.P.I. — coman
doul face parte dintr-o fracțiune di
sidentă a Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei.

Un purtător de cuvint al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a precizat că O.E.P. nu are 
nimic comun cu comandoul care a 
pus Ia cale deturnarea avionului o- 
landez.

Handbal
Feminin.

2—4 (1—1).
9—9 (5—4),
Mureș 20—11 (10—5), Textila Buhuși
— „U“ București 14—15 (7—9). „U" 
Cluj-Napoca — „U“ Timișoara 9—13 
(4—8). „U“ Iași — Constructorul Ti
mișoara 19—10 (7—4). Masculin. Di
namo Brașov — H.C. Minaur Baia 
Mare 19—14 (11-6). Relonul SăvI- 
nești —C.SM. Borzești 18—15 (9—9), 
Steaua — C.S.U. Galați 14—8 (6—4), 
Universitatea București — Știința 
Bacău 4—4 (2—2), „Poli" Timișoara
— „U“ Cluj-Napoca 22—19 (11—6). 
Gloria Arad — Dinamo București 
8—13 (4—5).

Progresul — Confecția 
Rapid — Voința Odorhei 
I.E.F.S. — Mureșul Tg.

Rugbi
Rezultatele etapei a Il-a. în divi

zia A : Grivița roșie — Gloria Bu
zău 15—4 (15—4), „U“ Timișoara — 
„Poli" Iași 13—0 (3—0). Olimpia — 
Gloria Buc. 13—10 (3—7). C.S.M. Si
biu — Farul 3—18 (0—3). Dinamo — 
Minerul G. Humorului 36—3 (12—3), 
Agronomia Cluj-Napoca — Știința 
Petroșani 0—6 (0—6). Rulmenul Bîr- 
lad — Sportul studențesc 6—4 (3—4), 
Rapid — Steaua 10—43 (0—18).

Oină
La Tg. Mureș. în zilele de 10—12 

septembrie se va desfășura fina’a 
„Cupei Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție" la 
oină. Aflată la cea de-a treia edi
ție. această competiție sportivă de 
masă se înscrie ca o contribuție va-

Tîrgul de toamnă de la Leipzig
Ediția de toamnă a Tir- 

gului de la Leipzig se des
fășoară. în acest an. între 
5 și 12 septembrie sub tra
diționala deviză „Pentru 
comerț mondial neîngrădit 
și progres tehnic". în con
dițiile unor importante 
schimbări pozitive petrecu
te în viata internațională, 
ale creșterii forțelor socia
lismului. ale rezultatelor 
Conferinței de la Helsinki 
pentru securitate și coope
rare europeană, Tîrgul de 
la Leipzig beneficiază de 
bune auspicii pe planul 
promovării- comerțului și 
colaborării între state.

Peste 6 000 de expozanți 
din 50 de țări expun pe o 
suprafață de 275 000 metri 
pătrați bunuri de investiții 
și consum. Sînt așteptați 
vizitatori din aproximativ 
100 de țări. Tîrgul de 
toamnă se caracterizează, 
cu deosebire, prin atractive 
oferte de export ale între
prinderilor de comerț exte
rior din Republica Demo
crată Germană, prin pre
zentarea unei largi game 
de produse, care demon
strează potențialul econo
mic în continuă creștere 
al țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și prin- 
tr-o diversificată ofertă a 
altor țări.

Mostrele prezentate de 
cele peste 2 800 întreprin
deri de comerț exterior și 
industriale din R.D.G. 
ilustrează dezvoltarea sta

bilă și dinamică a econo
miei naționale a țării, avin- 
tul ei și mai puternic după 
cel de-a/1 IX-lea Congres 
al P.S.U.G. Se remarcă 
produse ale industriei con
structoare de instalații chi
mice. diferite mașini pen
tru producerea și prelucra
rea materialului plastic, 
mașini perfecționate de 
tricotat, precum și aite 
produse ; în ramurile bu
nurilor de consum, indus
tria R.D. Germane oferă, 
de asemenea, sortimente 
de produse larg apreciate 
pe plan international.

La tirg participă 11 sta
te socialiste, printre aces
tea numărîndu-se toate ță
rile membre ale C.A.E.R. 
Exponatele întreprinderi
lor de comerț exterior din 
aceste țări reflectă reali
zările economiilor naționa
le respective 
planului __
1980. în numeroase dome
nii, ca

în cadrul 
cincinal 1973—

_  tehnica mediicaiă, 
instalații chimice, chimie, 
mașini textile, mașini po
ligrafice, vehicule rutiere 
și multe alteile, produsele 
expuse ilustrează succese
le Înregistrate în realiza
rea „Programului complex 
de adincire și perfecționa
re in continuare a colabo
rării și dezvoltării integră
rii economice 
succese 
facție la 
siune a

Dintre

socialiste", 
salutate cu satis- 
cea de-a 30-a se- 
C.A.E.R.
țările socialiste.

cea mai amplă participare 
la tirg 
vietică. 
zătoare 
zentate
produse. Un punct de a- 
tractie deosebit îl consti
tuie expoziția organizată cu 
prilejul aniversării a 10 
ani de existentă a Comi
siei guvernamentale pentru 
colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre 
U.R.S.S. și R.D.G.

Față de anul precedent. 
România și-a lărgit supra
fața de expunere, care ocu
pă acum 1 250 metri pă- 
trati Sînt reprezentate 
13 întreprinderi de co
merț exterior' cu nouă 
standuri. Se remarcă între 
altele standul vehiculelor 
rutiere, tradiționalul stand 
al mobilei, standurile în 
domeniul industriei textile 
și încălțămintei, al produ
selor alimentare si de ar
tizanat. standuri noi ale a- 
paratelor și instalațiilor de 
radio și televiziune.

Prezenta României 
tirg este menită să contri
buie la dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor econo
mice dintre țările noastre, 
la realizarea prevederilor 
acordului de lungă durată 
1976—1980, care prevede o 
creștere a livrărilor reci
proce de mărfuri de 68 la 
sută față de perioada 1971— 
1975. Importante măsuri 
pentru întărirea și lărgirea 
în continuare a acestor re
lații au fost stabilite —

o are Uniunea So
in a cărei cuprin- 
expoziție sînt pre- 
6 000 de tipuri de

la

după cum se știe — în ur
ma convorbirilor dintre 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii De
mocrate Germane. Horst 
Sindermann. și primul mi
nistru al Guvernului Româ
niei. Manea Mănescu. con
vorbiri purtate cu ocazia 
vizitei de prietenie efec
tuate la Berlin de primul 
ministru al României. între 
9 și 13 iunie 1976. Pe lîngă 
măsurile adoptate pentru 
îndeplinirea obiectivelor 
propuse în domeniul coo
perării și al specializării 
în producție si încheierea 
unui protocol privind cola
borarea economică si teh- 
nico-științifică. au mai fost 
semnate convenții privind 
specializarea reciprocă în 
producția de mașini-unelte, 
în producția unor sorti
mente de laminate din otel, 
în livrarea reciprocă de 
produse chimice de mic to
naj, precum și alte docu
mente.

Ediția de toamnă a tîr- 
gului oferă reprezentanților 
comerțului exterior si ai 
industriei din ambele țări 
posibilități favorabile de 
accelerare a realizării a- 
cordurilor existente. în in
teresul reciproc, ca si In 
interesul cauzei generale * 
socialismului și păcii.
Karl-Heinz ZIRPEL 
consilier comercial 
al Ambasadei R.D. German* 
la București
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Situația din Africa australă examinată 
la Conferința de la Dar es Salaam

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). 
— în capitala Tanzaniei se desfășoa
ră întîlnirea președinților Agos- 
tinho Neto (Angola), Seretse Khama 
(Botswana), Samora Machel (Mo- 
zambic), Kenneth Kaunda (Zambia) 
și Julius Nyerere (Tanzania), con
sacrată analizării situației din Afri
ca australă în lumina ultimelor eve
nimente petrecute în zonă. La reu
niune participă lideri ai Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) și ai Consiliului Na
tional African din Rhodesia, pre
cum și președintele Comitetului 
pentru eliberare al Organizației Uni
tății Africane.

Reuniunea examinează probleme 
privind situația din Africa australă, 
căile și modalitățile de intensificare 
a luptei de eliberare din Namibia,

implicațiile convorbirilor dintre se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, și primul ministru al re
gimului de la Pretoria, John Vorster.

Potrivit observatorilor politici din 
capitalele africane, participanții la 
reuniune vor acorda o atenție deo
sebită reconcilierii și unificării rîn- 
durilor mișcării de eliberare națio
nală din Rhodesia în vederea activi
zării acțiunilor pe care forțele pa
triotice le desfășoară împotriva re
gimului minoritar rasist al premie
rului Ian Smith, Șefii de stat pre- 
zenti la reuniune discută, de ase
menea, posibilitățile de sprijinire a 
mișcărilor de eliberare din sudul 
Africii în condițiile accentuării re
presaliilor puse la cale de regimu
rile de la Pretoria și Salisbury îm
potriva populației africane.

Rezultatele alegerilor parlamentare 
din Cipru

Cvasitotalitatea mandatelor a revenit partidelor 
„Colaborării Democratice"

NICOSIA 6 — Corespondentul
Agerpres transmite : Potrivit rezul
tatelor oficiale definitive ale alegeri
lor parlamentare greco-cipriote des
fășurate duminică. 34 din cele 35 de 
mandate ale Camerei Reprezentan
ților au revenit partidelor Colabo
rării Democratice — alianță electo
rală formată din Frontul Democra
tic. Partidul Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și Parti
dul Socialist (E.D.E.K.), care sprijină 
politica președintelui Makarios. Cel 
de-al 35-lea mandat a fost atribuit 
lui Tassos Papadopoulos, negociato
rul greco-clpriot la convorbirile in- 
tencomunitare. care a candidat inde
pendent. dar a fost sprijinit de par
tidele Colaborării Democratice. în 
baza acordului prealabil dintre for
mațiunile politice ale coaliției elec
torale Partidului A.K.E.L. i-au reve
nit 9 mandate — la fel ca și In pre
cedenta legislatură — Partidului 
E.D.E.K. — 4 și Frontului Democra
tic — 21. Partidul Adunarea Demo

cratică, condus de Glafkos Clerides, 
care a participat la campania electo
rală cu o platformă opusă Colaboră
rii Democratice, nu a reușit să ob
țină nici un mandat de deputat în 
forul legislativ.

într-o declarație dată publicității 
luni seară, președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, a chemat toate 
forțele politice să respecte verdictul 
popular si să acționeze in spiritul 
instaurării în tară a unui climat de 
destindere si unitate.

Apreciind, la rândul său. că rezul
tatul alegerilor reprezintă ..o victo
rie strălucită a forțelor democratice 
și progresiste din insulă11, secretarul 
general al A.K.E.L., Ezekias Papa- 
ioannou, a arătat că Parlamentul nou 
ales va trebui să acționeze „pentru 
a întări frontul intern si pentru a da 
marea luptă în scopul soluționării 
problemei cipriote pe baza principii
lor independentei, suveranității și 
integrității teritoriale a Ciprului",

BRIGHTON

Deschiderea Congresului
LONDRA 8 — Corespondentul

nostru transmite : Luni s-au des
chis, la Brighton, lucrările celui 
de-al 108-lea Congres anual al Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.).

Președintele T.U.C., Cyril Plant, a 
subliniat în cuvîntul său inaugural 
că „Nici un congres sindical nu s-a 
întrunit. în perioada postbelică, în- 
tr-un moment atît de grav în ce pri
vește șomajul, ca acum. în prezent 
— a spus el — noi avem un milion 
și jumătate de persoane fără lucru. 
Nu există guvern, nu există mișcare 
sindicală care să, poată ignora acest 
fapt".

Sindicatelor Britanice
Participanții la Congresul T.U.C. 

dezbat o serie de probleme ridicate 
în raportul pe anul 1976 al Consi
liului general, și în special pe cele ' 
referitoare la apărarea drepturilor 
celor ce muncesc și garantarea unor 
condiții mai bune de viață și muncă.

Pe de altă parte, in afara sălii 
congresului, sute de șomeri, partici
pant! la marșul de protest ' desfă
șurat pe traseul Londra—Brighton, 
cereau „asigurarea celui mai ele
mentar drept al omului — dreptul 
la muncă".

R. S.F, IUGOSLAVIA

Lecțiile școlii și vieții 
la Kragujevac

Dominat încă de la 
ieșirea din Belgrad de 
muntele Avala — cu 
cele două impunătoa
re edificii ale sale : 
monumentul Eroului 
necunoscut si turnul 
televiziunii — vechiul 
drum spre Kragujevad 
străbate ținutul pito
resc al Șumadiei de 
Nord. Unduind printre 
coline împădurite si 
văi acoperite cu livezi 
Încărcate de rod, pan
glica de asfalt străba
te așezări cu case co
chete, cele mai multe 
de construcție recentă, 
semn al hărniciei lo
cuitorilor acestor fru
moase meleaguri. De-a 
lungul drumului, mici 
monumente marchează 
locurile crîncenelor 
bătălii purtate de par
tizani cu ocupantii fas
ciști în- anii celui de-al 
doilea război mondial, 
omagiind memoria e- 
roilor căzuti în lupta 
pentru libertate. După 
mai bine de două ore 
de mers cu mașina, de 
după dealuri apare o- 
rasul — țintă a călă
toriei noastre.

Kragujevacul, cu 
cei peste 110 000 de lo
cuitori ai săi. este al 
treilea oraș ca mărime 
al Serbiei. Un oraș în 
plină expansiune, cu 
o intensă viată econo
mică si social-cultura- 
lă. o localitate împîn- 
zită de macarale ce ri
dică spre soare frun
țile noilor blocuri cu 
peste 10 niveluri. Is
toria orașului se îm
pletește strîns cu isto
ria luptei popoarelor 
Iugoslaviei pentru li
bertate și progres. Aici 
s-a format unul din 
primele detașamente 
ale clasei muncitoare 
din Serbia. Aici. încă 
în urmă cu o sută de 
ani. a fost lansată o 
semnificativă lozincă : 
„Zastava" (autocondu- 
cere). întruchipînd as
pirațiile muncitorilor 
de a fi stăpînii roade
lor trudei lor. Desigur, 
în alte condiții istorice 
și într-o nouă accepție 
este o lozincă devenită 
la Kragujevad realita
te și la propriu și la 
figurat: ne locul ve
chii fabrici de unde a 
fost lansată respectiva 
lozincă, azi se înaltă o 
modernă uzină de au
toturisme. al cărei 
nume este... „Zastava" 
Kragujevadul este, 
totodată. Si un simbol 
al rezistenței neînfri

cate a popoarelor Iu
goslaviei împotriva o- 
cupației fasciste. 30 de 
morminte comune, răs- 
pîndite pe suprafața 
celor 340 de hectare 
ale parcului memorial 
„Sumarice". adăpos
tesc osemintele a pes
te 7 000 de oameni, e- 
xecutati de fasciști în 
ziua de 21 octombrie 
1941. Cu o seară în 
urmă, un detașament 
de partizani organiza
se o ambuscadă împo
triva trupelor ocu
pante ce se întor
ceau în oraș din- 
tr-o expediție de jaf 
din satele vecine. 
Multi cotropitori și-au 
primit, în ambuscadă, 
pedeapsa meritată. în 
încercarea de a ină-

Note de călătorie

buși lupta de rezis
tență, ocupantii hitle- 
riști au instituit un 
„barem" sălbatic al 
represaliilor: pentru
un fascist mort — o 
sută de ostatici execu
tați ; pentru un rănit 
— viața a 50 de oa
meni nevinovați... în 
dimineața zilei de 21 
octombrie 1941. peste 
6 700 de oameni — 
practic, întreaga popu
lație bărbătească ma
tură a orașului — au 
fost înghesuit! într-un 
țarc, împrejmuit cu 
sîrmă ghimpată și a 
început execuția. în
tre timp insă mai mu
riseră câțiva din fas
ciștii răniți. Cum în 
oraș nu mai erau băr
bați, pentru a se îm
plini cifra barbarei 
ecuații, naziștii au nă
vălit în clădirea liceu
lui și numărul „cuve
nit" de victime a fost 
completat cu 300 de 
elevi și cei 18 profe
sori ai lor, plus 15 co
pii între 8 și 12 ani... 
In memoria lor. dea
supra gropii comune, 
a fost ridicat un mo
nument înfățișînd o 
aripă frîn.tă. în fie
care an, la 21 octom
brie. peste o sută de 
mii de oameni veniți 
din toate colțurile Iu
goslaviei participă la 
manifestația denumită 
„Marea lecție a șco
lii", dedicată memoriei 
elevilor și profesorilor 
martiri, tuturor victi
melor fascismului...

Kraguje vadul tră

iește azi vremurile 
noi, ale păcii și socia
lismului, pentru care 
s-au jertfit atiția 
eroi. Vechiul tîrg de 
provincie este acum 
un oraș modem, cu 
oonstrucții noi, cu 
magazine bine aprovi
zionate, cu instituții 
de invățămînt, cu tea
tre, numeroase alte 
lăcașuri de cultură și 
artă, cu parcuri și 
grădini. Dar este. în 
primul rînd, o puter
nică citadelă muncito
rească. La „Zastava", 
centru al industriei de 
automobile din Iu
goslavia, lucrează pes
te 30 000 de munci
tori, ingineri și tehni
cieni, cei mai mulți 
dintre ei oameni ti
neri. Anual ies pe 
porțile uzinei 150 000 
de autoturisme.

Muncitorii de la 
banda de 'montaj fi
nal surid larg, cu căl
dură, aflînd că vizita
torii sînt oaspeți din 
România. Ei rostesc 
cuvintele „Ceaușescu
— Tito", făcînd gestul 
strângerii de mîini, 
simbol al relațiilor de 
prietenie dintre po
poarele noastre, din
tre partidele și țările 
noastre. Apoi se gră
besc să adauge că au 
și motive particulare 
să se bucure de vizi
ta unor români : o- 
rașul lor este înfrățit 
cu Piteștiul, cetatea 
automobilului româ
nesc, pe care unii 
dintre ei au vizitat-o 
în cadrul schimburi
lor ce se efectuează 
între cele două orașe: 
Ne-au vorbit apoi des
pre munca lor. despre 
orașul lor în plină 
construcție, care iși 
schimbă aspectul de 
la o zi la alta, deve
nind tot mai frumos. 
Exact aceleași lucruri 
pe care le pot spune 
și piteștenii despre o- 
rașul lor. Și locuitorii 
Kragujevaăului. ca și 
piteștenii. sînt îndrep
tățiți să afirme cu 
mîndrie : cel ce n-a 
mai fost de cîțiva ani 
pe la noi nu măi re
cunoaște locurile. De 
aceea, Kraguje vadul 
poate fi privit ca un 
simbol al dinamismu
lui prefacerilor din 
tara vecină și prietenă
— Iugoslavia socialis
tă.
Emil MARINACHE

Satisfacție pentru evoluția favorabilă 
a raporturilor româno-siriene

DAMASC 6 (Agerpres). — în în
cheierea vizitei oficiale pe care a 
efectuat-o în Siria, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, a semnat împreună cu 
Mohamed Al Imadi. ministrul sirian 
al economiei și comerțului exterior, 
un protocol care prevede măsuri 
pentru realizarea în termen a obiec
tivelor economice de cooperare, pre
cum și pentru sporirea schimburilor 
comerciale. Cu acest prilej, s-a ex
primat satisfacția pentru evoluția

ascendentă a raporturilor bilaterale, 
subliniindu-se hotărîrea reciprocă de 
a se acționa cu consecvență pentru 
transpunerea în continuare în viață 
a înțelegerilor convenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
El Assad privind dezvoltarea schim
burilor și cooperării economice ro
mâno-siriene.

în cursul unei vizite în regiunea 
Horns. tovarășul Ion Pățan a discu
tat cu specialiști români și sirieni 
stadiul de realizare a obiectivelor 
de cooperare economică româno- 
siriană.

varșovia o cuvîntare a primului secretar 
al C. C. al P. M. U. P.

în legătură cu unele probleme social-economice 
ale țării

In interesul dezvoltării 

colaborării dintre 

România și Bulgaria
SOFIA 6 — Corespondentul Ager

pres transmite : Luni, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia. Stanko Todorov, l-a primit 
pe Traian Dudaș. ministrul transpors 
turilor și telecomunicațiilor din Re
publica Socialistă România.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării. în continuare, 
a colaborării între România și Bul
garia în domeniul transporturilor, în 
spiritul indicațiilor date la întîlnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov.

La primire a asistat Vasil Tanev, 
ministrul transporturilor din R.P. 
Bulgaria.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia. Trofin Simedrea.

Conferința asupra 
dreptului mării

NAȚIUNILE UNITE 6 — Cores
pondentul nostru transmite : în ca
drul dezbaterilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, delegatul 
țării noastre, I. Pop, a arătat că 
România se pronunță pentru consa
crarea unor norme prin care să se 
promoveze exploatarea optimă și ra
țională a resurselor biologice din 
zonele economice, luîndu-se în con
siderare necesitatea accesului la 
pescuit și pentru țările riverane la 
mări închise și semiinchise, sărace 
în resurse biologice. Delegatul ro
mân a avansat o serie de criterii 
concrete prin care să se asigure 
prioritate acestor țări la încheierea 
acordurilor de pescuit în alte zone.

Delegatul român Paul Mateescu a 
prezentat în organele de lucru ale 
conferinței punctul de vedere al tării 
noastre in problema accesului la 
mare al statelor fără litoral, subli
niind importanța acordurilor bilate
rale. reciproc avantajoase.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în 
cadrul unei întilniri cu muncitorii 
Uzinei de utilaj de transport „Pzl- 
Metec". primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, s-a refe
rit la o serie de probleme privind 
situația economică și socială a țării. 
El a arătat că în ultimii cinci ani 
de ia adoptarea noii strategii a par
tidului privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă aile po
porului, Polonia a cunoscut o dez
voltare fără precedent sub toate as
pectele. S-au creat baze puternice 
pentru dezvoltarea ramurilor funda
mentale ale economiei — industria 
și agricultura — ale culturii, știin
ței și învățământului. Strategia par
tidului și-a demonstrat justețea și 
urmează să fie și in viitor transpusă 
cu consecvență în viață — a spus 
E. Gierek. Pe această cale, a men
ționat vorbitorul, trebuie învinse 
multe greutăți : ar fi fost mai simplu 
să se adopte ritmuri mai scăzute de 
dezvoltare, dar astfel ne-am fi con
damnat pe noi și viitoarele generații 
de polonezi la rămînerea în urmă. 
Prin uriașele eforturi de investiții a 
sporit de aproape două ori produc
ția industrială, ceea ce a permis ex
tinderea considerabilă a construcții
lor de locuințe, îmbogățirea pieței cu 
multe produse moderne, dezvoltarea 
infrastructurii economice și sociale. 
Putem spune cu deplină satisfacție

— a subliniat primul > secretar al 
C.C. al P.M.U.P. — că am folosit 
bine venitul național în creștere ra
pidă și creditele pe care le-am con
tractat în străinătate. în momentul 
de față, multe întreprinderi noi ori 
modernizate cu mari cheltuieli au 
început să ramburseze fondurile, dar 
deocamdată nu în măsură suficientă, 
în același timp, multe obiective deo
sebit de importante nu produc încă, 
în prezent — a adăugat vorbitorul
— lucrul cel mai important este ca 
întreprinderile noi și ceie moderni
zate, precum și ramuri întregi ale 
economiei naționale, să producă bu
nuri tot mai mullte și mai bune, iar 
construirea obiectivelor începute să 
fie terminată cit mai curînd posibil.

Referindu-se la greutăți actuale în 
domeniul aprovizionării, Edward 
Gierek a arătat că ultimii ani nu au 
fost favorabili agriculturii, ceea ce 
a obligat Polonia să cumpere canti
tăți miari de cereale și furaje. Unele 
fenomene negative nu sînt legate 
însă de cauze obiective, fiind, de 
fapt, consecința neîndemînării orga
nizatorice a unor verigi din comerț.

Arătind că apropiata plenară a 
C.C. al P.M.U.P. consacrată agricul
turii va examina și probleme legate 
de aprovizionarea pieței și de poli
tica prețurilor,. Edward Gierek a 
prezentat propunerile Biroului Poli
tic în acest ultim domeniu.

Convorbiri sovieto-laoțiene
MADRID

Reuniunea reprezentanților partidelor
de opoziție din Spania

Un interviu al tovarășului Santiago Carrillo
MADRID 6 (Agerpres). — La Ma

drid s-au încheiat lucrările reuniunii 
reprezentanților partidelor de opo
ziție din Spania, organizată la ini
țiativa „Coordonării Democratice", 
grupare a formațiunilor politice de
mocratice din opoziție, din care face 
parte și Partidul comunist Pe ordi
nea de zi a reuniunii s-au aflat trei 
probleme principale : crearea unei 
alianțe a tuturor grupărilor demo
cratice ; numirea unei delegații 
care să poarte negocieri cu guvernul 
condus de premierul Adolfo Suarez 
privind 
inițierea 
opoziției 
presiuni 
grăbirea

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor reuniunii, la 
care au fost prezenți 95 de reprezen
tanți din partea unui număr de 79 
de partide politice de opoziție, se a- 
rată că participanții au căzut de 
acord asupra desemnării unei comisii 
de delegați, care va avea mandatul 
de a propune „un proiect de organi
zare unitară a opoziției democratice 
la nivelul întregii țări" și de a re
dacta „un program politic unitar, de 
ruptură democratică, pentru inaugu
rarea unei perioade constituante".

Evaluînd evoluția vieții politice 
interne, participanții au subliniat 
„gravitatea situației politice, sociale 
și economice din Spania, in timp ce 
guvernul, în loc să meargă spre so
luții negociate, continuă să se si
tueze pe poziții reformiste, care 
și-au dovedit deja eșecul". Partidele 
de opoziție reprezentate Ia reuniune, 
convenind „să-și intensifice și să-și 
extindă activitățile lor comune și să 
dea un nou impuls mobilizării unor 
acțiuni populare pașnice", își expri
mă. totodată, „voința de a negocia 
cu puterea de fapt", precizînd că 
opoziția „consideră esențial că ne
gocierile să se realizeze de o ma
nieră unitară și publică, cu ansam
blul opoziției, și în condițiile 
tării libertății de funcționare 
toate organizațiile politice și 
cale".

Comunicatul precizează, în 
timp, principiile 
avute în vedere 
gramului politic 
în vederea unei 
ce : asigurarea libertăților politice și 
sindicale, garantarea drepturilor po
litice pentru naționalități și regiuni, 
acordarea amnistiei generale. După 
cum s-a precizat, la reuniune a fost

democratizarea Spaniei ; 
unor acțiuni unitare ale 
în vederea exercitării de 

asupra guvernului pentru 
reformelor democratice.

efectuat, de asemenea, un schimb de 
păreri în legătură cu modalitățile 
prin care opoziția va putea participa 
la elaborarea noii legi electorale 
privind alegerile generale ce ur
mează să fie organizate înainte de 
30 iunie 1977, în sensul ca această 
lege să acorde și P.C. din Spania 
dreptul de a lua parte la scrutin.

în cadrul unui interviu acordat 
postului de radio France-Inter. San
tiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania, a făcut cunoscut 
că s-a aflat clandestin o perioadă 
mai mare de timp în Spania, unde, 
printre altele, a avut întilniri cu 
„reprezentanți oficioși ai guvernului" 
și a participat la organizarea re
uniunii partidelor opoziției democra
tice. „Sînt dispus — a arătat San
tiago Carrillo — să discut cu regele 
Juan Carlos sau cu primul ministru 
Adolfo Suarez, dacă se va oferi 
prilejul". în acest sens, el a amintit 
că P.C. din Spania este favorabil 
dialogului, întrucît
evite un război civil și să realizeze 
ruptura democratică".

în legătură cu situația din Spania, 
secretarul general al partidului co
munist a spus: „La ora actuală, 
Juan Carlos nu este angajat într-un 
proces de democratizare a țării. Pen
tru a democratiza țara, trebuie ales 
un parlament constituant, dar. pînă 
în prezent, guvernul lui Juan Carlos 
nu lasă impresia că ar fi dispus să 
facă aceasta". Santiago Carrillo a 
spus, în încheiere, 
azi nu este Spania 
nici aceea a lui Juan 
a poporului spaniol, 
văratul stăpîn, chiar
este deposedat de drepturile sale. 
Astăzi se impune un guvern demo
cratic, și -această idee dobândește pe 
zi ce trece poziții tot mai solide".

urmărește „să

că „Spania de 
lui Franco, și 
Carlos, este cea 
care este ade- 
dacă acum el

ROMA

garan- 
pentru 
sindi-

același 
vor fide bază ce 

la redactarea pro- 
unitar al opoziției, 
rupturi democrati-

Comuniștii italieni
f

se pronunță pentru inițierea
■ y

unei politici de depășire
a crizei economice

ROMA 6. — Corespondentul nostru 
transmite : La Roma a avut loc o 
reuniune a Comisiei pentru proble
me economice și sociale a C.C. al 
Partidului Comunist Italian. Giorgio 
Napolitano, membru al Direcțiunii 
P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I., a 
prezentat un amplu raport pe tema • 
„Scadențe urgente și probleme lega
te de orientarea politicii economice 
și sociale", pe marginea căruia au 
avut loc dezbateri. în documentul a- 
doptat la încheierea reuniunii se su
bliniază că relansarea economiei în 
primul semestru al anului în curs 
nu a schimbat cu nimic datele struc
turale ale crizei italiene, indicii mai 
evidenți ai acestei situații rămînînd 
ritmul înalt al inflației și substan
țialul deficit al balanței de plăți ex
terne. Pornind de aici, comuniștii 
subliniază „necesitatea unei lupte 
susținute pentru inițierea unei poli
tici de dezvoltare care să garanteze 
întărirea și reînnoirea bazei produc
tive a țării, creșterea ocupării forței 
de muncă și progresul Mezzogior- 
no-ului și satisfacerea în forme mai 
economice și avansate a nevoilor 
fundamentale ale maselor populare".

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 6 
septembrie, la Moscova a avut loc 
întîlnirea dintre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al Partidului Popular Revolu

ționar Laoțian, prim-ministru al gu
vernului laoțian. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de informații 
privind situația din cele două țări. 
Au fost discutate, de asemenea, as
pecte ale relațiilor bilaterale.

Situația din Liban
BEIRUT 6 (Agerpres). — în tot 

cursul zilei de luni au continuat- 
luptele pe majoritatea fronturilor 
din Liban,. îndeosebi in munți. Bom
bardamentele în districtele muntoa
se, informează agențiile de presă, 
au fost atît de intense încît postu
rile de radio au făcut apel la popu
lație să nu se deplaseze decît în caz 
de urgență.

Mortierele 
rezidențiale 
violente au . _ . 
din sud-estul capitalei libaneze, pe 
unde trece una din principalele șo
sele care leagă Beirutul de vest cu 
Baabda. sediul 
blicii.

Agențiile de 
ultimele două 
au fost ucise, iar 180 au

Pe de altă parte, se 
Pierre Gemayel, liderul 
libaneze", a plecat luni 
în fruntea unei delegații 
lui său, pentru o serie 
birl cu oficialitățile siriene.

au bombardat cartierele 
ale Beirutului, Lupte 

avut loc în suburbiile

președinției repu-

presă notează că, în 
zile, 140 de persoane 

fost rănite, 
anunță că 
„Falangelor 
la Damasc 
a partidu- 

de convor-

PHENIAN

VARȘOVIA

Întîlnirea
foștilor combatanți

VARȘOVIA 6 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Varșovia 
s-au desfășurat lucrările reuniunii 
festive a Biroului Federației Inter
naționale a Rezistenților (F.I.R.) con
vocată cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la crearea F.I.R. Din Româ
nia au participat Nicolae Guină și 
Nicolae Cioroiu, președinte și, res
pectiv. vicepreședintele Comitetului 
foștilor luptători antifasciști.

în timpul dezbaterilor, la care 
delegația română a luat parte acti
vă. au fost abordate o serie de pro
bleme legate de rolul și locul foști
lor combatanți și rezistenți în lumea 
contemporană, contribuția organiza
țiilor lor la cauza consolidării păcii 
și securității internaționale.

Participants la reuniune au fost 
primiți de Ptotr Jaroszewicz. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone.

Aspră condamnare a acțiunilor represive 
ale administrației sud-coreene

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc ședința comună 
a C.C. al Frontului Democratic pen
tru reunificarea patriei și a Comi
tetului pentru reunificarea pașnică 
a patriei. Participanții la ședință au 
condamnat acțiunile administrației 
Pak Cijan Hi. adoptate împotriva 
militanților progresiști. Farsa judi
ciară organizată de autoritățile din 
Coreea de Sud la 28 august în le
gătură cu grupul de militanti poli
tici din sudul tării a fost calificată 
de participanții la ședință drept un 
abuz inadmisibil, care vine în con-

tradicție cu voința națiunii si cu do
rința ei de a se realiza consolidarea 
națională și reunificarea pașnică.

Participanții la ședință au adoptat 
textul unui mesaj adresat tuturor 
organizațiilor democratice din lume, 
în care se exprimă recunoștința pro
fundă fată de sprijinul pe care il 
acordă cauzei drepte a poporului 
coreean si se adresează un apel de 
a se sprijini lupta forțelor progre
siste din sudul Coreei pentru elibe
rarea patriotilor sud-coreeni din în
chisori.

agențiile de presă transmit
Primul secretar al C.C. 

al P.M.U.P., Edward Gierek, 
l-a primit luni pe Miloș Minici, vi
cepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
în aceeași zi, la Varșovia au început 
convorbirile între Miloș Minici și mi
nistrul de externe al Poloniei, 
fan Olszowski.

Ste-

Ge-Președintele S.U.A., 
raid Ford, a declarat luni că 
zarea deplină a forței de muncă ră- 
mine unul dintre angajamentele fer
me ale programului său guverna
mental. „Astăzi, au de lucru 88 mi
lioane de americani, mai mult decît 
oricind în istoria țării noastre, a 
precizat președintele. în cadrul unui 
mesaj adresat tării cu ocazia „Zilei 
muncii", dar nu vom putea să ne de
clarăm satisfăcuți decît atunci cînd 
va avea de lucru fiecare american 
care dorește să muncească".

utili-

Conferință. In localitatea ira
niană Ramsar se desfășoară lucrările 
Conferinței anuale iraniene asupra 
educației. în ședința de deschidere 
au luat cuvîntul șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi și primul minis
tru Amir Abbas Hoveyda, care s-au 
referit la sarcinile de viitor ale șco
lii pentru formarea de cadre necesare 
economiei iraniene, precum și pentru 
îmbunătățirea sistemului de instruc
ție si educație.

Congresul Partidului So
cialist din Portugalia se va 
desfășura între 30 octombrie și 1 
noiembrie a.c., în localitatea Figuei- 
ra da Foz, anunță un comunicat dat 
publicității luni, la 
cheierea reuniunii 
nale a partidului, 
viitorului congres
liniei politice a partidului, modifi
carea statutului și alegerea organe
lor de conducere.

Lisabona, la în- 
Comisiei națio- 

Ordinea de zi a 
include definirea

în legătură cu scandalul 
„Lockheed"
Luînd cuvîntul la _  ____ ,. ____
șurat la Tokio, la care au participat 
peste 20 000 persoane, șeful Secreta
riatului C.C. al P.C. din Japonia, 
Tetsuzo Fuwa, a subliniat că forțe
le democratice nipone trebuie să-și 
intensifice lupta pentru zădărnicirea 
încercărilor de mușamalizare a scan
dalului „Lockheed". El a arătat că 
formarea unui front unit progresist 
și a unui guvern democratic de coa
liție a devenit acum o sarcină și mai 
importantă, pentru a 
structurii politice și 
rupte.

11! PRillliINDENI
• MARX Șl ENGELS

- EDIȚII PRINCEPS. 
La Biblioteca Universitară din 
Jena (R. D. Germană) au fost 
găsite ediții princeps ale unor 
valoroase opere ale lui Karl 
Marx și Friedrich Engels. Este 
vorba, printre altele, de „Criti
ca economiei politice" (1859) șl 
cele trei volume (1867, 1885,
1894) ale „Capitalului" de Marx 
și de „Situația clasei muncitoa
re din Anglia" de Engels (1845).

® BAIKALUL VA FI 
REDAT PESCUITULUI. In 
lacul Baikal se poate relua pes
cuitul — s-a anunțat oficial. 
Printre primele bazine cu apă 
dulce din lume, Baikalul. — ce 
avea reputația unui „paradis al 
pescarilor" — a înregistrat, la 
un moment dat, o scădere ac
centuată a rezervelor sale pisci
cole. Așa cum au constatat spe
cialiștii, „vinovați" erau... buș
tenii aduși de rîurile ce se văr- 
sau în lac, care, acumulîndu-se 
cu timpul în zonele de depu
nere a icrelor, au ajuns să 
împiedice, în acest fel, înmul
țirea normală a peștilor. După 
ce s-au luat măsuri pentru * 
bara accesul în lac al bușteni
lor, s-a procedat la o amplă cu
rățire a Baikalului, operațiune 
ce a necesitat șapte ani. Probe 
recente au evidențiat un nivel __ 
de repopulare cu pește a maAJ 
relui iac siberian în măsură cu 
el să poată fi redat pescuitului.

• EFECTE SALUTARE.
Marea Britanie a înregistrat o 
diminuare a cazurilor mortale 
de cancer al căilor respiratorii, 
bronhiilor și plămînilor. Con
form statisticilor, în 1975 au 
murit din această cauză cu 178 
mai puține persoane decît ln 
anul precedent. Organizația bri
tanică pentru sănătate și împo
triva fumatului a indicat trei 
cauze probabile ale acestui fe
nomen : micșorarea cantității 
de gudron conținută în țigări în 
ultimii 15—20 de ani ; trecerea 
majorității fumătorilor de la ți
gări fără filtru la țigări cu fil
tru ; scăderea consumului ge
neral de țigări — anul trecut 
au fost vindute cu 6 la sută mai 
puține, țigări decît în anul 1974. 
Cea mai mare parte a cazurilor 
de cancer al căilor respiratorii 
și al plămînilor se înregistrează 
la categoria de vîrstă cuprinsă 
între 65—74 ani.

• UN ICAR PE KILI- 
MANDJARO. Sportivul a- 
merican Rudy Kishazy este au
torul unei isprăvi ieșite din co
mun. Folosindu-se de un dispo
zitiv de zbor din cele mai sim
ple, o aripă de forma unul 
triunghi echilateral, confecțio
nată din pînză întărită cu fibre 
sintetice și prevăzută cu un ru
dimentar telescaun, s-a lansat 
din virful muntelui Kilimand- 
jaro (6 010 m). de la granița 
dintre Tanzania și Kenya, par- 
curgind, în condiții de vizibili
tate aproape zero — datorită 
păturilor groase de nori care 
înconjoară muntele — și fără 
nici un fel de instrumente de 
„bord", o distanță de 22 kilo
metri. Temerarul Icar a ateri
zat. după 40 de minute de zbor, 
in curtea unei școli tanzaniene, 
spre marea surpriză a elevilor 
și profesorilor, care s-au pome
nit pe neașteptate cu un oaspe
te din văzduh. Kishazy a stabi
lit astfel un record mondial cu 
deltaplanul — denumire dată 
aripii pe care a folosit-o. Ur
mătoarea sa țintă : lansarea de 
pe unul din piscurile Hima- 
layei.

• ULTRASUNETELE 
ÎMPOTRIVA ROZĂTOA
RELOR. O firmă franceză a . 
lansat pe piață un dispozitiv pe 
bază de ultrasunete destinat 
combaterii șoarecilor și șobola
nilor. Dispozitivul se prezintă 
sub forma unui aparat parale
lipipedic care se branșează la 
rețeaua electrică. Ultrasunetele 
emise sînt insuportabile pentru 
rozătoare, dar nu au nici un 
efect asupra omului și anima
lelor domestice. Suprafața aco
perită de dispozitiv este de 300 
metri pătrați.

în Japonia.
un miting desfă-

se pune capăt 
economice co-

„Discul de 
pentru ansamblul 
folcloric „Mara“

La festivalul folcloric inter
național desfășurat la Dijon cu 
ocazia celei de-a XXXI-a săr
bători a podgoriei. Ansamblul 
folcloric „Mara“, din Sighetul 
Marmației, a obținut „Discul de 
aur" al Academiei Charles 
Cross pentru muzică și „Colierul 
de argint" — pentru dansuri. 
Spectacolele susținute de for
mația folclorică au

aur"

întrunit 
înalte aprecieri din partea ju
riului și elogiile publicului fran
cez pentru 
interpretat 
de cintece 
românești.

măiestria cu care a 
un bogat program 
și dansuri populare

Stația orbitală sovietică 
„Sdrat-5", plasată pe o orbită 
circumterestră. la 22 iunie 1976, con
tinuă zborul în spațiu potrivit pro
gramului. După ce a fost părăsită 
de cosmonauții Boris Volinov și Vi
tali Jolobov, zborul stației se desfă
șoară în regim automat. Sistemele de 
bord funcționează normal.

Sărbătorirea ziarului 
„Volksstimme"

Zeci de mii de cititori, sim- 
patizanti și susținători ai presei 
comuniste austriece și-au dat 
intilnire simbătă și duminică in 
celebrul parc vienez „Prater", 
pentru a participa la tradițio
nala sărbătoare a ziarului 
„Volksstimme", organul central 
al Partidului Comunist din 
Austria.

Au fost prezenți membri ai 
Biroului Politic al P.C. din Aus
tria, veterani ai mișcării mun
citorești și comuniste din aceas
tă țară, activiști de frunte ai 
partidului. Președintele P.C. din 
Austria, tovarășul Franz Muhri, 
a rostit o alocuțiune, in care a 
salutat pe reprezentanții ziare
lor frățești dintr-o serie de țări, 
intre care și „Scinteia".

Vizită prietenească.ln ca- 
drul tradiționalelor relații de priete
nie existente între România și Italia, 
o delegație a orașului Pitești, îm
preună cu ansamblul folcloric „Da
cia" al uzinei de'autoturisme din lo
calitate, a întreprins o vizită la Ca- 
serta și în alte orașe din regiunea 
Campania.

Consiliul Ligii Arabea ho* 
tărit luni admiterea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca 
cel de-al 21-lea membru al ligii.

Avarierea unui dig în 
Pakistan. Digu' Bolam, unul din 
marile obiective hidrotehnice ale Pa
kistanului, care asigură o importan
tă cantitate de apă pentru irigații in 
Belucistan, a suferit luni o avarie. 
Valul de apă care s-a scurs din la
cul de acumulare a distrus 28 de 
sate în aval de dig, au anunțat surse 
oficiale.

• BIBLIOTECI IN SU
FERINȚĂ. Criza financiară în
care se zbate New York-ul are
consecințe nefaste asupra vieții 
culturale a marelui oraș. După 
cum relatează presa occidentală, 
în ultimul timp, peste 40 din 
cele 80 de biblioteci publice au 
fost închise. Concomitent, fon
durile alocate celor rămase au
fost continuu reduse. în acest 
răstimp, circa 700 de bibliote
cari newyorkezi și-au pierdut 
locurile de muncă, iar sute de 
mii, dacă nu chiar milioane, de 
cititori posibilitatea de a îm
prumuta cărți.

• AER CONDIȚIO
NAT PE ACROPOLE. 
Pentru a feri statuile antice 
de mare valoare din templul 
Erehteion de pe Acropole, auto
ritățile ateniene au hotărît ca, 
începînd din iarna aceasta, să 
fie acoperite cu apărătoare 
din masă plastică, transparente 
și înzestrate cu instalații de aer 
condiționat. Această măsură s-a 
dovedit necesară pentru că, 
după cum s-a constatat, mar
mura din care sînt confecțio
nate a fost atacată pînă la o 
adîncime de 4 mm. Apărătoa
rele pentru cariatide vor fi 
menținute pînă cînd sculpturile 
vor fi mutate într-un muzeu a- 
nume. în afară de aceasta, pe o 
anumită rază în jurul renumi
tului monument al antichității, 
s-a interzis folosirea, pentru în
călzire, a anumitor sortimente 
de păcură, cu conținut ridicat 
de sulf.
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