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la zi, în agricultură

ÎNSĂMÎNȚAREA GRÎULUI
Din aceaștă săptămână a început în- 

samințarea griului — principala cul
tură cerealieră a tării. De asemenea, 
se însămîntează orzul de toamnă și 
plantele furajere. Pentru ca aceste lu
crări să poată fi executate la timp și 
la un nivel agrotehnic înalt, condiție 
hotărâtoare pentru obținerea unor 
randamente mari la hectar, au fost 
făcute pregătiri temeinice. Astfel, s-a 
realizat o mai bună amplasare a 
culturilor, au fost executate arături 
pe aproape 1,5 milioane de hectare, 
adică jumătate din terenurile desti
nate griului și celorlalte culturi de 
toamnă, 
aplicate 
minte 
Au fost 
cantități 
semințe 
iuri 
iar 
lor pe 
făcut 
seama de condi
țiile locale si în
sușirile biologice. 
Important este ca 
acum să se trea
că din plin la se
mănatul griului, 
problemă care 
trebuie să preo
cupa în aceste 
zile organele și 
organizațiile de 
partid, comanda
mentele locale, 
conducerile unităților agricole, 
însămînta 
agrotehnic 
de mare răspundere care trebuie în
făptuită cu răspundere de mecani
zatori și cooperatori, de specia
liștii din agricultură pentru a 
pune o temelie puternică viitoarei 
recolte de cereale păioase.

Potrivit datelor furnizate de Insti
tutul de meteorologie și hidrologie, 
in cea mai mare parte a tării, stra
tul de sol pînă la adîncimea de 20 
cm este mult mai bine aprovizionat 
cu apă fată de alti ani. Doar în Do- 
brogea. partial în Bărăgan, sudul 
Moldovei și vestul Olteniei rezerva 
de umiditate este mai mică. Terenul 
se ară mai ușor, iar la 
dele se măruntesc mai 
tînd un bun 
Important este ca în 
tătile agricole 
mai mare atenție lucrărilor de pre
gătire a terenului, astfel incit să se 
asigure condiții optime de încolțire 
a semințelor și de răsărire a plan
telor. Așa cum s-a relevat, au fost 
executate arături pe mari suprafețe, 
ceea ce este, fără îndoială, un lucru 
foarte bun. La ultima teleconferintă 
care a avut loc la Ministerul Agri
culturii s-a criticat faptul că. în une-

iar pe mari suprafețe au fost 
îngrășă- 
chimice.

asigurate 
mari de 
din so- 

superioare, 
repartizarea 

zone s-a 
ținindu-se

le județe, există decalaje apreciabile 
între suprafețele arate și cele pregă
tite pentru semănat. Astfel, pină la 
13 septembrie, în cooperativele agri
cole au fost pregătite doar 643 000 
hectare, din care 476 000 ha sînt des
tinate griului — deși există arată o 
suprafață de peste 1 milion de hec
tare. Mai ales în cooperativele agri
cole din județele situate în partea de 
nord a tării și în zona de deal, unde 
semănatul griului trebuie să înceapă 
mai devreme — Sălaj, Cluj, Sibiu, 
Brașov, Maramureș, Suceava. Gorj, 
Caraș-Severin — nu au fost pregă
tite decit suprafețe mici. Nimic nu a

Totodată, rezultă o masă vegetativă 
bogată care poate fi însilozată. obți- 
nindu-se un furaj de bună calitate. 
Iată de ce trebuie grăbite și lucrările 
de recoltare a culturilor tîrzii. iar te
renurile eliberate să fie arate și 
discuite, urmărindu-se cu cea mai 
mare grijă păstrarea umezelii în sol.

Experiența acestui an a demon
strat că griul semănat în limi
tele epocii optime a ajuns mai de
vreme la maturitate și a dat recolte 
mai mari. Avînd in vedere condițiile 
climatice din această toamnă, pre
cum și faptul că la această dată sint 
arate aproape 1,5

Cărbune 
peste prevederi

începe mi ine un nou an școlar; 
o nouă etapă de muncă si învăță
tură pentru milioane de tineri, pen
tru sute de mii de cadre didactice 
desfășurată în lumina sarcinilor sta
bilite de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, con
gres care a rezervat scolii româ
nești de toate gradele un rol de 
primă însemnătate în făurirea omu
lui nou — obiectiv central al poli
ticii partidului.

în lunile care au precedat deschi
derea anului de învătămînt s-a 
desfășurat. în lumina congresului, 
o activitate de pregătire minutioa-

*ă. astfel încit să se poată da. din 
prima zi, un răspuns eficient ma
rilor răspunderi pe care le are în- 
vătămîntul în educația comunistă 
revoluționară. în temeinica pregăti
re teoretică și practică a tineretu
lui. Au avut loc consfătuiri jude
țene ale cadrelor didactice de ști
ințe sociale și alte discipline care 
se predau în învătămînt. S-au ti
părit 823 de manuale (în bună par
te noi sau reînnoite), într-un tiraj 
de 25 de milioane de exemplare.

S-a îmbogățit, în același timp, 
baza materială a învătămîntului.

Un mare număr de copii si tineri 
iși vor începe anul de învătămînt 
în școli noi sau în noi săli de clasă 
adăugate școlii lor. S-au făcut, de- 
asemenea, numeroase și intense lu
crări pentru renovarea și moderni
zarea localurilor de școală existente.

în fotografia noastră: clădirea noii 
facultăți de electrotehnică a insti
tutului politehnic ,.Traian Vuia" din 
Timișoara, care își va deschide por
țile anul acesta. Este doar una din
tre numeroasele unități noi care in
tră anul acesta în patrimoniul ln- 
vătămintului românesc.

ca în 
puțin

• Este necesar și este posibil 
luna septembrie să fie semănată cei 
jumătate din suprafața planificată.

• Condițiile naturale - umiditate 
vită în sol - permit executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

potri

• în unele județe există un decalaj 
nejustificat între suprafețele arate și cele 
pregătite pentru semănat.

A
Ia timp și la nivel 
înalt este o sarcină

milioane de hectare, 
ministerul a indi
cat ca pină la 
sfîrșitul lunii sep
tembrie să se în- 
săminteze cel pu
țin jumătate din 
suprafața destina
tă griului, această 
lucrare urmînd a 
fi încheiată cel 
mai tîrziu pină 
la 15 octombrie. 
Prin urmare, 
chiar din aceste 
zile. începind cu 
județele nordice 
și cele situate în 
zona de deal, este 
necesar 
treacă 
forțele 
natul 
fiecare

Minerii de la exploatările Vul
can, Uricani și Petrila. unități 
fruntașe din bazinul Văii Jiului, 
au extras, anul acesta, peste 
sarcinile de plan, mai mult de 
50 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. Sporul pro
ducției extractive este rezulta
tul îmbunătățirii organizării 
muncii în abataje, al perfecțio
nării tehnologiilor de lucru în 
subteran și folosirii cu randa
ment sporit a mașinilor și insta
lațiilor miniere. La rîndul său, 
colectivul Exploatării miniere 
Deva a îndeplint înainte de 
termen sarcinile de plan pe trei 
trimestre și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă pe 
1976. (Agerpres).

Mai multe materiale 
de construcții

pat
să se

grăpat braz- 
bine. rezul- 
germinativ. 
toate uni- 
acorde cea

împiedicat și nu trebuie să împiedice 
grăbirea acestei lucrări. Pămîntul 
avînd destulă umiditate, există con
diții ca semințele să fie puse într-un 
pat germinativ foarte bun. Specialiș
tii apreciază că este necesar ca 
arăturile să fie cit mai uniforme, iar 
cele care s-au executat in vară să 
fie mărunfite și nivelate prin discuire 
și lucrarea terenului cu nivelatorul. 
Starea terenului este oglinda muncii 
mecanizatorilor, activității inginerilor 
agronomi din unitățile agricole res
pective. primul certificat care atestă 
modul cum își îndeplinesc îndato
ririle.

Mari suprafețe de teren se însămân
țează după porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr etc. întrucît vegetația 
acestor culturi este intîrziată, în 
unele unități agricole se urmărește 
reamplasarea culturilor. Este o ope
rație care presupune foarte multă 
răspundere. Ministerul Agriculturii 
a combătut tendința manifestată la 
unii specialiști de a amplasa cultu
rile pe terenuri care au fost ocupate 
mai mult de doi ani la rind cu griu. 
Trebuie găsite soluții pentru a grăbi 
recoltarea culturilor tîrzii. S-a indi
cat. de exmplu, ca tulpinile de po
rumb să fie tăiate deasupra știuletu- 
lui, lucrare care grăbește coacerea.

să se 
cu toate 
la semă- 

grîului. In 
unitate a- 

gricolă au fost stabilite grafice care 
prevăd. în funcție de dotarea tehni
că. ce suprafețe să fie însămînțate. 
Este imperios necesar ca viteza zil
nică de lucru la semănat sâ fie în
tocmai realizată, fiind prima condi
ție de care depinde încadrarea lucră
rilor in limitele timpului optim.

Obținerea unor recolte mari de 
griu la hectar trebuie să preocupe în 
mod deosebit organele și organiza
țiile de partid, organele agricole ju
dețene. conducerile unităților agri
cole. Cuvîntul de ordine să fie exe
cutarea unor lucrări la un înalt ni
vel calitativ, atit la pregătirea tere
nului, cit și la semănat. Iată de ce. 
unul din principalele obiective ale 
muncii politice și organizatorice des-< 
fășurate de organizațiile de partid 
de la sate trebuie să-1 consti
tuie ridicarea spiritului de răs
pundere al mecanizatorilor în munca 
lor zilnică, creșterea exigentei ma
nifestate de specialiști față de modul 
cum se pregătește terenul și cum se 
respectă timpul optim de semănat. 
Trebuie făcut totul pentru ca în anul 
viitor — cel de-al doilea din actua
lul cincinal — la cultura griului și la 
celelalte cereale păioase să se obțină 
randamente cit mai mari la hectar.

Acționind sub deviza „Șantie
relor patriei mai multe materia
le de construcții", întreprinde
rile de specialitate din județele 
Bacău, Neamț și . Vrancea au 
furnizat suplimentar beneficia
rilor, în ac.est an, ciment, cărâ- 

. mizi, materiale ceramice, plăci 
și tuburi din azbociment repre- 
zentînd echivalentul materiale
lor folosite pentru construcția a 
peste 350 apartamente. Numai 
Combinatul de lianți și azboci
ment din Bicaz a expediat 
plus șantierelor 29 000 tnnP 
mont, 1940 tone var și 6 000 
tuburi. (Agerpres).

Prin creșterea 
productivității 

muncii

în 
ei- 
m 1

In-Petroliștii din Ticleni au 
registrat o productivitate a mun
cii superioară cu 7 procente 
sarcinilor de plan revenite de 
la începutul anului Rezultat al 
materializării unor acțiuni com
plexe vizînd creșterea randa
mentelor sondelor aflate in ex
ploatare și scurtarea perioadei 
de foraj, sporirea productivității 
le-a permis petroliștilor de aici 
să depășească producțiă-marfă 
cu 11,3 milioane lei și să înde
plinească, astfel, integral, anga
jamentele asumate în întrecere 
pe întregul an. (Agerpres).

LOCALI

ti 200 mp, 1 800 tone 
de construcții metali
ce, un birou de proiec
tare și ceea ce trebuie 
relevat e faptul că uti-

pentru 
lume 
tipul 
1926.

prima locomotivă românească

Bîrzavei

de ani. Iată poves- 
tein61 anii 1921—1922 
s-a construit la Reșița 
prima fabrică de loco-

CRONICARI
fi găsești •pretutindeni prin tară — in orașe, în co

mune, in sate — pe acești cronicari ai meleagului pe 
care trăiesc... Se scrie o monografie a localității ? Se 
culeg date asupra evenimentelor istorice din regiune 
sau asupra transformărilor de azi ? Lor li se adresează 
toată lumea. Căci acești cronicari locali iși consacră 
întregul timp liber unei activități benevol asumate, 
iar osteneala și migala cercetărilor sint in fond odih
na, reconfortarea lor. Unii sint profesori de istorie sau 
de istoria literaturii ; alții au alte îndeletniciri, sint 
muncitori, țărani sau intelectuali. Izvorul pasiunii lor ? 
Dragostea față de meleagurile natale sau locul unde 
s-au statornicit.

Aș schița aici portretul a doi cronicari locali din Să
laj. Unul din cei doi este economistul pensionar Gra- 
țian C. Mărcuș. Un entuziast cercetător al istoriei Să
lajului, preocupat in primul rind de epoca legată de 
numele lui Mihai Viteazul și de bătălia pe care dom-

Aici, in 1826. se fabrica

nul muntean, întregitor de țara, a dat-o pe meleagu
rile acestea... Deși virstnic, cronicarul nostru a parcurs 
pe jos itinerarul armatei lui Mihai Viteazul de la Go- 
răslău la Turda, verificind datele de epocă, respectiv 
punind in paralel istoricul acestor nouăsprezece zile, 
ți realitatea : să vedem, pe unde a umblat, cînd și ce 
a făcut Mihai Vodă, unde a avut popasuri oastea. In 
felul acesta, Grațian C. Mărcuș a fost in măsură să le 
propună istoricilor — pe baza cercetărilor sale indivi
duale — mai multe precizări de amănunt. La rindul lor, 
profesioniștii îl solicită și ei, destul de frecvent, astfel 
că amatorul pensionar a ținut o conferință la filiala 
Societății de istorie din Cluj-Napoca, a publicat un 
studiu in anuarul pe 1971 al Institutului de istorie și 
arheologie (vol. XIV) și semnează ades, in ziarul lo
cal „Năzuința", scrieri despre viața și epoca lui Mihai 
Viteazul.

Celălalt cronicar local, mult mai tinăr, se numește 
Major Miklds și e profesor la Nușfalău. El lucrează 
în timpul liber la o monografie a comunei sale „adop
tive" și, in afară de aceasta, efectuează observații me
teorologice. Nu este de prin părțile locului — vine de 
la Turda in acest sat sălăjean. Pe baza observațiilor 
meteorologice a inceput să scrie o interesantă carte, 
intitulată „Meteorologie agricolă". Ce-i drept, cercetă
rile și observațiile individuale și le-a efectuat in Nuș
falău, insă preocupările sale vizează toată țara, căci și-a 
propus să trateze probleme cum ar fi : corelația dintre 
rezultatele cantitative și calitative ale recoltei, pe de o 
parte, și condițiile climaterice meteorologice, pe de 
alta ; rolul observațiilor din domeniul fenologiei plan
telor și animalelor in meteorologia agricolă ; pre
venirea degradării solurilor prin eroziune umedă ; mă
suri de protecție împotriva înghețurilor timpurii de 
toamnă și de primăvară ; a grindinei ți descărcărilor 
electrice ș.a.

...Simple pasiuni. Dar cu atit mai notabile, pentru 
valoarea lor informativă și formativă, pentru interesul 
larg pe care-l stirnesc în rindul concetățenilor și, fi
rește, nu numai al lor.

BEKE GySrgy

prima locomotiva româneoscâ, iar azi, în aceste hale moderne, 
iau naștere puternice motoare diesel

ÎN PAGINA A
/

III-A LA ZI IN INVESTIȚII

LA ÎNCETAREA DIN VIATĂ 
A TOVARĂȘULUI MAO TZEDUN 
-DIN TOATĂ INIMA, SOLIDARI

CU POPORUL FRA TE CHINEZ
Cu inima cernită, cu sentimente 

de profundă tristețe si îndurerare,
comuniștii români, intregul nostru 
popor au luat cunoștință de vestea 

’ încetării din viață a tovarășului Mao 
Tzedun. întemeietorul și conducăto
rul Partidului Comunist Chinez și 
al Republicii Populare Chineze, stră
lucit militant ăl mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, perso
nalitate proeminentă a vieții con
temporane. Asa cum se știe, știrea 
despre încetarea din viată a pre
ședintelui Mao Tzedun a produs o 
adincă emoție și un puternic ecou 
pe plan mondial. In întreaga lume, 
pe 'toate meridianele, prin mesaje și 
telegrame de condoleanțe adresate 
conducerii de partid și de stat chi
neze. prin declarații și comentarii, 
conducători ai partidelor comuniste 
și muncitorești, ai altor mișcări po
litice. revoluționare, progresiste, de
mocratice. șefi de state și de guverne, 
personalități politice marcante, chiar 
nutrind convingeri politico-ideologice 
de o mare diversitate, relevă perso
nalitatea sa proeminentă, proporțiile 
vaste ale acțiunii și gîndirii sale re
voluționare.

Omagiind memoria tovarășului 
Mao Tzedun. membrii Partidului 
Comunist Român, întreaga noastră 
națiune socialistă omagiază pe ma
rele militant revoluționar, care și-a 
închinat întreaga viată luptei pentru 
eliberarea națională și socială a po
porului chinez,, pentru victoria re
voluției și făurirea societății socia
liste pe pămîntul Chinei, cauzei co
munismului Este o realitate istorică 
faptul că viata și îndelungata acti
vitate revoluționară a tovarășului 
Mao Tzedun s-a.u împletit cu însăși 
istoria de luptă a Partidului Co
munist Chinez împotriva impe
rialismului și a forțelor reacțiunii 
interne, pentru înfăptuirea aspirații
lor fundamentale ale poporului. Năs
cut la 26 decembrie 1893, în satul 
Șao-șan din provincia Hunan, într-o 
familie de țărani, tovarășul Mao 
Tzedun a participat, în 1911. pe cind 
avea doar 18 ani. la revoluția de
mocrată condusă de Sun Iat-sen. In 
1918, el a oondus acțiunile revolu
ționare ale tineretului și maselor 
muncitoare din Hunan, iar în 1920 a 
organizat o asociație de studiere a 
marxismului, fiind in același 
conducătorul Uniunii socialiste 
neretului.

De activitatea tovarășului 
Tzedun si a tovarășilor săi de 
între care Ciu En-lai și Ciu De. este 
nemijlocit legată opera istorică de 
făurire

timp 
a ti-

Mao 
luptă.

si consolidare a partidului

De câțiva ani încoa
ce, vizitatorii Reșitei 
pot vedea în zona 
Triajului, lîngă șosea, 
un complex muzeistic 
monumental: „Parcul 
locomotivelor". E vor
ba de locomotive 
vechi și străvechi, care 
au funcționat pe pri
mele linii ferate din 
țară, ori care au fost 
fabricate aici. Toate 
sint locomotive cu 
aburi de diferite mă
rimi și pe care trece
rea timpului le-a 
transformat în adevă
rate curiozități tehni
ce, de o valoare isto
rică și muzeistică re
marcabilă. Intre ele, 
locomotiva din seria 
50100 ne aduce aminte 
că ea este prima loco
motivă românească de 
ecartament normal fa
bricată la Reșița și că 
de la acel moment 
memorabil din istoria 
metalurgiei românești 
se Împlinesc astăzi 50

Din această uzină au 
fost livrate — pină în 
1944 — 556 locomoti
ve. din care 52 de cale 
ferată îngustă.

în orașul de pe malul

unde în urmă cu 50 de ani s-a realizat

motive, cuprinzînd o 
cazangerie și o hală 
de montaj. Amplasată 
pe malul stîng al Bir- 
zavei, pe locul unei 
vechi cocserii, ea în
suma o suprafață de

lajele ei au fost aproa
pe in întregime reali
zate la Reșița.

Aici a ieșit 
prima oară în 
locomotiva de 
50100, în anul

Această mașină, por
nită de la prototipul 
G-10, prezenta insă, 
prin aportul ingineresc 
român, o serie de imr- 
bunătățiri radicale ; 
avea numeroase soluții

tehnice inedite. Toate 
aceste soluții tehnice 
novatoare, gîndite și 
aplicate de inginerii, 
tehnicienii și muncito
rii reșițeni, au plasat 
locomotivă de 50100 pe 
un loc de frunte în 
Industria europeană de 
locomotive și au atras 
atenția cercurilor teh
nice și comerciale in
ternaționale asupra ti
nerei 
nești 
mată 
mul 
mai buni constructori 
de locomotive din 
ropa.

Norocul a făcut 
Intîlnim și să-1 
noaștem pe Francisc 
Crenean, muncitor lă
cătuș pensionar, unul 
din veteranii fostei fa
brici de locomotive cu
Petru V1NT1LA 
Nlcolae CATANA
(Continuare 
în pag. a Il-a)

clasei muncitoare din China. înte
meierea, în. anul 1921, a Partidului 
Comunist Chinez a reprezentat un 
eveniment de excepțională însemnă
tate in istoria multimilenară a Chinei. 
Partidul Comunist a mobilizat și con
dus cu fermitate și curaj masele 
populare în marile bătălii ce au ur
mat, dovedindu-se exponentul fidel 
al intereselor si năzuințelor lor celor 
mal fierbinți, organizatorul tuturor 
izbînzilor ce aveau să schimbe 
radical destinele Chinei. De la înce
put. partidul s-a situat în avangarda 
bătăliilor de clasă, care au cunoscut 
în acei ani o amploare deosebită, 
luînd forma unor războaie civile re
voluționare. Un rol de seamă a avut 
în această perioadă tovarășul Mao 
Tzedun în făurirea Armatei populare 
de eliberare, în desfășurarea marii 
epopei a „marșului cel lung", în ela
borarea tacticii și cristalizarea obiec
tivelor strategice, in organizarea și 
conducerea neabătută a luptei revo
luționare împotriva agresiunii im
perialismului japonez și 
telor acestuia, pentru 
dominației feudalismului 
mului birocratic.

După cum se 
și îndelungată a 
a fost încununată 
la 1 octombrie 1949, 
Populare Chineze, 
tiei poporului chinez 
ca un eveniment de însemnătate is
torică în viața omenirii, cu puter
nice înrâuriri asupra luptei revolu
ționare a popoarelor pentru scutu
rarea dominației străine, pentru li
bertate și independentă națională, 
pentru o viată mai bună.

De numele și activitatea revolu
ționară a tovarășului Mao Tzedun 
va rărnîne întotdeauna legat faptul 
că poporul chinez, astăzi de 800 de 
milioane de oameni — un sfert din 
întreaga omenire — a trecut pe ca
lea socialismului, ceea ce a avut 
profunde consecințe asupra rapor
tului mondial de forțe, asupra în
tregii evoluții a vieții internaționale.

Devenit liber și stăpîn pe soarta 
sa, poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist, a tovarășului 
Mao Tzedun. și-a mobilizat din plin 
energiile creatoare, pornind la în
făptuirea unei opere gigantice — 
făurirea unei Chine noi. Și, într-ade- 
văr, într-o perioadă deosebit de 
scurtă s-a schimbat radical înfățișa
rea vechii Chine, pe care forțele 
imperialismului și reactiunii interne 
o menținuseră într-o adîncă înapo
iere economică, unde milioanele de

a marione- 
răsturnarea 

și capitaliș

lupta greaștie,
poporului chinez 

prin proclamarea, 
a Republicii 

victoria revolu- 
înscriindu-se

oameni ai muncii își duceau exis
tenta sub povara unor cumplite 
greutăți.

In lumea întreagă sînt astăzi 
binecunoscute marile succese obți
nute de poporul chinez în construc
ția socialismului. în făurirea Chinei 
moderne. A fost creată o puternică 
industrie, au fost obținute realizări 
remarcabile în dezvoltarea agricul
turii. în diferitele domenii ale știin
ței, inclusiv ramuri de vîrf ca teh
nica nucleară și cucerirea Cosmo
sului. în înflorirea bogată a culturii, 
în ridicarea nivelului de trai mate
rial si spiritual al maselor populare.

Succesele dobîndite de poporul 
chinez în construcția socialistă con
stituie etape importante spre înfăp
tuirea marelui obiectiv stabilit de 
conducerea de partid și de stat și 
care prevede ca. prin modernizarea 
industriei și agriculturii, prin dez
voltarea neîntreruptă a tehnicii și 
științei. China să se situeze pină la 
sfîrșitul acestui secol printre țările 
cu cea mai dezvoltată economie.

După cum se știe, în elaborarea 
liniilor directoare ale edificării noii 
orînduiri, în fundamentarea teoreti
că și rezolvarea practică a proble
melor revoluției și construcției so
cialiste în China, rolul hotăritor re
vine Partidului Comunist Chinez, pre
ședintelui Mao Tzedun. care este au
torul unei opere teoretice ce cuprin
de multiple domenii ale gîndirii re
voluționare.

în același timp, au crescut consi
derabil rolul activ si prestigiul Re
publicii Populare Chineze în lume, 
care se afirmă ca o puternică forță 
a contemporaneității în lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. aducind 
contribuții esențiale la procesul 
transformărilor revoluționare din 
lume, la cauza eliberării naționale și 
sociale, la promovarea păcii și so
cialismului. Desfășurarea evenimen
telor a arătat și arată că fără 
participarea R. P. Chineze nu pot fi 
rezolvate cu succes importantele 
probleme ale vieții internaționale 
contemporane.

Tovarășul Mao Tzedun a fost un 
prieten mare și apropiat al poporu
lui român, militând pentru dezvol
tarea relațiilor dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. 6pre bu
nele reciproc, al cauzei socialismu
lui și pării. După cum se știe. între 
poporul român si poporul chinez 
există vechi și trainice legături de 
prietenie, cu adinei rădăcini in tre-
(Continuare în pag. a V-a)

FLOAREA-SOARELUI

industrii româ- 
de mașini, afir- 
astfel, de la pri
pas, intre cei

recoltată operativ, depozitată cu grijă

fMg

Recoltarea florii-soarelui la I.A.S. Zimnicea, județul Teleorman

Recomandări ale Ministerului Agriculturii șl 
Industriei Alimentare
Constatări din județele Ilfov și Olt
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în miez
de noapte

Dumitru Merlușcă, șofer la 
Autobaza 2 Bacău, se întorcea 
intr-una din nopțile trecute din 
cursă. In dreptul fermei Vultu- 
reni a I.A.S. Traian a observat 
că la depozitul de furaje izbuc
nise un incendiu. Deși singur, 
nu și-a pierdut calmul. A dat 
fuga cu autocamionul pină in 
sat la Vultureni, a adunat o 
grupă de oameni cu găleți și lo- 
peți și, după ce a trimis vorbă 
și pompierilor voluntari, a por
nit in viteză spre locul incen
diului. Aici tot el a fost primul 
~------- aruncin-

flăcările. 
ale cetă- 
voluntari, 
Aproape 

400 tone

care a dat semnalul, 
du-se in lupta cu 
După multe strădanii 
țenilor și pompierilor 
focul a fost lichidat, 
întreaga cantitate de 
furaje a fost salvată.

Curajos șofer ! Merită toate 
felicitările. Dar acest episod are 
și o întrebare : avuția fermei 
„Traian" n-o păzește nimeni 1

De la
un pahar 
în plus

Frații Vasile și Gheorghe Mo
vilă au intrat și ei să bea o 
bere la bufetul din comuna Șagu 
(Arad). în acest timp, Mircea 
Cornel (25 de ani), tractorist la 
I.A.S. Șagu, aflat și el în bufet, 
a aruncat o sticlă în capul lui 
V. M. și l-a rănit, umplîndu-1 
de singe. Fratele său a încercat 
să dea fuga la dispensar, dar 
n-a apucat să iasă bine din bu
fet, cînd, același Mircea Cornel, 
amețit de băutură, a pus mina 
pe o furcă și l-a lovit in plin. 
A doua zi Gh. M., de 24 de ani, 
a murit în spitalul județean din 
Arad.

M. C. e cercetat pentru crimă.

Încredere 
înșelată»

Gligore Hurghiș Teodor, taxa
tor pe autobuzul IT A 31-MȘ-1896, 
aflindu-se in cursă pe traseul 
Tg. Mureș—Aiud, la oprirea in 
Vidrasău, a primit vizita unui 
echipaj al miliției. Pentru că 3 
călători au fost găsiți fără bilet, 
deși achitaseră sumele pentru 
transport, lui G.T.H. i s-a aplicat 
amenda cuvenită.

— Vă jur pe ce vreți că este 
pentru prima..dată in viață cind 
încasez bani ce nu mi se cu
vin I — a zis G.„ dezvinovățin- 
du-se.

Auzindu-l, lucrătorii de la mi
liție au vrut să-i încerce cinstea. 
L-au lăsat să mai meargă un 
timp, apoi i-au ieșit iar in drum. 
Și ce să vezi ? De data aceasta 
au găsit fără bilete, nu 3 călă
tori, ci 11 ! Taxatorul a „bene
ficiat" de o lecție pe care, spe
răm, nu o va mai uită atit de 
repede...

Cascadorul 
de la volan

loan Orghici, șofer la auto
baza din Sighetu Marmației, se 
afla la volanul unei autodube și 
mergea fluierind spre Baia Mare, 
pe serpentinele de pe muntele 
Gutîi. La un moment dat a vă
zut că din cînd în cînd capota 
mașinii se ridică din mers, ba- 
rîndu-1 vizibilitatea. „Ce să fie 1 
— s-a întrebat el, mergînd mai 
departe nepăsător. De fapt, își 
zicea, ar trebui să opresc. Dar 
mai bine să nu opresc. Poate 
capota se închide... singură". Și 
tot gîndind așa, mașina a ajuns 
la o curbă unde capota s-a ri
dicat iar. I. O. a condus un timp 
scurt în linie dreaptă, apoi a 
plonjat de la 12 metri în gol ca 
un cascador. Cînd și-a revenit 
s-a pomenit cu o notă de plată 
de aproape 12 000 lei (reparațiile 
plus amenda). i

Putea fi și mai rău !

A dispărut 
și a apărut

Marin Todor Trifan din Hune
doara, fără ocupație, se plimba 
într-o zi prin Brașov. Ioan Ju
da, cu ocupație, cu bani la 
C.E.C., cu gîndul să-și cumpe
re o mașină, dar pe căi ocolite, 
se plimba și el prin același 
oraș. Cum, necum, cei doi s-au 
întîlnit și au intrat în vorbă.

— Mi-aș cumpăra un autotu
rism ARO — a zis la un mo
ment dat I.J. — dar de ocazie și 
cit mai repede.

— Ești formidabil ! Ai un Jio- 
roc orb ■ 1 _.
Păi ai dat de 
Dă-mi 25 000 de lei 
ai mașina.

Și, nici una, nici 
scoate 25 000 de lei 
în fața lui M. T. T.

— i-a replicat M.T.T. 
cine

Și pe
trebuia, 

seară
I. J.

așază 
______  __  ca în 

toate Tntîmplările asemănătoare, 
M.T.T. dispare. Ca să apară 
apoi la... miliția municipiului 
Brașov.

două, 
și-i 
Apoi.

I 
I I
I

I Imprudență 
| fatală

Gheorghe Constantin din Foc
șani, înapoindu-se acasă in 
stare de ebrietate și nemaiavînd 
răbdare să aștepte pină i se 
deschide ușa, s-a urcat pe bloc 
să sară de acolo în balconul 
apartamentului. A sărit. dar, 
pierzîndu-și echilibrul, s-a pră
bușit pe trotuar de la etajul al 
IV-lea. Medicii, la care a fost 
dus în grabă, nu l-au mai putut 
ajuta.

Rubricd realizata de 
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1

Viața colectivului întreprinderii 
mecanice „Nicolina" din Iași se ca
racterizează printr-un climat de 
muncă efervescentă, al cărui princi
pal rezultat îl reprezintă succesele 
în producție.

Cantitativ — ne Informa tovarășul 
Nicolae Chiosac, secretarul comite
tului de partid — întreprinderea „Ni
colina" din Iași se numără printre 
principalii producători de mașini și 
utilaje de construcții și construc
ții terasiere din țară. Calitativ, ea a 
devenit competitivă și pe piața in
ternațională. Modul de obținere a a- 
cestor rezultate? Muncă perseverentă, 
ordine și disciplină, condiții esen
țiale asigurate printr-o susținută ac
tivitate din partea celor 22 organiza
ții de bază. în rîndul membrilor de 
partid, al tuturor angajaților.

Toți ceilalți tovarăși de la „Nico
lina" cu care am discutat ne-au 
precizat, la rîndul lor, că atitudinea 
înaintată față de muncă a majori
tății muncitorilor și specialiștilor stă 
Ia baza acestor rezultate. N-a fost 
ușor să se ajungă aici. Acest climat 
sănătos de muncă, existent acum 
la „Nicolina“-Iași, nu s-a încetățenit 
de la sine, ci printr-o întărire per
manentă a rolului de conducător po
litic al organizațiilor de partid, prin 
întreaga lor muncă educativă.

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului nostru, de Ia tri
buna Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, toate organiza
țiile de bază au pus în centrul preo
cupărilor dezvoltarea atitudinii noi 
față de muncă, stabilirea unui regim 
de ordine și disciplină în activitatea 
fiecărui comunist, sprijinirea concretă, 
cu perseverentă și răbdare, a organi
zațiilor de sindicat și U.T.C., pentru 
educarea tuturor lucrătorilor. Prac
tic, ne spunea îng. Gheorghe Cioacă,

1N ORAȘUL DE PE
MALUL B1RZAVEI

(Urmare din pag. I)
aburi din Reșița. Ei a 
fost martor la momen
tul emoțional al „lan
sării" primei locomo
tive, în anul 1926. Ne-a 
evocat multe amănun
te din procesul de fa
bricație a locomotive
lor.

Auzeam parcă aevea 
zgomotul asurzitor al 
nituirii cazanelor, ve
deam parcă aevea ta
bloul muncitorilor care 
făureau, în condiții 
grele, mult depărtate 
de tehnologia modernă 
de azi, mașini ferovia
re de o frapantă acu
ratețe, precizie și efi
ciență. Sutele de mun
citori care au creat cu 
o jumătate de secol în 
urmă prima locomoti
vă românească de 
ecartament normal sînt 
de fapt precursorii, 
dascălii și meșterii 
muncitorilor de azi, 
care, aici, la Reșița, 
construind motoarele 
modernelor și puterni
celor locomotive die
sel electrice și hidrau
lice, duc mai departe 
tradiția și faima con
structorilor reșițeni de 
locomotive.

Din 1960 pînă în 
prezent ei au construit 
2 739 garnituri de mo
toare diesel și boghiuri 
pentru locomotive. Cu
plate, ele ar forma un 
tren lung de 52 km. 
Cu o jumătate de se
col în urmă „Iuțeala 
maximă" a locomoti
velor reșițene atingea 
60 de km. Astăzi, con
structorii reșițeni rea
lizează numeroase fa
milii de motoare die
sel între 1 250 CP și 
4 500 CP, capabile să 
dezvolte viteze de 200 
km pe oră. Dacă ne 
gindim că cel mai 
mare motor diesel 
cîntărește 30 de tone 
și însumează peste 
1 200 de repere, ne 
putem imagina că, în

aceleași proporții, a- 
ceste mașini încor
porează în gradul cel 
mai înalt vrednicia și 
vocația muncitorilor, 
solida lor pregătire 
profesională, talentul 
și mîndria lor crea
toare.

Ing. Ion Tudora, 
șeful secției motoare 
diesel, prezent în a- 
ceastă uzină din 1960, 
chiar de la începutul 
fabricației motoarelor 
diesel, ne-a condus 
prin halele moderne 
și bine echipate teh
nic, care constituie, 
de fapt, replica socia
listă contemporană a 
vechii fabrici de loco
motive cu aburi. Cu un 
orgoliu pe care noi 
l-am înțeles și I-am 
acceptat cu dragă ini
mă, acest inginer tînăr 
ne-a explicat că, deși 
uzina sa colaborează 
în construcția motoa
relor diesel cu alte 30 
de întreprinderi din 
țară, gradul de inte
grare a fabricației 
atinge aici 92 la sută.

Am văzut la lucru 
muncitori ca strunga
rul Ion Popovici, fre
zorul Gheorghe Colța 
și maistrul Rudolf 
Sohler, de la sectorul 
de strunguri. Am vă
zut modul minuțios și 
pasionant în care e- 
lectricieni, lăcătuși, 
strungari, frezori și 
rectificatori de înaltă 
calificare lucrează în 
jurul mastodonților de 
fontă, aluminiu și oțel, 
care sînt motoarele 
diesel ; am urmărit 
modul exemplar în 
care motoarele noi sînt 
fhcercate la standul 
de probă. Și trebuie 
să mărturisim că, ab
solut totul, de la 
muncitori și ingineri, 
pină la echipamentul 
tehnic al întreprinderii 
și, în sfîrșit, pînă la 
produsul muncii lor, 
ne-a impresionat prin 
ritm și eficiență, prin

BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBB
Rafturile magazinelor, standurile 

expozițiilor cu vinzare sint măr
turii ale eforturilor pe care le 
depun întreprinderile industriei u- 
șoare, locale, unitățile cooperatiste, 
organizațiile comerciale pentru di
versificarea gamei articolelor de uz 
casnic și gospodăresc, pentru ridi
carea continuă a calității lor. Ediția 
din acest an a Tîrgului de mostre 
oferă, la rîndul ei, încă o dovadă a 
hotărîrii de a răspunde mereu mai 
bine solicitărilor publicului cumpă
rător, de a înfăptui programul pri
vind producția și desfacerea bunu
rilor de consum în actualul cincinal.

Desigur, dezvoltarea producției bu
nurilor de uz casnic și gospodăresc 
trebuie să pornească de la_ cerința 
esențială ca fiecare produs în parte 
să fie funcțional, să fie de un a- 
jutor real celui oe îl utilizează. Fa
cem această precizare — la prima 
vedere o simplă observație de bun 
simț — pentru că, dacă în ma
joritatea cazurilor articolele de uz 
gospodăresc răspund unor asemenea 
cerințe, mai apar pe piață si unele 
produse lipsite de funcționalitatea 
necesară.

...Raionul cu articole de menaj de 
la magazinul universal „Victoria" 
din Capitală. Mai multe gospodine 
s-au adunat în dreptul rafturilor pe 
care este expusă una din ultimele 
noutăți casnice : „tăietorul de roșii 
în felii". O cumpărătoare solicită în
cuviințarea vînzătoarei pentru a 
proba produsul. Surpriză : în loc de 
felii de roșii pentru salată, tăietorul 
scoate un fel de... suc de roșii. Des
cumpănită de situație, vînzătoarea 
încearcă ea aparatul, dar cu ace
leași rezultate. Tăietorul., nu taie. 
Șl nu pentru că ar fi neascuțit, sau 
pentru că ar prezenta vreun alt de
fect de fabricație. Tăietorul de roșii 
nu taie roșia. în felii pentru că din 

locțiitoru! secretarului de comitet de 
partid de la „Nicolina". în cazul 
acestei întreprinderi problema păs
trării și dezvoltării spiritului munci
toresc, revoluționar s-a legat direct 
de trecerea la un nou profil, mo
dern, al producției, ceea ce a solici
tat desfășurarea unei intense activi
tăți politico-educative, încît fiecare 
comunist, fiecare lucrător să înțe
leagă că preluarea halelor și atelie-

A Ț A **
la întreprinderea „Nicolina44-Iași

relor. modem înzestrate tehnic, im
pune mai mare răspundere, mai multă 
muncă specializată. Pregătirea pentru 
a face față noilor cerințe tehnice, 
pentru stăpinirea strungurilor, freze
lor și rabotezelor complexe, de mare 
capacitate, pentru trecerea la forja
rea cu matrițe și alte utilaje de înaltă 
tehnicitate a fost făcută „din mers". 
Oamenii întreprinderii au lucrat șî 
au învățat In același timp cum să 
citească un desen și un proiect, cum 
să le întocmească. în acest scop s-au 
stabilit planuri concrete, absolut toți 
s-au apucat să învețe, astfel încît, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, fiecare loc de muncă a de
venit și continuă să fie și In pre
zent o școală. Principalele res
ponsabilități au revenit vechilor ce
feriști ai „Nicolinei" și, într-o mă
sură nu mai mică, noilor ei încadrați, 
care sint, in proporție de 80 la sută, 
tineri.

ele 
echipa marile 

oceanice româ- 
ce se vor con- 
la șantierele na- 
din Constanța și

gradul științific înalt 
în care se desfășoară 
aici procesul de fabri
cație.

Dar, dincolo de im
presia de laborator gi
gant pe care ne-o lasă 
secția motoare diesel 
de la Reșița, am în
cercat un sentiment 
profund de surpriză și 
bucurie în momentul 
cînd ne-am oprit în 
fața ultimei creații a 
muncitorilor de aici. 
Performanța ei cea 
mai importantă ? Greu
tatea pe CP este re
dusă la jumătate față 
de tipurile de motoa
re fabricate pină a- 
cum.

Și, de asemenea, nu 
putem să nu atragem 
atenția cititorilor asu
pra unei alte perfor
manțe de vîrf. La Re
șița s-a construit o 
nouă uzină, secția de 
motoare navale ; 
vor 
nave 
nești 
strui 
vale 
Mangalia.

Distanța de la ve
chea locomotivă cu 
aburi de cîteva sute de 
CP pină la motoarele 
diesel de 4 500 CP și, 
pînă la altele, mai 
puternice, reprezintă 
în mod frapant drumul 
deschis de socialism 
prin impetuoasa dez
voltare tehnologică și 
prin afirmarea liberă 
a geniului creator al 
poporului. Ea ilustrea
ză, printr-un exemplu 
strălucit, justețea și 
înțelepciunea politicii 
partidului de Înflorire 
a patriei socialiste, de 
angajare a României 
pe calea progresului, 
fiindcă nicăieri ca 
într-o uzină de motoa
re nu apare mai evi
dent adevărul că dez
voltarea înseamnă ritm 
impetuos, adică viteză.

însăși concepția de fabricație nu în
trunește o asemenea funcționalitate.

...Magazinul de articole casnice de 
pe șos. Mihai Bravu 288. Pe unul din 
rafturi zărim mai multe produse 
purtînd eticheta „Presă pentru car
tofi". Denumirea vrea să spună că, 
în loc să ia o lingură și o oeilă in 
care să sfărîme cartofii cu un strop 
de unt și cîteva grame de lapte pen
tru a tace piure, gospodina poate

—ARTICOLELE

Frumoase, trainice, 
dar mai ales funcționale

realiza același lucru printr-o simplă 
folosire a dispozitivului respectiv. 
Aparent, s-ar putea crede că e 
vorba de un mărunțiș, dar pen
tru gospodina care abia s-a întors 
de la serviciu și se apucă de treabă 
și căreia fiecare minut ii este foarte 
prețios aparatul îi poete fi de un 
real ajutor. Rugăm deci vînzătoarea 
să ni-1 probeze. După mai multe în
cercări nereușite. în oare aparatul 
de presat refuză să... preseze, aceas
ta adaugă cu amărăciune :

— Degeaba, nu funcționează ! Mă 
și întreb cum de l-au mai pus în 
fabricație cei de la „Flacăra" Plo
iești.

Profităm de prezența la contractă-

Care a fost. în această perioadă 
de structurale prefaceri, metodologia 
de lucru a comitetului de partid și a 
organizațiilor de bază pentru reali
zarea noilor cerințe ale producției de 
mașini și utilaje pentru construcții ?

Evident, cele mai multe măsuri au 
decurs firesc din necesitatea ridicării 
într-un timp scurt a calificării, spe
cializării și policalificării, din nevoia 
de a asigura condițiile și climatul cel 

politico-educative cu

nl s-a părut în acest 
pe care o folosește or-

mal propice pentru respectarea fer
mă a ordinii și disciplinei în muncă, 
în acest scop s-au folosit toate for
mele muncii 
noscute.

Interesantă 
sens metoda 
ganizația de partid de la atelierul de 
strungărie, care se ocupă direct de 
fiecare nou angajat, discutînd cu el, 
prezentindu-i caracteristicile mași
nii pe care urmează să lucreze, de- 
termlnîndu-1 totodată să se angaje
ze că va lucra cu conștiinciozitate. 
Acolo. în uzină, această inițiativă 
este denumită „acțiune de respon- 
sabilizare" și ea se dovedește a avea 
efecte dintre cele mai favorabile. 
Căutăm astfel — ne spuneau tovară
șii din comitetul de partid — să im
primăm fiecărui lucrător seriozitate 
în muncă, responsabilitate mărită.

Cum acordați dumneavoastră aju
tor unui strungar ? — l-am între
bat pe comunistul Spătaru Con
stantin. Ca un sfat, nu ca o dădăcea
lă, mi-a răspuns el. Dar cînd văd că 
nu mă ascultă, îl determin să opreas
că mașina, arătîndu-i pe loc ce gre
șește. Am observat odată pe unul că 
prinsese în strung un cuțit de mîntu- 
ială. Era distrat și absent la ceea ce 
făcea. Cînd să pornească strungul

MARAMUREȘ
Acțiuni pentru 

fructelor și
Pentru sporirea contribuției 

cooperației de consum la a- 
sigurarea unei game diver
sificate de produse de cali
tate superioară, atit la fondul 
pieței, cît și pentru export, IJE- 
COOP Maramureș desfășoară o 
largă acțiune de achiziționare, 
industrializare și valorificare 
superioară a legumelor și fruc
telor, în așa fel încît nimic din 
ce se produce în grădini și li
vezi să nu se risipească, ci să 
capete cea mai eficientă formă 
de valorificare prin consum.

Acționind constant în aceasta 
direcție, prin efort propriu, 
IJECOOP Maramureș a deschis 
în comuna Seini un centru de 
prelucrare, care dispune de un 
atelier de fabricat conserve, o 
secție de semiindustrializare, 
stație de marcuri și de prelu
crat nuci, precum și de un us- 
cător. După cum ne spunea A- 
drian Ștefanide, șeful serviciu
lui contractări-achiziții al IJE
COOP, în cursul anului acesta, 
centrul din Seini va realiza o Neculai ROȘCA

La Bistrița, ca de altfel în toate orașele țârii, noi construcții de locuințe îmbogățesc zestrea edilitarâ a orașului

rile din Capitală a reprezentanților 
întreprinderii ploieștenie „Flacăra" 
și solicităm directorului său adjunct, 
Stelien Dumitrescu, să ne facă o de
monstrație cu respectiva presă de 
cartofi. Intenționasem să-i aducem 
tovarășului director chiar si materia 
primă pentru demonstrație. Ne-a 
scutit însă de așa ceva pentru că. 
de cum a luat aparatul în mină și 

DE UZ CASNIC GOSPODĂRESC

a încercat să-l mînuiască, a observat 
iritat :

— Intr-adevăr, e nefuncțional...
„Tăietorul de roșii în felii" și 

„presa pentru cartofi" nu sînt sin
gurele articole de uz casnic lipsite 
de funcționalitatea necesară.

O consultare mai largă a gospo
dinelor ar putea furniza producăto
rilor și comerciantilor exemple mult 
mai numeroase. Ceea ce ne-am pro
pus noi să aflăm în continuare a 
fost cauza apariției acestor produse 
pe piață.

— La magazinul nostru — a ținut 
să precizeze Gh. Bizinichi, respon
sabilul de la unitatea „1001 articole" 
— am renunțat să mai primim anu- 

i-am spus „Stai ! Vrei să te omorî 
singur, sau pe altul din jur A în
gălbenit de spaimă cind i-am arătat 
cuțitul gata să sară. De atunci, strun
garul distrat n-a mai greșit.

Prelucrînd asemenea fapte șf îutnd 
poziție împotriva actelor săvîrșite de 
cei neglijenți sau indisciplinati. pu- 
nînd față în față realizările fruntași
lor în producție cu rămînerile în 
urmă ale unora, explicînd dispoziții
le regulamentului de funcționare in
terioară. comitetul de partid a îndru
mat organizațiile de bază să întoc
mească programe de generalizare a 
experiențelor pozitive privind edu
carea și sprijinirea tineretului, a 
tuturor noilor angajați. Astfel, or
ganizațiile U.T.C. au fost îndrumate 
să poarte discuții cu aceștia și să-i 
repartizeze pe lingă cei mai buni lu
crători. Acțiunea se numește „Prie
tenii noului angajat". Dar nu numai 
atit Și acești tineri intră în compe
tiția intitulată „Folosirea tuturor uti
lajelor la capacitatea maximă", care 
este organizată în întreprindere. în 
acest fel. tinerii se întrec să folo
sească mai judicios timpul de lucru, 
să nu lase mașinile să lucreze in gol, 
caută să le îngrijească mai bine ; o- 
pririle accidentale sini tot mai mult 
eliminate iar staționările pentru re
vizii și reparații mult scurtate.

Pentru întărirea ordinii și discipli
nei în producție, pentru ridicarea ran
damentului muncii, organizațiile de 
partid de la „Nicolina" din Iași spri
jină îndeaproape acțiunile inițiate de 
conducerea întreprinderii plivind îm
bunătățirea cursurilor și practicii pro
ductive a ucenicilor școlii profesiona
le, a tinerilor care se califică la lo
cul de muncă, acordă atenție des
fășurării cursurilor de specializare și 
policalificare a maiștrilor și tehnicie
nilor. de pregătire a nocmatorilor, 
îndrumă activitatea maiștrilor și șe
filor de secții pentru organizarea su
perioară a muncii, pentru buna con
ducere a fiecărui loc de muncă.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

conservarea 
legumelor
producție în valoare de peste 7 
milioane lei. De la începutul a- 
nului, aici s-au prelucrat 542,8 
tone fructe, care au fost trans
formate în marmeladă, siropuri, 
gemuri, sucuri, compoturi, pastă, 
pulpă, marcuri, magiun etc., pre
cum și o serie de conserve sau 
semiconserve de legume.

Este important de mențio
nat faptul că circa 60 la sută 
din producția acestui centru 
este destinată exportului, produ
sele întrunind calitatea și for
ma de prezentare cerute de be
neficiar. Avînd în vedere po
sibilitățile ce și le-a creat, ca și 
necesitatea de a valorifica pe 
calea prelucrării industriale și a 
conservării o cît mai mare can
titate de fructe și legume din 
producția acestei toamne. IJE- 
COOP Maramureș și-a asumat 
angajamentul de a produce pină 
la sfirșitul anului 3 200 tone de 
diverse conserve și semiconser- 
ve de prune, mere, pere, mure, 
piersici, coarne, ca și din legu
mele achiziționate. (Gheorghe 
Susa).

mite produse despre care ne-am 
convins că sînt nefuncționale. Numai 
că nu putem renunța la toate. Pre
sați de merceologii de la depozite, 
cît si de indicatorii de desfacere, 
mai aducem și unele mărfuri des
pre care știm din capul locului că 
nu răspund întru totul cerințelor 
gospodărești.

La rîndul său, gestionarul raionu
lui cu articole de uz casnic de la 

magazinul „Victoria". Stan Olteanu, 
ne-a declarat :

— Unele din aceste produse ajung, 
cu timpul, să nu mai semene nici pe 
departe cu prototipurile ce ne sint 
prezentate la contractări de între
prinderile producătoare.

— De ce ?
Răspunsul a încercat să ni-1 dea 

același director adjunct de la „Fla
căra" Ploiești, Stelian Dumitrescu :

— Pentru că. în secțiile de pro
ducție, nu se respectă întocmai teh
nologia de fabricație și caietul de 
sarcini.

Acestea ar fi deci, pe scurt, ex
plicațiile apariției pe piață a unor 
produse nefuncționale : un întreg șir 
de abateri de la normele de produc

Foto : Gh. VințilăHotelul „Gori" din Tg. Jiu

in- 
nu 

ne- 
ne- 
ca- 

con-

Ordinea 
șl disciplina 

la ele acasă...
Răspunzînd mai mul

tor scrisori trimise de 
redacție sure soluțio
nare. Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. 
ne-a comunicat urmă
toarele : Este adevărat 
că tovarășul inginer 
Sandu Gheorghe — 
directorul fabricii de 
morărit și panificație 
din cadrul întreprin
derii județene de 
dustrie locală — 
poate fi acuzat de 
corectitudine și 
cinste. Totuși. în 
litatea sa de 
ducător, se face vino
vat de tolerarea unor 
fapte ilegale în gestio
narea bunurilor fabri
cii. de menținerea u- 
nei atmosfere Încărca
te de nereguli, abuzuri 
si sustrageri repetate 
de produse de panifi
cație și furaje. De a- 
semenea, s-a constatat 
că nici comitetul de 
partid al fabricii nu a 
analizat și nu a luat 
cele mai corespunză
toare măsuri pentru 
înlăturarea acestor ne
reguli.

Analizînd concluziile 
desprinse cu ocazia 
controlului, secretaria
tul comitetului jude
țean de partid a hotă- 
rlt : sancționarea cu 
„vot de blam" a tova
rășului Sandu Gheor
ghe. destituirea lui din 
funcția de director si 
punerea sa la dispozi
ția I.J.I.L. Argeș pen
tru a fi încadrat într-o 
funcție corespunzătoa
re pregătirii sale ; co
mitetul municipal de 
partid va analiza acti
vitatea organizațiilor 
de partid, sindicat și 
U.T.C. privind îndepli
nirea sarcinilor de 
plan, respectarea indi
cilor de calitate a pro
duselor. întărirea ordi
nii și disciplinei în 
rîndul angajaților. în
lăturarea risipei și li
chidarea sustragerilor 
de produse, stabilind 
măsurile ce se im
pun : totodată, va a- 

juta organizațiile de 
partid pentru a anali
za abaterile manifes
tate de State Ion. se
cretar al organizației 
de bază P.C.R. de la 
personalul T.E.S.A.. A- 
drian Smărăndescu. 
șef birou aproviziona- 
re-desfacere, și Iancu 
Mihai. șeful fostei 
crescătorii de porci ; 
organele de stat com
petente vor cerceta i- 
legalltățile ce s-au 
constatat șl vor lua 
măsurile corespunză
toare.

Doar 
consîatativ ?

Din capul locului, 
răspunsul U.J.C.A.P. 
Prahova la o sesizare 
adresată redacției de 
către Aurelia Roșu pri
vind serioasele negli
jențe de la C.A.P. Di- 
țești precizează că 
scrisoarea este „parți
al" întemeiată. De 
fapt, din lectura scri
sorii și a răspunsu
lui rezultă că acest 
„parțial" reprezintă cea 
mai mare parte a se
sizării. Dar să dăm cu- 
vintul afirmațiilor cu
prinse în răspuns : „în 
sectorul zootehnic lu
crează personal ne
corespunzător". dar... 
„unitatea nu dispune 
de altă forță de mun
că" ; se arată apoi că 
„totuși, acest personal 
își face datoria". Ci
tăm în continuare :

„Se confirmă că sfe
cla nu a avut o stare 
de dezvoltare cores
punzătoare. precum și 
faptul că inul a fost 
cultivat tîrziu. Unita
tea a avut suprafețe 
mari în plan, cultiva
rea făcîndu-se în li
mita posibilităților, iar 
sfecla nu a fost repar
tizată pentru cultivare 
în acord global. în a- 
ceeași situație se află 
și borceagul". Comen
tariul la aceste preci
zări este, credem, de 
prisos. Dorim numai 
să subliniem 
mita 
este 
lativă 
crede
la U.J.C.A.P. Prahova 
consideră prevederile 
planului unei coo
perative agricole o 
sarcină facultativă și 
nici eforturile unui 
„personal necores
punzător" o treabă 
merituoasă. Socotim 
că e de dorit ca fap
tele să fie mai bine 
analizate. Socotim, de 
asemenea, necesar ca 
organizația de par
tid a cooperativei, 
consiliul de conducere, 
ajutate de forurile 
competente județene, 
să analizeze temeinic 
situația concretă si să 
adopte măsuri la ni
velul cerințelor puse 
de partid în fața coo
peratorilor, a tuturor 
lucrătorilor din agri
cultură.

că „Im
posibilităților" 

extrem de re- 
și nu putem 

că tovarășii de

Iu obiectConcis,
Consiliul municipal al sindicatelor Brașov i 

S-a discutat cu conducerea I.R.E.B. situația exis
tentă și s-a stabilit ca în toate birourile să 
existe afișe „Fumatul interzis". De asemenea, 
s-a stabilit cu comitetul sindicatului ca la pri
mele adunări de grupă sindicală să s« prelu
creze un material pe această temă.

Cooperativa de consum zonală Oltenița : Au 
fost luate măsuri de aprovizionare zilnică • 
magazinului alimentar cu autoservire din comu
na UlmenL Totodată, s-a luat legătura cu moara 
„Dunărea" pentru a respecta graficul de apro
vizionare, conform contractului încheiat, cu 
mijloacele de transport auto proprii.

întreprinderea rețele electrice Constanța t 
S-au inițiat de grabă acțiuni pentru termina
rea lucrării și au fost conectate la rețeaua 
de medie tensiune localitățile Letea și C. A. 
Rosetti.

ție și comercializare a mărfurilor, 
întrebarea este : de ce conducerile 
unor unități producătoare lasă să se 
ihtimple asemenea lucruri ? Doar 
ceea ce se stabilește in programele 
departamentale, privind diversifica
rea gamei sortimentale, nu trebuie 
realizat oricum, numai de dragul de 
a se produce și înmulți produsele, 
prin abdicarea de la obligația de a 
face lucruri utile, cerute de piață. 
Nu este admis ca în rapoartele în
treprinderilor și departamentelor să 
apară că s-au realizat zeci și sute 
de produse noi — inducînd astfel in 
eroare și organele de sinteză — pen
tru ca. în realitate, să avem de-a 
face cu niște mărfuri care nu cores
pund pe deplin cerințelor. Este vorba 
aici nu numai de o înșelare a încre
derii cumpărătorilor, ci, în egală 
măsură, de o risipă inutilă de mate
riale, de capacități de producție și 
forță de muncă.

Atunci cind producătorii își pro
pun — și trebuie să-și propună tot 
mai insistent — să realizeze noi 
mărfuri, să diversifice sortimentul 
de fabricație, trebuie să albă in mod 
obligatoriu în vedere ca lansarea pe 
piață a noului produs să se facă 
doar atunci cînd îl pot realiza în 
perfecte condiții de funcționalitate. 
Altfel nu mai are rost să-si Iroseas
că forțele. Pe piață trebuie lansate 
numai produse utile, funcționale.

Mihai IONESCU 
P.S.

De Ia Tîrgul de mostre sîntem in
formați că a fost creat un colectiv 
de specialiști care analizează fieca
re produs expus aici, stabilind cu 
acest prilej, în colaborare cu repre
zentanții întreprinderilor comerciale, 
luarea unor măsuri suplimentare 
pentru prevenirea pătrunderii în 
magazine a mărfurilor necorespun- 
lătoare functional

Inițiative ale 
meșteșugarilor 

doljeni
Preocupările colectivului de 

conducere al U.J.C.M. Dolj sînt 
orientate, mai mult decît în tre
cut, în direcția îmbunătățirii 
activității serviciilor către popu
lație, extinderii rețelei unități
lor de servire și introducerii în 
fabricație, pe baza unui plan 
larg de acțiune, a unor noi pro
duse și modele. Așa cum ne 
informa tovarășa ing. Georgeta 
Sfîrlează, vicepreședinte al 
U.J.C.M. Dolj, la Craiova s-a 
înființat recent un centru de 
informare și reclamă, care func
ționează zilnic. între orele 6—22, 
la telefon 3 18 04. oferind infor
mații directe asupra servi
ciilor și lucrărilor pe bază 
de comandă ce se efectu
ează in toate cooperativele 
meșteșugărești din județ, ser
viciilor ce se execută la do
miciliul beneficiarilor și produ
sele care se desfac prin rețeaua 
proprie de magazine. De men
ționat că, în răstimpul ce 
a trecut din acest an, rețeaua 
unităților prestatoare de ser
vicii către populație a sporit 
cu încă 35 de unități, numărul 
acestora ridieîndu-se astfel, pe 
întreg județul, la 450. Acționîn- 
du-se perseverent în direcția 
înnoirii și diversificării produc
ției, în unitățile cooperației 
meșteșugărești doljene au fost 
introduse, numai în acest an, 
762 de modele și 130 de produse 
noi. Ponderea o dețin articolele 
de confecții și marochinărie. ar
tizanat și mobilierul din lemn. 
(Nicolae Băbălău).
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^principala pîrghie pentru grăbirea ritmului pe șantiere

Schimbul II cu nimic în județul Bacău

mai prejos decît primul
Pe șantierul Combinatului petro

chimic Teleajen, unul dintre cele 
mai mari din județul Prahova, la di
ferite obiective in construcție se lu
crează în prezent cu peste 70 de u- 
tilaje grele de înalt randament : ex
cavatoare. buldozere, cilindri com- 

i presori, macarale turn, autogredere 
și multe altele. După aprecierea be
neficiarului, toată această „zestre" 
tehnică (care aparține Stației de u- 
tilaje și transport a T.C.I. Ploiești), 
este pe deplin suficientă actualelor 
lucrări. Aceeași părere o are și con
structorul. Dar și unul și altul au 
relevat condiția esențială pentru un 
ritm normal de lucru : folosirea în 
cel puțin două schimburi, fără stag
nări, a acestui modern arsenal de 
mijloace tehnice pentru săpături, 
pregătirea betoanelor, pentru ridi
cări pe coloane sau transporturi.

Se realizează acest important de
ziderat ? Este drept, unele măsuri 
s-au întreprins în acest sens. S-au 
stabilit programări lunare pe utila
je ; au fost calificați 10 noi mecanici 
pentru macaralele turn și 30 de con
ducători auto ; alți 70 de șoferi sînt 
în curs de școlarizare în cadrul sta
ției. De asemenea, a luat ființă, în 
cadrul T.C.I. Ploiești, un atelier bine 
dotat care să producă și să recondi
ționeze piese, subansamble și ansam- 
ble pentru unele utilaje și autocami
oane grele. „Tot ce s-a întreprins 
însă nu reprezintă decît un palid 
început și nu o acțiune dinamică, 
hotărîtă pentru traducerea operativă 
în fapt a indicațiilor date de partid 
și de stat" — se precizează intr-un 
referat al Consiliului municipal de 
control muncitoresc al activității 
eoonomice și sociale Ploiești.

Constatările noastre cu prilejul 
unei recente anchete pe șantierul 
menționat confirmă faptul că poten
țialul tehnic nu este, in schimbul II, 
nici pe departe folosit gospodărește. 
Din cele peste 70 de utilaje grele, 
doar 15 — observați că orientarea 
provine chiar de la planificare ! — 
au fost programate să lucreze în două 
schimburi.

— De ce atît de puține 1 — în
trebăm pe directorul S.U.T. Ploiești, 
Gheorghe Vilău.

— Pentru că avem greutăți în 
ceea ce privește forța de muncă. Nu 
dispunem de suficienți conducători 
auto și mecanici — ni s-a răspuns, 
căubindu-se o justificare care să re
ziste.

— Dar cine trebuie să asigure, să 
pregătească cadrele calificate nece
sare 1

Directorul se repliază pe o altă po
ziție și recunoaște că sarcina re
vine unității, că, într-adevăr, nu 
s-au asigurat, de la începutul anu
lui. oamenii necesari lucrului in . 
două schimburi. Din păcate, preocu
parea în această direcție nu are da
rul să mulțumească nici în prezent. 
Pentru a preveni, de pildă, slaba 
selecționare se cere din partea edu
catorilor. a profesorilor, a organiza
ției U.T.C. o mai mare grijă atît în 
ceea ce privește insuflarea la tinerii 
cursanți a dragostei fată de profesia

in pregătirea bună inaleasă, cit și 
meserie.

Situația de _________ ____
alte măsuri. în primul rind. o revi
zuire a programelor de lucru, apoi 
crearea pe șantier a unor condiții 
propice realizării lucrului în două 
schimburi. Grupul de șantiere are 
datoria să asigure front de lucru, 
intrucit nu întotdeauna se intimplă 
așa. Iată, de pildă, intr-una din se

fapt reclamă însă și

La Combinatul 
petrochimic 

Teleajen

rile trecute, două stații de betoane 
„Elba“, cu o capacitate de 70 mc pe 
oră, erau pregătite să funcționeze în 
schimbul II. Acestea însă nu au 
produs nimic din cauza lipsei de 
comenzi a șantierului. Același lucru 
s-a constatat și pe șantierul T.L.S. 
Aici, alte două stații de betoane și 
două basculante nu au fost exploa
tate mai mult de jumătate din timpul 
schimbului II. După cum arătau 
unii maiștri și muncitori, extinderea 
schimbului II a fost negativ influ
ențată și de neangajarea de către 
grupul de șantiere a unor lucrări în 
acord global. în discuția cu ingine- 
rul-șef al grupului de șantiere, Ni- 
colae Crăciun, acesta, eonfirmînd 
neajunsul, a apreciat că sînt condiții 
și se 
acest 
gaj ați

Dr.

va realiza cit mai curînd și 
deziderat legitim al unor an- 
de a lucra în acord global, 
ing. Dumitru Iorga, direoto-

rul Combinatului petrochimic Te
leajen. in calitatea sa de beneficiar, 
ne relata că. din partea constructo
rului, se cere o preocupare susținută 
pentru asigurarea condițiilor de 
muncă pe timp de noapte. „Nu este 
admis, nici din punct de vedere al 
normelor de securitate a muncii, nici 
din alte motive, să seL lucreze în 
locuri slab sau deloc luminate. în 
zona instalațiilor petrochimice, într-o 
noapte, am văzut două buldozere și 
un număr de autobasculante care 
funcționau la lumina farurilor". în 
schimbul II, am adăuga noi, este 
nevoie și de o mai bună asistență 
tehnică, de un control mai insistent 
din partea maiștrilor și dispeceratu
lui de serviciu. în felul acesta, se pot 
evita cazuri de felul celor constatate 
de noi, cînd buldozerul condus de 
Tudor Andronache funcționa „in 
gol" (conducătorul auto era plecat, 
nu se știe pe unde), sau cînd un alt 
buldozer stătea, pur și simplu, pen
tru că lucrătorul din schimbul II nu 
se prezentase la lucru. în ziua de 
10 septembrie a.c. am mai observat, 
de asemenea, că, încă la ora 8 di
mineața, unele utilaje nu începuseră 
să lucreze.

Se impune o colaborare strînsă 
— responsabil de utilaj, con
structor, beneficiar — printr-o acti
vitate mult mai dinamică, atît or
ganizatorică, cit și tehnică, precum 
și o mai susținută muncă po
litică pentru ca toți comuniștii, 
întregul colectiv de maiștri, meca
nici. conducători auto să asigure 
funcționarea întregului potențial me
canizat de pe șantier și în'al doilea 
schimb de lucru.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scintell"

Obiectivele agrozootehnice să lie

terminate înainte de venirea frigului
Recent. în județul 

Bacău, consiliul de 
control muncitoresc al 
activității economice 
și sociale a analizat 
stadiul 
pentru 
matelor, 
atenție deosebită con
struirii adăposturilor 
noi și amenajării co
respunzătoare a celor 
existente. Din iniția
tiva comitetului jude
țean de partid, s-au 
revăzut graficele de 
execuție pentru a se 
intensifică ritmul lu
crărilor în această 
perioadă.

Ceea oe se cuvine 
subliniat in mod deo
sebit este preocuparea 
constructorilor de a 
da în funcțiune in a- 
vans o serie de obiec
tive agrozootehnice, 
între care fermele de 
vaci de lla Ardeoani, 
Parincea. Odobești și 
altele. Pe aceste șan
tiere. lucrările 
strucții sînt 
încheiate.

în județul 
se realizează 
de investiții 
tive și în > 
tivele agricole 
slab dezvoltate, 
cuvine subliniată 
laborarea dintre aces-

ipregătirilor 
iernaraa ani- 

acordind o

de con- 
practic

Bacău 
o serie 
produc- 

coopera- 
mai 

Se 
co

te cooperative cu alte 
unități economice din 
județ. Cooperatorii 
din Sănduleni con
struiesc un grajd pen
tru 118 vaci cu spri
jinul lucrătorilor din 
cadrul Trustului I.A.S. 
Bacău. De asemenea, 
cooperatorii din Godi- 
nești realizează două 
grajduri cu ajutorul 
trustului județean de 
construcții. iar cei 
din Motoșeni refac 
instalația de alimen
tare cu apă cu spri
jinul întreprinderii de 
industrializare a căr- ■ 
nil. Este bine ca ast
fel de inițiative să fie 
extinse pentru exe
cuția unor lucrări 
care necesită un grad 
ridicat de calificare și 
complexitate.

Problema încheie
rii tuturor lucrărilor 
se pune și la alte ca
pacități de producție, 
așa cum este cazul 
fermei de creștere a 
vacilor de la coope
rativa agricolă ’din 
Sfiucești. Aici nu sînt 
terminate fosele pen
tru dejecții și racor
durile la rețeaua elec
trică. De asemenea, 
nu este giata grajdul 
pentru adăpostirea 
junincilor. în loc să

coopereze, beneficia
rul și constructorul au 
ajuns la litigii. neso
luționate de luni de 
zile.

Tot în județul Bacău, 
anul acesta au fost 
analizate posibilită
țile de a îmbunătăți 
condițiile de adăpos- 
tire a animalelor, cit 
și pentru înlocuirea 
unor adăposturi di n 
chirpici sau paiantă 
necorespunzătoare. în 
aproape 30 de coo
perative agricole au 
fost începute lucrările 
la grajduri de taurine, 
care se execută în re
gie proprie. Coopera
torii din Luizi. Că.lu- 
găra. Căiuți și altele 
au terminat grajdurile 
începute, iar unele au 
și fost populate. To
tuși. cele mai i 
grajduri ce se 
struiesc în regie 
prie nu sînt 
oeea ce impune 
suri ferme, energice 
din partea organelor 
județene pentru im
pulsionarea lucrări
lor și darea lor in 
funcțiune înainte de 
sosirea anotimpului 
friguros.

multe 
con- 

> pro
Kata, 
mă-

C. BORDEIANU

■>ș .K*|

La întreprinderea metalurgicâ din lași, concomitent cu sporirea producției 
se pune un accent deosebit pe valorificarea superioarâ a metalului \

in intimpinarea „Zilei metalurgistului
me- 
im-

Apropiata sărbătoare a „Zilei 
talurgistului" a dat un puternic 
puls activității productive din marile 
combinate și întreprinderi ale ra
murii. Aflăm astfel de la ministerul 
de resort că furnaliștii țării au pro
dus, suplimentar prevederilor planu
lui la zi, aproape 175 000 tone fontă, 
trăgătorii de țevi din București, Ro
man ș.a. — aproape 13 000 tone țevi, 
iar colectivele întreprinderilor de 
specialitate — mai mult de 17 000 
tone de alumină.

Siderurgiștii de 
„Industria sîrmei" . ..
își îndeplinesc cu regularitate, lună 
de lună, sarcinile ' '
acestei ritmicități, ei au consemnat 
anul acesta, în cronica întrecerii so
cialiste, o depășire a prevederilor de 
plan de 1,8 la sută. Printre produ
sele livrate beneficiarilor peste plan 
se găsesc : 770 tone oțel, 1 680 tone 
bare trase, 11 000 tone sîrmă.

Colectivul laminorului de benzi 
la rece de la Combinatul siderurgic

la întreprinderea 
din Cimpia Turzii
de plan. Datorită

Galați este antrenat într-o largă no
țiune de reducere a consumurilor 
specifice. Aceasta le permite ca, în 
prezent, să economisească la o tonă 
de tablă 150 kg metal. La acest suc
ces se adaugă realizarea lucrătorilor 
din atelierul de ajustai care, anul 
acesta, au economisit 470 tone mate
rie primă, pe care au transformat-o 
in mai mult de 400 tone marfă de 
calitatea I.

Datorită organizării mai bune a 
muncii și măsurilor îndreptate spre 
folosirea integrală a mașinilor și a- 
gregatelor, 
tehnicienii 
din Tulcea 
tul anului, 
de plan, o . . _
loare de 38 milioane lei. Totodată, 
ei raportează că. pînă la această 
dată, au depășit angajamentul anual 
asumat în întrecerea socialistă cu 
peste 5 800 tone de alumină calcina
tă, pe care au livrat-o economiei 
noastre naționale. (Agerpres).

muncitorii, inginerii fi 
Combinatului metalurgic 
au realizat, de la începu- 
suplimentar prevederilor 
producție globală în va-

de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților sale de producție. La capacitățile planificate să intre îri funcțiune in acest an termenele au fostîntreprinderii „Autobuzul" din Capitală i s-au alocat importante fonduri <’ . ’ ’ • ..... .......... ■ -.... . ........... ____
respectate. Măsurile luate de constructor. I.C.S.I.M.-Bucure ști, pentru a se utiliza din plin timpul din aceste zile frumoase imprimă un ritm de lucru intens și ia obiectivele de investiții aflate in construcție. în principal, aceste măsuri 
se referă la asigurarea forței de muncă, îmbunătățirea aprovizionării punctelor de lucru și repartizarea judicioasă a lucrărilor pe zile și decade, pe echipe și pe fiecare lucrător in parte. Constructorii caută să nu irosească nici un minut, 
nici o oră din timpul de lucru, hotărirea lor de a respecta termenele de execuție a lucrărilor este fermă, unanimă. Iată citeva secvențe surprinse. în aceste zile, pe șantierul întreprinderii „Autobuzul". în prima imagine : ing. Constantin 
Mosor, lăcătușul Marian Onica, șeful de echipă Constantin Chirilă și șeful de lot Patil Mititelu ; în imaginea din centru sînt prezenți sudorii : Valeriu Popescu, Ion Gheorghe, Dumitru Istrate și Anghel Dincescu, iar în ultima foto
grafie din dreapta, zidarii: Nicolae Iepure, Vasile Ciucă, Mihalache Bradeschi, Dan Obilișteanu și Nicolae Șerbănescu. Foto: E. Dichiseanu

CONTRASTE
Așa „studenți eterni11, da

Promoția 1976 a fa
cultății de subingineri 
de pe lîngă întreprin
derea mecanică din 
Cugir, (de altfel, pri
ma promoție a facul
tății) a fost repartiza
tă în producție. în u- 
zină. Mulți dintre 
proaspeții subingineri 
continuă să lucreze în 
compartimentele unde 
pînă nu de mult au 
muncit la strung sau 
la freză. Toți însă 
continuă într-un fel 
facultatea. Au. cum se 
zice, obligații de ono
rat

Ce fel de îndatoriri ? 
Să aplice în practică 
proiectele lor de di
plomă. Temele acesto
ra au fost inspirate 
din programele între
prinderii de creștere a 
productivității muncii, 
asimilarea de produse 
noi. modernizarea pro
ducției. Deci, un pro
iect de diplomă — o 
problemă tehnică de 
producție rezolvată. 
Pentru aceasta, cei 40 
de subingineri au 
sprijinul conducerii, al 
specialiștilor si colegi
lor de muncă. Dau,

într-un fel. un adevă
rat examen practic, cu 
un dascăl deosebit de 
exigent : producția.

Aplicarea in pro
ducție a acestor pro
iecte se soldează cu 
creșterea productivi
tății muncii. crearea 
de condiții ca un 
muncitor să lucreze la 
mai multe mașini ș.a. 
Se realizează deci un 
deziderat major al 
pregătirii specialiști
lor : proiectul de di
plomă — sarcină de 
serviciu. (Ștefan Di- 
nică).

Accidentele erau... accidentale?
Folosirea deplină, cu 

înalt randament. a 
mijloacelor tehnice din 
dotare — iată o înda
torire de căpătîi a tu
turor colectivelor de 
întreprinderi. Evident, 
un atare imperativ 
este bine cunoscut în 
absolut toate unitățile 
economice. Mai mult, 
în acestea au fost în
tocmite programe con
crete de acțiune, me
nite să asigure func
ționarea normală a 
mașinilor și utilajelor, 
exploatarea lor la în
treaga capacitate.

Care este. în prac
tică. soarta acestor 
programe de măsuri ? 
Datele de care dispu
nem atestă că în ma

rea majoritate a între
prinderilor industriale 
se acționează energic 
pentru aplicarea in 
producție a soluțiilor 
preconizate, pentru 
mai buna gospodărire 
a mijloacelor tehnice, 
iar sarcinile de plan 
Si angajamentele se 
înfăptuiesc cu succes. 
Alte unități economice 
sînt însă... „corigente" 
în ceea ce privește 
transpunerea în viață 
a propriilor măsuri 
privind mai buna uti
lizare a capacităților 
de producție. între al
tele. este vorba si de 
întreprinderea de apa- 
rataj electric și insta
lații din Titu. Ce-i

drept, nu știm dacă 
în întreprindere a cal
culat cineva ce pro
ducție se putea obți
ne în plus dacă toate 
mașinile și utilajele 
ar fi funcționat în a- 
cest an la întreaga lor 
capacitate. După cum, 
nu cunoaștem de ce 
la întreprinderea din 
Titu întreruperilor 
care au apărut în 
funcționarea unor ma
șini și utilaje li se 
spune... accidentale. 
Te și întrebi, care 
este definiția acciden
tului : accidentul se 
întîmplă sistematic, 
sau accidentul este... 
accidental ? (Ilie Ște
fan).

Se bucură pădurea
Ne aflăm în plin se

zon de recoltare a le
gumelor. Zilnic. din 
unitățile agricole sint 
expediate spre piețe 
și fabricile de conser
ve mari cantități de 
tomate, cartofi, varză, 
ardei ș.a. Odată cu 
legumele, mii. zeci de 
mii de lăzi din lemn 
sînt „plimbate" cu 
autocamioanele. Este 
evident, fără ambala
je nu se poate I Dar...

începînd de anul

trecut, la întreprinde
rea de legume și fruc
te din județul Con
stanța. ambalajele — 
lăzile din lemn — au 
fost înlocuite, aproape 
în totalitate, cu amba
laje din polietilenă. 
Avantajele sînt mul
tiple. în primul rînd. 
mijloacele de trans
port sînt încărcate 
la întreaga capaci
tate cu legume, fără 
să se mai ocupe 
spațiul cu lăzi. Apoi,

un ambalaj din po
lietilenă costă de zece 
ori mai puțin de- 
cit un ambalaj din 
lemn. în sfirșit. a- 
mintim că se re
duce simțitor consu
mul de material lem
nos. Numai anul tre
cut s-au scos din cir
cuit 400 000 lăzi, eco- 
nomisindu-se circa 
2 000 mc de cherestea. 
Motiv să se bucure 
pădurile. (Ion Teodor).

ROAREA-SOARELUI recoltată operativ, depozitată cu grijă
RECOMANDĂRI UI MINISTERULUI AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE
Condițiile climatice — temperaturile mai scăzute din 

această vară — au întîrziat coacerea florii-soarelui, și 
deci și recoltarea. în mod obișnuit, în alți ani la a- 
ceastă dată era strînsă recolta de pe cel puțin jumă
tate din suprafața cultivată. în acest an, pînă la 13 sep
tembrie , floarea-soarelui a fost recoltată de pe 24 
la sută din suprafețele cultivate în I.A.S. și 19 la 
sută in cooperativele agricole. Lucrările sînt mai a- 
vansate în cooperativele agricole din județele Teleor
man, Ilfov, Mehedinți și Argeș.

La ultima teleconferință care a avut loc la Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare s-a apre
ciat că. în toate județele situate in zona de sud a țării 
floarea-soarelui s-a copt, astfel îneît se poate trece și 
trebuie să se treacă din plin, cu toate forțele, la re
coltat. La executarea lucrărilor s-a recomandat să se 
țină seama de condițiile specifice din acest an. în 
unele locuri, din cauza ploilor, capitalele de floarea- 
soarelui au fost atacate de boli. De aceea, este 
nevoie ca, în asemenea cazuri, floarea-soarelui să fie 
recoltată manual, iar capitalele să se întindă pe pa- . 
tari formate din tulpini, pentru a se putea usca. După

CONSTATĂRI 
ILFOV: Cu combinele, dar și cu 
în județul Ilfov s-a strîns recol

ta de floarea-soarelui de pe 22 000 
de hectare din cele 43 000 ha 
cultivate în cooperativele agricole 
și de pe 4 500 ha din cele a- 
proape 7 000 ha in întreprinderile 
agricole de stat. Evident, lucrările 
sînt întîrziate față de alți ani. Toc
mai de aceea, organele și organiza
țiile de partid, conducerile unităților 
agricole se ocupă îndeaproape de 
recoltare și depozitare, în funcție 
de condițiile concrete din fiecare 
unitate. Există nenumărate dovezi 
că spiritul gospodăresc, hărnicia 
oamenilor sînt în stare nu numai 
să atenueze, ci chiar să elimine e- 
fectele nedorite ale climei, să pună 
în afara oricărui pericol o recoltă 
bună, muncită o vară întreagă. Așa 
au acționat cooperatorii din Oina- 
cu. de exemplu, care au încheiat 
recoltatul florii-soarelui, precum și 
din alte unități, care n-au uitat că 
în condițiile acestei toamne secera 
e cea mai sigură ..combină". Meca
nizatorii de la I.A.S. Chimogi. fo-

aceea, capitalele urmează să fie treierate pe loc cu 
ajutorul combinelor. Tot datorită condițiilor deosebite 
de lucru, unele capitule cînd sînt atinse de rabatorul 
combinei se desprind de pe tulpini și cad pe pămînt. 
De aceea se impune ca în fiecare imitate agricolă să 
fie organizate echipe speciale care să strîngă toate 
capitalele căzute. Această lucrare trebuie executată 
imediat după trecerea combinei prin lan. astfel încât 
să se evite orice risipă de semințe. Este indicat ca in 
cooperativele agricole să fie găsite și folosite pe larg 
mijloace de stimulare a cooperatorilor, inclusiv a 
elevilor care participă la stringerea capitalelor de 
floarea-soarelui, stimulente care să fie acordate în 
fiecare seară, ținîndu-se seama de cantitatea strînsă 
de fiecare în parte. Pentru ca recoltarea să se facă la 
timp și fără pierderi, este necesar, ca în fiecare uni
tate agricolă activitatea să fie temeinic organi
zată. să se asigure transportul rapid Si depozitarea cu 
grijă a semințelor la bazele de recepție. Comanda
mentele locale au datoria să asigure ca atît recoltarea, 
cît și depozitarea florii-soarelui să se facă cu oea mai 
mare răspundere.

DIN JUDEȚE

ducere și specialiști care, chiar în 
condițiile deosebite din această 
toamnă, tărăgănează recoltatul flo
rii-soarelui, nu se ocupă de strin
gerea capitalelor căzute la pămint. 
Astfel, in unitățile agricole din 
consiliile intercooperatiste Con- 
deești, Hagiești, Sărulești, în ulti
mele zile s-a lucrat doar cu 10—15 
la sută din forța mecanică și ma
nuală existentă. Asemenea ati
tudini trebuie combătute cu toa

tă fermitatea. în această direcți» 
sînt chemate să acționeze organele 
și organizațiile de partid, mem
brii biroului județean, celelal
te cadre din organele județene, 
care au fost împuternicite să con
ducă direct. în această perioadă, 
întreaga activitate din unitățile a- 
gricole.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scintell"

OLT: Exemplul fruntașilor arată 
că se poate și mai repede

secerile
losind din plin timpul și mașinile,
au strins întreaga recoltă de pe 
cele 600 ha cu floarea-soarelui. 
„Nu dispunem de forțe manuale 
pentru a recolta 140 ha de floarea- 
soarelui — ne spune Ștefan Băl- 
țoi, președintele cooperativei agri
cole din Gorneni — dar am orga
nizat munca în așa fel ca în cel 
mult opt zile să terminăm". Si. în
tr-adevăr, cooperatorii condiționau 
recolta adusă din cîmp. Umiditatea, 
încă ridicată nu permite livrarea 
producției in baza de recepție. Ca 
urmare, este depozitată pe o plat
formă betonată, într-un pătai de 
porumb, și lopătată. în cimp, la 
brigada Bănești, unde lucrează 
două combine, activitatea mecani
zatorilor și a cooperatorilor este con
dusă și supravegheată de ingine- 
rul-șef al cooperativei. Mircea Ra- 
bega. Aceeași bună organizare a 
muncii am constatat și în coo
perativele agricole Chiriacu. Dimi- 
trie Cantemir. Valea Bujorului.

Mecanizatorii de la S.M.A. Ghim

pați au pus la dispoziția celor 7 
unități.din consiliul cooperatist res
pectiv 18 combine „Gloria", dotate 
cu dispozitive speciale, și alte 8 
adaptate de ei pentru recoltarea 
florii-soarelui. forțe suficiente pen
tru a stringe recolta de pe cele 
1 100 ha intr-un timp scurt. Mare 
parte din acestea lucrează din plin. 
O excepție — la cooperativa agri
colă din Schitu. Mai exact, preșe
dintele ei, Chivu Paraschiv. ingi- 
nerul-șef, Nicolae Naghel. și șefa 
de fermă, ing. Cornelia Plearcă, 
erau plecați, cu toții, care încotro, 
cum spunea un cooperator. în a- 
cest timp, oamenii așteptau pe cîmp 
de dimineață (era ora 11.30) o re
morcă pentru a prelua încărcătu
ra din buncărul unei combine. Iar 
oamenii, cel puțin in acea zi. au 
pierdut vremea, cînd de fapt ar fi 
putut face multe, pentru că multe 
dintre muncile pămîntului s-au cam 
aglomerat in această perioadă. Si
tuația întîlnită Ia Schitu, se pare, 
nu-i izolată. într-o discuție cu di
rectorul direcției agricole, ing. Ef- 
timie Vasilescu. acesta aprecia că 
mai sint încă unele cadre de con

Biroul Comitetului județean Olt 
al P.C.R. a analizat recent modul 
în care este pregătită și se desfă
șoară campania de recoltare a cul
turilor de toamnă și de însămin- 
țare a păioaselor, inițiind noi mă
suri pentru buna desfășurare a tu
turor lucrărilor de sezon. S-a sta
bilit să se intensifice recoltarea 
florii-soarelui, eliberarea operati
vă a terenului pentru însămînțarea 
păioaselor, aceasta fiind o plantă 
bună premergătoare pentru grîu. 
S-a indicat, totodată, ca, pentru 
evitarea pierderilor, capitalele de 
floarea-soarelui să fie strînse in 
saci sau coșuri căptușite și apoi 
treierate cu combina. în numeroa
se unități s-a trecut cu toate for
țele la recoltarea florii-soarelui, 
cultură care ocupă in județul Olt 
aproape 25 000 hectare.

La Bucinișu și Rotunda, de pil
dă. cu toate că terenul este încă 
umed, am văzut sute de coopera
tori cu seceri și saci strîngînd re
colta de floarea-soarelui. Și în alte 
locuri se prooedează la fel. La Co- 
teana s-a luat o măsură demnă de 
consemnat. „Pentru urgentarea 
coacerii — ne spune Marin Croi- 
toru, președintele cooperativei a- 
gricole — avînd în vedere că pe 
toate cele 450 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui vom însămînța 
grîu. am tăiat capitalele, pe care 
le-am pus spre uscare pe bețele 
rămase în picioare. Acolo unde 
plantele au ajuns .la maturitate, 
capitalele le punem în saci și apoi 
direct la combină". în ziua cind

am fost la Coteana, peste 300 de 
cooperatori, organizați pe echipe, 
se aflau în cîmp la strînsul florii- 
soareluL Participarea masivă la 
această lucrare și buna organizare 
a muncii au făcut ca în numai 3—4 
zile să se recolteze peste 300 ha 
din cele 450 cultivate. Suprafețe 
mai mari s-au recoltat și în uni
tățile din cadrul consiliilor inter
cooperatiste Stoenești, Vlădila și 
Radomirești.

Dar trebuie spus că nu peste tot 
se acordă atenția cuvenită culesu
lui florii-soarelui. Realizările de 
pînă acum — circa 3100 hectare 
recoltate din cele 24 896 ha culti
vate — sînt cu mult sub nivelul 
posibilităților. Se justifică adesea 
că plantele n-au ajuns încă la coa
cere deplină. Este în bună parte a- 

. devărat că nu toate plantele din- 
tr-un lan au ajuns la maturitate. 
Există insă locuri unde 70—80 la 
sută din plante sint tocmai bune 
pentru recoltat. De ce totuși se 
mai așteaptă ? Punem această în
trebare intrucît, după cum se știe, 
orice întîrziere împiedică elibera
rea terenului pentru însămințările 
de toamnă și totodată provoacă 
pierderile de recoltă. Este necesar ca 
inițiativa de la Coteana să fie ex
tinsă operativ și în alte unități ale 
județului, să nu se aștepte pînă 
cind poate intra combina în lan 
pentru recoltarea mecanizată a 
întregii recolte.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scîntell*
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Noua stagiune - etapa de afirmare
a angajării teatrului nostru

PROGRAMUL I
Festivalul internațional

în opera de formare a omului nou
Ne aflăm In pragul unei 

noi stagiuni teatrale. Opi
nia noastră publică o aș
teaptă cu interes și cu în
dreptățită încredere. între 
ideea de teatru și sensibi
litatea românească există 
afinități profunde. E vorba 
de afinități care fac parte 
dintr-un tezaur spiritual 
purtând pe el o marcă a 
simțirii noastre 
Ele s-au constituit cu tim
pul. inglobînd și asimilînd 
fapte de istorie, sentimen
te de artă, dovezi de înțe
lepciune colectivă, aspira
ții la cultură.

Mă întreb — întrebare cu 
atît mai legitimă în cli
matul de efervescentă spi
rituală ce urmează Congre
sului educației politice șl 
al culturii socialiste : cum 
oare va fi începutul de 
stagiune ? Firește, îmi zic, 
la înălțimea chemării a- 
adresate teatrului nostru 
de a-și afirma din plin 
angajarea în opera de fău
rire a omului nou. Și a- 
ceasta chiar dacă unele 
teatre din Capitală și din 
tară înțeleg să își redeschi
dă porțile, nu cu piese re
prezentative. în măsură să 
indice simbolic sau progra
matic linia noii lor activi
tăți, ci cu reluări din sta
giunea trecută.

Ridicînd această chestiu
ne, reflectez la mai multe 
aspecte și mai multe im
plicații. Mă gîndesc. fi
rește. la acel plus de 
culoare, expresie și în
suflețire pe care orlcind 
un caracter festiv îl poate 
imprima inițiativelor și ac
telor noastre de prestigiu. 
Mai cu seamă însă, am in 
minte o sumă de înțele
suri și semnificații mai a- 
dînci, privind in chiar sub
stanța lor fapte de cunoaș
tere si fapte de cultură din 
judecata și comportarea 
noastră de contemporani,

Cîteva considerații, acum, 
cu scopul de a justifica și 
confirma afirmațiile de 
mai sus.

S-a spus și se spune 
încă. în diferite chipuri, că 
în zilele noastre ideea și 
manifestarea de teatru ar 
trece prin conuri de um
bră. E o constatare vagă.

comune.

rezul- 
preju- 
Reali-' 

alta.

grăbita, superficială, 
tind în genere din 
decăti Si aparente, 
tatea, în fond, este 
Teatrul continuă să stăruie
în atenția și prețuirea lu
mii actuale. Cinematogra
ful. radioul și televiziunea, 
contrariu de cum se credea, 
nu i-au răpit și nu i-au 
Întunecat nici prerogativele 
clasice, nici capacitatea 
intrinsecă de Înnoire. In 
acele sectoare ale societă
ții și ale civilizației, trebu
ind să dezbată căi si mij
loace prin care valorile să

amenințare nucleară, spec
tre sociale și morale năs
cute din alienări și angoa
se. conspirații împotriva 
dreptului general si drep
tului particular la liniște 
și fericire, aberații fascis
te ale puterii, dezumanizări 
în numele științei și al 
tehnicii ș.a.m.d. — sint si
tuații și drame ale epocii 
noastre, asupra cărora tea
trul contemporan a dat a- 
larme, împotriva cărora a 
ridicat proteste. Nu numai 
teatrul politic sau teatrul- 
document și-au impus ase-

ale

ne- 
atit

noscute și necunoscute 
epocii în care trăim.

Dar poate că nu e 
voie să ne Îndepărtăm 
de mult pentru a ne da
seama de niște înțelesuri 
pe care de fapt te avem și 
sub ochii 
de propria noastră mișca
re teatrală. Pagina de is
torie contemporană înscri
să de această mișcare este 
elocventă. Să recapitulăm ! 
Au fost evocați pe scenă 
anii luptei comuniștilor din 
ilegalitate. S-au dezbătut 
aspecte din două mari pro-

noștri. E vorba

Cultura socialistă
și educația politică

într-o unitate inseparabilă
intre în viziunea și deprin
derile cugetelor omenești, 
teatrul este mereu prezent, 
se dovedește neîncetat o 
modalitate tutelară și o 
funcție perenă. Observație, 
idee, poezie, muzică, plas
tică, mișcare ! — ce altă 
formulă de artă și de gin- 
dire ca aceasta a teatrului, 
cu atît de multiple resor
turi și valențe spirituale, 
ar putea să reflecte mai 
viu și mai sesizant procese 
permanente, ca și procese 
de moment ale naturii și 
destinației umane ?

De anume tendințe con- 
testatare. de anume ruperi 
ori violente proclamate 
drept „principii" și „deschi
deri" de artă, de anume în- 
cifrări orgolioase sau ipos
tazieri existențialiste, tea
trul s-a ținut departe, cu 
indoieli și rezerve. Princi
palele lui opțiuni au rămas 
legate de om. de cetate, de 
imanente luminoase ale so
cietății și 
salvări și 
toare ale 
Lagăre de 
criminări 
ti intoleranțe

ale istoriei, de 
victorii edifica- 
sensului uman, 
concentrare, dis- 
rasiale. nevroze 

dogmatice,

menea inițiative, ci deopo
trivă și teatrul de idei sau 
teatrul poetic, toate intr-un 
acord și o convergență de 
vederi reunind In sinteza 
lor datorii și răspunderi 
umane și artistice funda
mentate.

Adevărul e că omul mo
dern are nevoie de teatru. 
O nevoie în felul ei tăcu
tă. nemărturisită. dar stă
ruitoare și bogată în pre
simțiri. Tocmai pentru că 
angajamentele noastre ca 
oameni moderni ne pun în 
fața atîtor realități imedia
te și necruțătoare, ficțiu
nea de teatru, purtătoare 
de simboluri și transfigu
rări. ne poate veni intr-a
jutor. Actul viu pe scenă, 
înfățișat și trăit de oameni, 
poate fi mai convingător 
decît ideea cuprinsă in 
scheme și propagată cu 
mijloace abstracte. Limba
jul dramatic, cu respirația 
lui naturală, poate fi mai 
cald, mai uman, mai scru
tător. mal revelator de a- 
devăruri sensibile, mai an- 
gajant spre înălțimi și cu- 
rajuri. în dialogurile noas
tră necesare cu diferite cu-

cese ale construcției socia
liste : industrializarea tării 
și socializarea agriculturii. 
S-au încercat pătrunderi în 
lumea și psihologia satelor, 
intr-un spirit nou. desprins 
de manierismul sămănăto
rist sau poporanist. S-au 
zugrăvit aspecte din viata 
de uzină, de mină și de 
șantier în aer liber, cu im
plicații descriptive bineîn
țeles. dar mai ales cu vo
ința de a se descoperi în 
acestea stări de conștiință 
socialistă în dezvoltare. 
S-au dat interpretări acti
ve ideii de umanism socia
list. atît ca idee-fortă în 
sens revoluționar, cit si ca 
platformă de legătură cre
atoare cu lumea unor cu
ceriri și valori clasice. S-au 
reconsiderat sub unghi dia
lectic figuri reprezentative 
din trecutul politic și cul
tural al tării. S-au produs 
regenerări în concepția 
dramei istorice, vechiul ei 
romantism transformîndu- 
se acum în comunicarea 
directă a valorii pilduitoare 
și însufletitoare a luptăto
rului pentru năzuințele.

pentru marile Idealuri 
scumpe poporului.

Pe linia satirică, au fost 
puse în cauză deformări 
sufletești derivate din prac
tici birocratice, neputința 
intelectuală si morală a u- 
nor minți de a se integra in 
mersul progresiv al lucru
rilor, forme de rătăcire ale 
unor cugete dispuse să 
nege ori să altereze înțele
suri majore ale actualității 
sociale.

In plus, trebuie să 
ținem seama că mișcarea 
noastră de teatru din ul
timele decenii a mers în 
pas cu cultura teatrală a 
lumii, că a purtat mesaje 
ale tării peste hotare, că a 
pus premise sigure pentru 
întemeierea unei școli ro
mânești de actorie și regie, 
că a contribuit în mod e- 
sentia.1 ca literatura noas
tră contemporană să-și des
copere și să se așeze pe 
făgașuri proprii.

Dar toate acestea nu sînt 
finaluri și apoteoze ; sînt 
fapte și etape ale unei e- 
voluții în curs. Nu este ca
zul să le privim apologe
tic ; datoria noastră este să 
te cunoaștem, să le recu
noaștem meritele, să ’e în
țelegem sensul, să te ce
rem a-și continua sub a- 
ceeași tensiune activitatea 
și aspirațiile. Iată, prin 
urmare, de ce socotesc că 
sentimentul cetățenesc al 
țării ar vrea ca începutul 
de stagiune să se petreacă cu 
sentimentul unor Îndatoriri 
ce se cer onorate, cu privi
rea mereu spre înălțimi, cu 
încordări spirituale, cu vi
ziune educativă. Cu alte 
cuvinte. Intr-un spirit de 
creație întru totul firesc a- 
cestui moment. în care te
atrele își propun să con
tribuie esențial la poten
țarea funcției mobilizatoa
re a artei, la modelarea 
conștiinței omului nou — 
prin substantializarea me
sajului ei. prin amplifica
rea activităților de specta
col și prin sprijinirea mai 
intensă a mișcării de ama
tori.

Prof. univ.
Ion ZAMFIRESCU

Expoziția de pictură
R. P. Bulgaria

Premiera filmului „Osînda“

9,00 Teleșcoalâ.
10,00 Film artistic : „Pe aici nu se tre

ce" — producție a Casei de filme 
Cinci.

12.30 Telex.
16.00 Teleșcoalâ. Reactorul atomic.
16.30 _ • -----------
17,00
17,05

„George Enescu
limba franceză.Curs de 

Telex. 
Mult e 
române 
nentă a .
Roman-foilelon : Țăranii. Episo
dul X — Moartea lui Boryna. 
Pentru sănătatea dv. Cabinet de 
dermatologie.
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură.
Telecronică pentru pionieri. Mîi- 
ne, start în noul an școlar I 
Agenda Festivalului international 
„George Enescu" — ediția a Vil-a. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Seară de teatru : „Vlalcu Vodă" 
de Alexandru Davlla (partea I). 
Premieră TV.
Sub cupola musonilor — docu
mentar TV. Dezvoltarea economi- 
co-socială a Insulei Hainan.
„Țara mea". Mic concert de 
muzică românească.

22,10 24 de ore. • învățămîntul româ
nesc, azi. Documentar.

Orchestra

17,25
18,15

18,25

18,55
19,10

19.20
19.30 
20.00
20,15

21,40

22,00

20,00

20,30

dulce... Latinitatea limbii 
— o preocupare perma- 
școlll românești. simfonică a

Radioteleviziunii
ungare

Prin ansamblul 
stilistic, concertul 
chestrei simfonice 
Budapesta a Radiote- 

ungare a 
interesul publi- 
datorltă dialo- 

propus de inter- 
între clasicism

său 
Or
din

PROGRAMUL II

Telerama. Marele spectacol (curse
le de automobile „Marile spectaco
le" ale televiziunllor).
Ancheta T : „Cînd plinea este fără 
muncă".
întîlnire... In studioul 3.
Festivalul internațional „George 
Enescu" — ediția a Vil-a. Trans
misiunea părții a II-a a concertu
lui orchestrei simfonice a filarmo
nicii „George Enescu".. Dirijor : 
Mircea Basarab. In program: Sim
fonia a IV-a de P. I. Ceaikovskl. 
Prezintă : Viorel Cosma.

„Cartea
prin poștd“

Librăria „Cartea prin poștă" 
vine in sprijinul constructorilor 
și al întreprinderilor de con
strucții oferindu-le următoarele 
titluri de specialitate : 
I. Ivanov : Materiale

strucții. instalații
de con- 
și utilaj 

40,00 tei 
tencuito- 

8,00 lei
D. Slahtenea : Cartea 

rului
R. Boncuț : Cartea normatoru- 

lui din constructii-montaj 
12,50 ipi 

A. Zacopceanu : Cartea betonis- 
tului 16,00 tei

P. Rădulescu: Construcția, mon
tajul, întreținerea și repara
rea armăturilor industriale 

12,00 lei 
compuse 
precom- 
25,00 tei

— /
tura definitorie a 
acestei prestigioase 
formații simfonice 
care onorează actuala 
ediție a Festivalului 
internațional ..George 
Enescu".

Bumbry-Ortiz 
-Herlea

Pierre
Cochereau

Expoziția de pictură 
deschisă în sălile Ate
neului Român cu pri
lejul cetei de-a 32-a 
aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în 
Bulgaria înlesnește, 
o dată mai mult, pu
blicului românesc o 
incursiune în univer
sul artistic al tării ve
cine și prietene. Lu
crări realizate de cinci 
dintre cei mai repre
zentativi pictori con
temporani bulgari ilus
trează cîteva dintre 
direcțiile de evoluție 
ale artei bulgare de 
astăzi. Prin varieta
tea soluțiilor adop
tate. pînzele unor 
maeștri unanim res
pectați — precum ar
tiștii poporului Ben- 
cio Obreskov și Chirii 
Petrov — alături de 
acelea semnate de 
Vera Vasilieva. Atanas 
Iaronov și Gheorghi 
Baev — pun în e- 
vidență diversitatea 
talentelor, contribu
ția artiștilor bulgari 
la tumultuoasa acti
vitate de edificare 
a unei noi orinduiri. 
Deși ilustrează doar 
cîteva din tendințele 
fundamentale de dez
voltare ale artei bul
gare. în ansamblul ei 
expoziția pune în evi
dentă implicit noul 
climat politic și social 
al Bulgariei contem
porane. care a oferit 
creației un teren fertil 
de manifestare.

Finețea observației, 
nuanțările de inter
pretare. mînuirea su
plă a culorii atestă 
faptul că aceste lu
crări conțin. în zonele 
lor cele mai adinei, 
bucuria de a fixa si 
elibera prin creație 
fenomene sensibile. La 
curent cu cete mai

rodnice căutări ale 
gîndirii plastice actua
le. pictura bulgară a 
înregistrat, 
deplasările 
avut 
cială, 
tuală 
ceste 
ferit artiștilor teme și 
subiecte generoase, de 
o reală forță emoțio
nală. Lucrările 
trului Chirii 
relevă, de 
cu predilecție

totodată. 
care au 

loc în etica so- 
în viata spiri- 
a oamenilor. A- 
modificări au o-

maes- 
Petrov 
pildă, 

aspec-

PLA
te ale satului
gar, imaginea oame
nilor lui. Intitulate 
variat („Patriarhală". 
„Populară". „Portret 
de bărbat". „Peisaj" 
etc.), aceste pînze care 
se mențin in registrul 
realității imediate se 
remarcă atît prin sem
nificațiile cu care le 
dăruie subiectivitatea 
artistului, cit si prin 
plasticitatea lor pictu
rală. Bencio Obreskov 
se dovedește, de ase
menea, preocupat de 
conturarea, cu mijloa
ce de exprimare pro
prii. a unui mediu 
geografic intuit, prelu
crat si transpus in 
specificitatea lui. cu 
detalii uneori pitorești. 
Peisajele prezentate de 
el în expoziție ni-1 re
levă ca pe un observa
tor atent al frumuse
ților tăinuite de natu
ră. Mai mult chiar, un 
peisaj din Hunedoara 
îl recomandă drept un 
prieten al României.

bun cunoscător al pei
sajului nostru. Comun 
întregii expoziții este 
un anume fior liric 
care se datorează nu 
numai armoniei și dis
creției modalităților de 
rezolvare plastică, dat 
mai ales pasiunii sta
tornice a celor mai 
multi pictori pentru 
peisaj. Frumusețea in
genuă sau stranie, tul
burătoare uneori, a 
peisajelor marine la 
Gheorghi Baev sau do
rința. la Vera Vasilie
va. de a capta prin in
termediul culorii rea
lității insesizabile în 
interiorul unor peisaje 
cunoscute ilustrează 
— de fiecare dată cu 
alte mijloace —aceeași 
pasiune constantă, 
pentru peisaj. în con
trast cu această ten
dință pe care am con- 
statat-o la majoritatea 
expozanților ne apare 
pictura lui Ataiîas Ia
ronov. „Cai albi", por
tretele sau naturile 
statice semnate de el 
aduc o viziune mai 
gravă, sugestivă din 
punct de vedere cro
matic. în care sobrie
tatea subliniază parcă 
monumentalitatea com
pozițiilor. expresivita
tea lor.

In ansamblul ei, ex
poziția din sălile Ate
neului prezintă publi
cului românesc gînduri 
și aspirații artistice 
care, variat ipostazia- 
te. localizează cîteva 
din preocupările picto
rilor bulgari contem
porani. Este încă un 
prilej de apropiere 
spirituală, de întărire 
a legăturilor frățești 
cu poporul din țara 
vecină și prietenă.
Marina PREUTU

Filmul artistic românesc „Qsînd^" 
a fost prezentat în premieră, luni 
seara, la cinematograful „Patria" 
din Capitală. Ecranizare, într-o vi
ziune originală, a cunoscutului ro
man „Velerim și Veler Doamne" de 
Victor Ion Popa, pelicula este o nouă 
realizare a lui Sergiu Nicolaescu, 
care apare pe genericul filmului în
tr-o triplă ipostază — regizor, cosce- 
narist (alături de A Salamanian) și 
actor.

Creație a Casei de filme nr. 5, 
„Osânda" ilustrează aspecte drama
tice din viața satului românesc de 
după primul război mondial, desti
nul unui erou care își pierde viața 
în condițiile vitrege ale regimului 
burghezo-moșieresc. în principalele 
roluri au fost distribuiți actorii Amza 
Pellea. Sava Petrache. Gheorghe 
Dinică. Ioana Pavelescu.

(Agerpres)

C. Avram : Structuri 
oțel-beton și beton 
primat-beton armat

St. Bălan : încercarea construc
țiilor 15,00 tei

Macarale pentru construcții 
vol. I—II 72,00 lei

•** Instrucțiuni pentru preve
nirea incendiilor pe ramuri 
de prodjictie 15,00 tei

•** îndrumătorul zidarului be- 
tonist vol. II 20,00 lei
Comanda se face printr-o 

simplă caste poștală trimisă pe 
adresa : LIBRĂRIA „Cartea 
prin poștă", str. Serg. Nutu Ion 
nr. 8—12, sector 6, Cod. 76324 
București, iar plata la primirea 
coletului.

J

leviziunii 
atras 
cului 
gului 
pre ti 
și contemporaneitate, 
veritabilă demonstra
ție a posibilităților de 
care dispune această 
formație de frunte 
din tara vecină și 
prietenă. Sub bagheta 
lui Gyftrgy Lehel, 
muzica „Simfoniei nr. 
95“ de Haydn a căpă
tat amprenta unei 
elegante sobre în pro
portionarea contras
telor ; la polul opus, 
„Concertul pentru or
chestră" 
operă de 
marelui 
ungar, a 
mînitarea 
unei muzici în 
tragismul se 
nează cu meditația li
rică și exuberanta rit
murilor. O autentică 
probă de virtuozitate, 
redarea acestui „Con
cert pentru orchestră" 
ne descoperă nu nu
mai un prestigios an
samblu simfonic, ci și 
originala personalitate 
a lui Gytirgy Lehel, 
dirijor de mare an
vergură.

în compania muzi
cienilor Radiotelevi- 
ziunii ungare, violo
nista Maria Balint a 
ales pentru prezenta 
sa în festival o cele
bră partitură roman
tică — „Concertul nr. 
1“ de Paganini. încli
nația spre lirism a 
Măriei Balint favori
zează mai ales expre
sivitatea mișcărilor 
lenite. în care canti
lena părea să se apro
pie de culoarea vocii 
umane. Cu o ușurin
ță a arcușului ce su
plinește accentele pa
sionate. violonista a 
conferit totodată ex
tremelor dificultăți 
ale partiturii o cursi
vitate 
la care 
viziune 
asupra 
romantic, 
excesele 
Dialogul Măriei 
lint cu orchestra 
rijată de Gyorgy Lehel 
a avut astfel calitatea 
de „clasicism și 
temporaneiitate" 
dezvăluie a fi

Un prestigios trio li
ric a entuziasmat _pu- 
blicui cu opera 
ca“ de Puccini, 
personalitate ce 
nă scena. Grace 
brv (S.U.A.) a 
în rolul titular 
presionantă eroină ro
mantică. jocului acto-

„Tos- 
Cu o 
domi- 
Bum- 
croat 

o im-

de Bartok, 
maturitate a 

compozitor 
relevat fră- 
dramatică a 

care 
înveci-

convingătoare, 
a adăugat o 
contemporană 
melodismului 

epurat de 
patosului. 

Ba- 
di-

con- 
ce se 
trăsă-

Reintîln'irea cu Pi
erre Cochereau, în 
programul concertului 
simfonic al Radiotele- 
viziunii române, diri
jat de Emanuel Elenes- 
cu. ne-a amintit de an
terioarele 
artistului 
stagiunile 
Aceeași 
echilibrarea 
s iu ni lor sonore, de la 
masivitatea marilor a- 
corduri la murmurul 
discret al registrelor 
în nuanțele minime, 
aceeași stăpînire de 
mare maestru a între
gului și clară viziune 
a detaliului au conferit 
interpretării muzicii 
lui Liszt calități ma
jore. Uneori chiar, 
modalitlateia de inter
pretare a apărut mai 
completă și mai inte
resantă decît muzica 
Însăși, dovedind că 
Cochereau continuă 
tradiția marilor orga- 
niști „coloniști" fran
cezi. pentru care ar
hitectonica sonoră 
este in sine o artă.

prezente ale 
francez în 

bucureștene. 
fantezie în 

dimen-

Astăzi, în sălile 
de concert:

ricesc remarcabil 
dăugîndu-i-se o cali
tate vocală de excep- 
tis și o fascinantă 
gamă a efectelor ex
presive. veriste. Re
plica tenorului spaniol 
Francisco Ortiz s-a si
tuat la un nivel demn 
de ținuta unui ase
menea spectacol, prin 
aliajul armonios al 
creării personajului 
lui Puccini. în care 
glasul are numeroase 
momente de plenitu
dine lirică. Cu strălu
cire. Nicolae Herlea 
și-a argumentat 
zența în această 
tributie de elită, 
noblețe a redării 
cale ce făcea si
interesantă configura
ția dramaturglcă a 
perfidului Scarpia. Un 
spectacol remarcabil, 
cintat integral în lim
ba Italiană, condus 
cu grijă de dirijorul 
Cornel Trăilescu, 
„Tosca" de Puccini 
reiterează marile suc
cese care au marcat, 
de-a lungul anilor, 
prezenta Operei ro
mâne în manifestările 
Festivalului ..George 
Enescu".

pre- 
dis- 

cu o 
vo
mat

• Programul came
ral din sala mică a 
Palatului (marti. ora 
17) suscită interesul 
prin prezenta a trei 
formații românești de 
cvartet 
ultimul 
cvartetul 
ca", cunoscut în viata 
muzicală europeană 
în urma participării 
la festivaluri și con
cursuri internaționale, 
precum 
„Voces 
nae" și 
laureate 
lui internațional 
la Colmar-Franța. 
Programul prezentat 
de acești tineri, căro
ra li se adaugă și 
trio „M. Jora". are 
ca subiect principal 
creația camerală ro
mânească. de la Enes
cu. !>a Berger. Bughici 
și Chiriac.

afirmate în 
deceniu — 

„Academi-

gi cvartetele 
contempora- 

., Arpeggio", 
ale concur.su- 

de

• In cel de-al do
ilea concert simfonic 
al Filarmonicii „Geor
ge Enescu", în sala 
mare a Palatului. Mir
cea Basarab prezintă 
partituri de Ceaikov- 
ski, Brahms și 
Dumitrescu. 
Radu Lupu, 
ora 20).

Ion 
Solist, 
(marti,

Grigore
CONSTANTINESCU
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FOTBAL: Rezultate, clasamente, programări
Prin indisponibilitatea echipei 

F.C.M. Reșița și amînarea, cu o 
motivare discutabilă, a partidei 
A.S.A — Steaua, etapa a V-a a cam
pionatului național s-a văzut redu
să la numai șapte meciuri, ivindu-se 
si în clasamentul general destule 
neclarități.

La București. Sportul studențesc și 
Universitatea Craiova au Încheiat jo
cul la egalitate 1—1 (goluri: Marica 
— 11 metri și Irimescu), Dinamo a 
învins net pe F.C. Constanța cu 4—0 
(Georgescu 3 și Cheran), iar Rapid 
a întrecut greu, la limită de scor, 
pe F.C.M. Galați cu 3—2 (Șutru 2 
și M. Stelian. respectiv, Morohai 2). 
în meci amical. Steaua — Jiul 9—0, 
scor care pune sub semnul întrebă
rii utilitatea 
cări pentru 
oană.

Cea de-a 
reșteană. Progresul, a întrecut la Iași 
pe Politehnica cu 1—0 (gol înscris de 
Apostol). Acest rezultat, ca și sco
rul de 0—0 obtinut de Corvinul „a- 
casă" la S.C. Bacău, par să ne ara
te că nu e cazul să ne pripim cu 
sentințele cînd vine vorba de noile 
promovate Progresul și Corvinul.

La Timișoara. Politehnica —- F.C. 
Argeș 2—2 (Păltinișan și Dem- 
brovschi. respectiv. Radu II și 
Cîrstea). iar. la Arad. U.T.A. — F.C. 
Bihor 2—1 (Broșovschi și Nedelcu II, 
respectiv, Gergeli).

tea Craiova, F.C. Constanța — S.C. 
Bacău. F.C. Argeș — Jiul și F.C.M. 
Galați — U.T.A.

Iată si ultimele rezultate din cam
pionatele respective, ale unora din
tre adversarele echipelor noastre : 
campionatul belgian (etapa I) : F.C. 
Bruges — Waregem 2—0 ; campiona
tul portughez (etapa a II-a) :

CLASAMENTUL

Dinamo 5 4 0 1 19— 5 8 Boavista — Academico 4—1 ; cam
Sportul stud. 4 3 1 0 9— 2 7 pionatul iugoslav (etapa a V-a) :
Rapid 5<. 3 0 2 8— 4 6 Hajduk — Dinamo Zagreb 3—0.
S.C. Bacău 5 2 2 1 8— 4 6
Steaua 4 3 2 1 8— 5 6
Univ. Craiova 5 2 1 2 7— 5 5 In cete trei serii ale diviziei B, o
„Poli" Timișoara 5 2 1 2 7— 7 5 singură echipă cu punctaj maxim
Jiul 4 2 1 1 4— 5 5 după patru etape : Petrolul Ploiești
F.C. Argeș 5 2 1 2 5— 6 5 — 8 puncte. Duminică : Minerul G.
Progresul 5 2 1 2 6—11 5 Humorului — Petrolul 0—1. Urmează

unei asemenea verifi- 
echipa noastră campi-
cincea echipă bucu-

U.T.A.
A.S.A.
F.C. Corvinul
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
Politehnica Iași 
F.C. Constanța 
F.C.M. Galați

5
4
5
5
3
5
5
5

2
2
1
2
1
1
1
0

2
2
2
3
1
3
3
5

3— 11
5— 3 
7— 6
4— 6
6— 8
4— 6
3— 7 
3—15

5
4
4
4
3
3
3
0

adică în cursul zilei

Succesul unei competiții de masă

„Cupa Scmteii tineretului la tenis

Etapa viitoare (19 septembrie) pro
gramează pe stadionul „23 August" 
un cuplaj interbucureștean: Steaua — 
Progresul (ora 15,45). apoi, Dinamo — 
Rapid. în tară : F.C. Bihor — Spor
tul studențesc. Politehnica Timișoa
ra — Politehnica Iași, Corvinul — 
A.S.A.. F.C.M. Reșița — Universita-

Pină atunci. ____
de miercuri, vor avea loc primele me
ciuri in cupele europene, cu parti
ciparea a cinci echipe românești. E- 
chipa noastră campioană. Steaua, va 
juca pe teren străin cu F.C. Bruges, 
într-o formație din care nu vor lipsi 
Dumitru și Iordănescu. La București, 
Dinamo, pe stadion propriu, va în- 
tîlni. de la ora 16. echipa italiană 
A.C. Milan (partida va fi televizată 
în direct), iar Sportul studențesc va 
juca pe stadionul „23 August", de 
la ora 19. cu echipa Olympiakos din 
Pireu. A treia reprezentantă în „Cupa 
U.E.F.A.", echipa A.S.A., se va în
trece la Tg. Mureș (ora 16) cu Di
namo din Zagreb. în „Cupa cupe
lor". C.S.U. Galați va primi vizita 
echipei portugheze Boavista. Meciul 
va începe, de asemenea, la ora 16.

în clasamentul seriei I. cu 7 puncte, 
F.C. Brăila, învingătoare cu 2—1 în 
fața Relonului din Săvinești. în se
ria a II-a. Voința București a învins 
cu 2—1 la Moreni pe Flacăra și con
duce cu 7 p, in clasament. Chimia 
Rm. Vîlcea și Steagul roșu Brașov 
au pierdut la Cugir (0—3) și, res
pectiv, la Giurgiu (0—1), iar Șoimii, 
chiar la Sibiu, cu 1—2. în fața e- 
chipei Chimica Tîrnăveni. în seria 
a IlI-a. Olimpia Satu-Mare a în
vins la Deva cu 3—0 și conduce în 
clasament, cu 7 p. în meciul derbi 
al acestei serii : F.C. Baia Mare — 
„U“ Cluj-Napoca 0—1. Ca surpriză, 
la Cluj-Napoca : C.F.R. — Sticla 
Turda 0—0 ! Din programul etapei 
viitoare (19 septembrie) spicuim : 
Petrolul — Metalul Plopeni (seria I), 
Steagul roșu — Șoimii (seria a II-a) 
și Olimpia Satu-Mare — Industria 
sirmii (seria a IlI-a).

• CARAȘ-SEVER1N. La Reșița 
■-au desfășurat faza finală a con
cursului profesional pe tară „Cel 
mai bun metalurgist" și o consfă
tuire cu participarea a peste 100 de 
tineri din metalurgia țării, urmate 
de o frumoasă seară cultural-ar- 
tistică. Grupul școlar al C.F.R. a 
fost, la rîndul său, timp de trei zile, 
locul unei consfătuiri-concurs orga
nizate de biblioteca județeană în 
colaborare cu Institutul național de 
informare și documentare, la care 
au participat bibliotecarii din în
tregul județ. „Perfecționarea acti
vității corale" — este tema unui 
instructiv dialog la care au luat 
parte compozitorul și dirijorul 
D. D. Botez, membrii corurilor 
„Miorița" ?i al uzinelor din Reșița, 
profesori de muzică din Caraș-Se- 
verin. Formațiile artistice din Ora- 
vița au prezentat un frumos spec
tacol de muzică și poezie patriotică, 
intitulat „Tară de dor", pe scena 
căminului cultural din comuna Ciu- 
chici. • VASLUI. S-au încheiat 
manifestările din cadrul celui de-al 
IV-lea festival al umorului „Con
stantin Tănase". Au fost premiate 
formațiile LT.B. (titlul de laureat

al festivalului șl medalia de aur), 
Casei de cultură Medgidia (Con
stanța) și reprezentativa județului 
Dîmbovița. Interpret» individuali 
de satiră și umor distinși sînt: 
Paul Ionescu (Vaslui) (titlul de 
laureat și medalia de aur), Aurel 
Cohan — căminul cultural Macea 
(Arad), Ion Fogaș, clubul tineretu
lui Satu-Mare. Premiul special al 
juriului : Giuliola Elena Cioată, în 
virstă de 6 ani, din Negrești 
(Vaslui). Mențiuni și premii ale 
unor organizații de masă și 
obștești, întreprinderi și instituții 
vasluiene au mai fost atribuite re
prezentanților județelor Alba, Con
stanta, Prahova, Arad, Brăila, Ilfov, 
Dolj, Brașov, Satu-Mare, Iași, 
Vaslui, Timiș ș.a. • ARGEȘ. La 
căminul cultural din comuna Lunca 
Corbului a avut loc o întîlnire a 
fiilor satului, urmată de o sărbă
toare populară. Casa de cultură din 
Cîmpulung a găzduit consfătui
rea pe tema : Forme și metode 
folosite de sindicate pentru îm
bunătățirea muncii cultural-ar-

tlstice și eficiența acesteia in lumi
na Congresului educației politice și 
al culturii socialiste". La clubul 
tehnic al tineretului din Pitești s-a 
ținut expunerea „Educarea comu
nistă a tineretului in spiritul cul
tului față de muncă". Artiștii ama
tori din județul Argeș au deschis 
în comuna Corbi o expoziție de 
artă plastică cu lucrări inspirate 
din realitățile de azi ale acestor, 
meleaguri. » ARAD. In cadrul ma
nifestărilor consacrate centenarului 
independenței de stat a României, 
comitetul U.T.C. și comitetul sindi
catului de la întreprinderea „Tri
coul roșu", în colaborare cu Casa 
municipală de cultură din Arad, a 
organizat un concurs „cine știe 
cîștigă", avînd ca temă „Epopeea de 
la 1877“. Sub egida Consiliului mu
nicipal al F.U.S., la Arad au fost 
organizate, în ultimele zile, cîteva 
manifestări cultural-educative: me
dalionul literar „Nicolae Filimon — 
prozator și critic muzical, persona
litate marcantă a vieții spirituale 
românești din secolul al XIX-lea“.

1

„Mihail Kogălniceanu. figură de 
seamă a culturii românești" ș.a. 
• V RANCE A. „Prestigiul interna
țional al României socialiste" a fost 
tema simpozionului organizat de 
întreprinderea cinematografică ju
dețeană, programul incluzînd și 
proiecția unor filme documentare. 
„Județul Vrancea in anii socialis
mului" — masă rotundă, „Să trăim 
și să muncim in chip comunist" — 
dezbatere, „Dragostea față de gloria 
strămoșească" evocare istorică — 
aceste activități au fost organizate 
recent la Casa de cultură din 
Focșani, iar la Adjud s-a deschis 
ciclul de manifestări cultural-edu
cative sub genericul „Oameni, 
fapte, atitudini". • IALOMIȚA. La 
biblioteca județeană din Slobozia a 
fost înființată o secție muzicală. 
Aici se vor organiza acțiuni pentru 
cunoașterea tezaurului muzical ro
mânesc și universal, biblioteca îm- 
prumutînd discuri cu opere muzi
cale și literare. Cu prilejul inaugu
rării. s-a organizat un simpozion 
despre viața și opera lui George 
Enescu, ilustrat cu secvențe din 
opera marelui compozitor și dirijor

Corespondenții „Scînteii"

TENIS
Pe terenurile arenei Progresul din 

Capitală au început luni campiona
tele republicane de tenis, competiție 
ce reunește peste 100 de jucători și 
jucătoare din întreaga tară. Iată pri
mele rezultate : simplu masculin : D. 
Hărădău — S. Basarab 6—1. 6—0. 
6—3 ; V. Marcu — Al. Ivașcu 6—1, 
6—1, 6—4 ; S. Mureșan — Gh. Co- 
păceanu 6—4, 6—4, 8—6 ; M. Tăbă
raș — V. Begu 6—3, 6—1, 6—2 ; FI. 
Segărceanu — S. Niculescu 10—8, 
6—4, 6—4 ; T. Marcu — I. Zancu 6—1, 
6—3, 6—3 ; simplu feminin : Floren
ța Mihai — Elena Cotuna 6—1. 6—1 ; 
Iudiț Dibar Gohn — Gabriela Szoke 
6—1, 6—1. întrecerile se desfășoară 
zilnic de la ora 8 și vor dura pină 
la 19 septembrie.

Competiția de masă pentru te
nis, dotată cu 
neretului", s-a 
la Costinești, 
pionii pe țară 
ediții, 1976. Calitățile demonstrate în 
cete peste 300 de meciuri desfășu
rate timp de 5 zile, pe 10 terenuri, 
dar mai ales în partidele finale care 
au desemnat campionii, vin să con
firme, dacă mai era nevoie, marea 
aderență și popularitate a „sportului 
alb" în rîndurile tineretului, partici
parea sa conștientă, interesată la 
asemenea 
oferă 
loare 
futile 
final, 
mă. de fapt, prin toate acestea va
loarea și importanta lor educativ- 
socială.

Printre semnele elocvente ale îm
plinirii sînt și acestea : la actualul 
turneu finali au apărut multe nume 
noi care s-au impus în ie
rarhiile celor 6 categorii: 10—14, 
15—19 și 20—25 ani fete și băieți. 
Doar două campioane — cea de anul 
trecut. Mihaela Dumitriu (Galati) 
și cea de acum doi ani. de la prima 
edițte. Marinela Țecu (Vîlcea) au 
reușit să-și reediteze performanțele. 
Ceilalți 4 campioni sânt nume noi : 
Aurel Fătu (Brăila),' Marica Dia- 
mandis (Dolj), Ionescu Adrian (Pra
hova) și Virgil Aghion (Iași). „Noul 
val" a impus, spectaculos, alti tineri 
tenismani despre care vom mai auzi. 
Desigur, cei mai merituoși sint cam
pionii, insă ocupanții locurilor doi și 
trei, chiar și cei de pe locurile 4—8, 
sint toarte buni, au perspective reale 
de a promova în sportul de perfor
manță. Nu voi da alte exemple de- 
cit pe cei de la categoria 10—14 ani, 
deja trecuți pe o listă de către spe
cialiștii federației prezenti la Costi
nești, care după cum afirmă aceștia, 
supuși unei pregătiri metodice, in 
citiva ani vor domina competițiile 
naționale ale tenisului de perfor
manță. Iată numele «torva : Petcu 
Mihaela (Bacău), Dumitriu Mihaela 
(Galati). Koșa Francisca (Maramu
reș), Căciulescu Viorel (Neamț), Tîr-

„Cupa Scânteii ti- 
încheiat simbătă, 
desemnând cam- 
ai celei de-a IlI-a

__ ___ , interesată
acțiuni de masă care-i . 

posibilitatea să-și pună în va- 
talentul. să-și dezvăluie vir- 

umane și sportive. Turneul 
competiția întreagă își corifir-

ziu Florin (Ialomița). Mărmureanu 
Alexandru (Vilcea). Stilu Sorin 
(Constanța), Chioreanu Radu (Co- 
vasna), Fătu Aurel (Brăila), Dragoș 
Leonid (Caraș-Severin), Biciușca 
Ovidiu (Bacău), Anca Pruteanu 
(București), Gheorghe Daniel (Gorj), 
Dumitru Gheorghe (Teleorman) și 
cel mai tînăr concurent de la Cos
tinești, Mihnea Năstase. de 9 ani. din 
municipiul București, nepotul cam
pionului nostru Iile Năstașe.

însușirea numelor de mai sus, cu 
locurile lor de baștină, nu poate să 
nu dea cititorului o altă realitate 
frapantă : răspîndirea lor geografică, 
demonstrația că tenisul se joacă In 
toată țara. Dintr-un sport, cîndva, 
cu arie restrânsă, tenisul se transfor
mă astăzi intr-un sport înltr-adevăr 
de masă.

Trebuie 
neajunsuri 
succesul și 
pietează asupra dezvoltării ei. In pri
mul rînd trebuie arătat dezinteresul 
manifestat în unele locuri pentru or
ganizarea etapei de masă, adică 
exact în faza cea mai importantă. 
Unele asociații sportive din cîteva 
școli și întreprinderi din județele 
Brașov, Constanta. Brăila. Vaslui, 
Iași, Cluj, Sălaj. Arad, Ialomița, de
sigur. nesprijinite de organele U.T.C. 
și ale mișcării sportive, n-au făcut 
suficientă publicitate in rîndurile co
piilor și tinerilor. în același sens, 
considerăm că la organizarea și des
fășurarea aceste competiții, domi
nată în principal de elevi, trebuiau 
să participe mai activ și perseverent 
inspectoratele școlare județene și 
conducerile școlilor. De asemenea, ni 
se pare de neconceput ca exact 
atunci cînd tenisul cunoaște o răs- 
pîndire tot mai mare, să se dezafec
teze o serie de terenuri.

Păstrarea și dezvoltarea caracte
rului de masă al competiției — iată 
meritul ei principal și, totodată, 
motivarea principală pentru conti
nuarea și perfecționarea întrecerilor 
„Cupei Scinteii tineretului" la edi
țiile care vor veni.

să semnalăm și unele 
care, deși nu umbresc 
vailoarea competiției, im-

Vasile CABUEEA

BUCUREȘTI, 15—19 SEPTEMBRIE : întrecerile Dinamoviadei
Clubul Dinamo București va fi 

gazda și organizatorul ediției 1976 a 
Dinamoviadei de box. Pentru prima 
dată. în acest an compdtitia va fi 
rezervată tinerilor pină la 18 ani 
inclusiv, considerîndu-se că boxerii 
maturi cei mai reprezentativi au 
avut prilejul să se întreacă pe rin
gul olimpic de la Montreal.

După cum ne-au încunoștlnțat or
ganizatorii. la întreceri vor parti
cipa : Lewski—Spartak (Bulgaria), 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia). Dyna-

mo (R.D Germană), 
lonilai), Ujpest Dozsa 
Dinamo (U.R.S.S.).

Formația română — coordonator 
tehnic Constantin Dumitrescu, an
trenori Vasile Mariuțan si Ion Mo- 
nea — va cuprinde. în ordinea ce
lor 11 categorii, pe următorii tineri 
boxeri : I. Boboc. D. Cipere. Gh. 
Farcaș sau C. Cercel. I. Antone, I. 
Dragomir. Gh. Simion. S. Postolache, 
P. Stere. C. Badea. V. Silaghi și D. 
Ce mat.

Gwardia (Po- 
(Ungaria) si

Galele vor avea loc pe ringul 
instalat în mfljlocul arenei de hand
bal din „Parcul sportiv Dinamo" sau 
in sala mare, in caz de timp nefa
vorabil. Prima reuniune se va des
fășura miercuri. 15 septembrie, de 
la orele 18,45, după încheierea par
tidei de foitlbal Diinamo — A.C. 
Milan. La 16 și 17 septembrie, galete 
vor începe la ora 18. iar reuniunea 
finală este programată duminică. 19 
septembrie, de la ora 10 dimineața.
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Tovarășului LUIS CORVALAN
Secretar general al Partidului Comunist din Chile

Stimate tovarășe Corvalan.
La cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor co
muniștilor, al poporului român, precum și al meu personal, un salut frățesc 
de caldă prietenie, felicitări cordiale și cele mai bune urări.

Membrii partidului nostru salută în persoana dumneavoastră un condu
cător comunist încercat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, care, în ciuda prigoanei și persecuțiilor, și-a consacrat cu 
consecvență și fermitate întreaga viață slujirii intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului chilian, înfăptuirii nobilelor idealuri ale socialis
mului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea noastră cu lupta dusă 
de Partidul Comunist din Chile, de celelalte forțe muncitorești, patriotice chi
liene pentru restabilirea libertăților și drepturilor democratice, pentru împli
nirea aspirațiilor fundamentale ale poporului chilian.

îmi exprim convingerea că dezvoltarea raporturilor de colaborare și so
lidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Chile — bazate pe egalitate în drepturi, pe respectarea principiilor inde
pendenței și neamestecului — servește întăririi prieteniei dintre cele două 
popoare, cauzei socialismului și solidarității internaționale.

Vă doresc, dragă tovarășe Luis Corvalan, viață Îndelungată, multă sănă
tate, putere "de muncă și noi succese, asigurindu-vă încă o dată de solidari
tatea și întregul nostru sprijin.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI COPEI DIN VENEZUELA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
— Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului indonezian și al meu personal doresc 
să adresez Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitare al Excelenței Voastre transmis cu ocazia celei de-a 31-a aniversări 
a zilei de independență a Republicii Indonezia.

La rîndul meu vă transmit aceleași bune urări.
General SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului JAMES CALLAGHAN

Primul ministru al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Aflind despre tragicul accident aerian petrecut în ziua de 10 septembrie 

a.c.. vă rog să primiți întreaga noastră compasiune pentru această grea 
pierdere de vieți omenești, iar pentru familiile îndoliate sincere condoleanțe.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Încheierea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale 
româno-tanzaniene de colaborare și cooperare

economică
La București s-au încheiat luni 

lucrările ceței de-a patra sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-tanzaniene de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

Comisia a examinat evoluția schim
burilor comerciale, a cooperării eco
nomice și tehnice, precum și ac
țiunile și măsurile ce urmează a fi 
întreprinse de ambele părți pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării româno-tanzaniene în dome
niile minier, agricol, industriei 
ușoare și țp. alte sectoare de activi
tate.

La încheierea lucrărilor. Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa-

PRICEPERE Șl HĂRNICIE
întreprinderea de confecții din 

Dorohoi și-a început activitatea în 
localul unui fost liceu. Ani de-a 
rîndul, aici au învățat meserie 
zeci și zeci de femei și s-au rea
lizat produse mai puțin preten
țioase, cum ar fi salopete si alte 
echipamente de protecție. Iată 
însă că anul trecut a fost dată în 
funcțiune o nouă clădire dotată cu 
utilaje moderne. Acest moment a 
marcat și un salt calitativ în pro
ducția întreprinderii. Aici se fa
brică în prezent costume pentru 
uniforme școlare din stofă semiter- 
gal fină și rezistentă, neșifonabilă. 
pantaloni din poliester texturat, 
neșifonabili, rezistenți și eleganți, 
în culori moderne pastel pentru a- 
dolescenți și bărbați, pantaloni băr
bătești din stofă fantezi, care se re
comandă, îndeosebi, pentru sezonul 
rece, precum și 
pantaloni din țe
sătură apretată 
din bumbac. De 
asemenea, colec
tivul de creație 
al întreprinderii 
a pregătit spre a 
se oferi la con
tractare o serie 
de produse noi, între care panta
loni din poliester texturat pentru 
fete și copii. Toate produsele 
amintite sini de calitate superi
oară și se vînd la prețuri conve
nabile, asigurînd, totodată, efici
ența producției întreprinderii. Iată 
ce ne-a spus in acest sens tehni
ciană Lucia Budeanu, șefa com
partimentului de control tehnic al 
calității producției :

— Deși cea mai mare parte din 
produsele fabricate In acest an în 
întreprindere sînt nou asimilate, 
apreciem grija deosebită pe care o 
acordă toate lucrătoarele de a realiza 
numai produse de cea mai bună 
calitate. De fapt. în ultimul timp, 
nu am mai fost puși în situația de 
a respinge vreun produs. Cred că 
aceasta se datorește și șefilor 
de formații și maiștrilor care con
trolează atent cum se lucrează, cit 
și organizării unor puncte fixe 
de control pe flux. Practic, din 
loc în loc, pe flux, la operatiile- 
cheie sînt repartizate cele mai 
bune muncitoare care au obligația 
de a verifica și calitatea lucrului 
celorlalte muncitoare.

— Poate și pentru că avem un 
colectiv format în mare majoritate 
din femei, la noi în întreprindere 
se bucură de mare apreciere o Ini
țiativă de bună gospodărire a ma
terialelor, intitulată „Nici un cen
timetru de țesătură irosit, totul 
valorificat" — a ținut să adauge 
muncitoarea Elena Dumitru, pre
ședinta comitetului sindicatului. în
tre măsurile adoptate în cadrul 
acestei inițiative aș aminti execu

Experienfa întreprinderii de 
confecții din Dorohoi în diver
sificarea și ridicarea calității 

produselor

PRONOEXPRES
C1ȘTIGURILE TRAGERII DIN

8 SEPTEMBRIE 1976
EXTRAGEREA I: Cat. 2: 4 varian

te 10% a 16 910 lei : cat. 3 : 6.90 a 
6 451 lei ; cat. 4 : 27.05 a 1 646 lei ; 
cat. 5 : 115.35 a 386 lei ; ca.t. 6 :
3 132.15 a 40 lei.

REPORT CATEG. I: 216 698 lei.
EXTRAGEREA a Il-a: Cat. A: una 

variantă 50% autoturism „Dacia 1 300", 
una variantă 25% a 35 000 lei și 3 
variante 10% a 14 000 lei ; cat. B : 
9,20 a 4 709 lei ; cat. C : 48,75 a 889

si tehnică
le, și C. M. Msuya, ministrul indus
triei. au semnat protocolul sesiunii.

Au luat parte Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Gheor- 
ghe Dobra, prim-adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei. membrii celor două delegații.

Au fost de Cată Ion Drînceanu, 
ambasadorul țării noastre la Dar Es 
Salaam, și A. Abbas, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Tanzaniei în 
România.

★
în aceeași zi, delegația tanzaniană 

a părăsit Capitala.
(Agenpres)

tarea și aplicarea șabloanelor de 
croire rațională a materialului tex
til. sortarea baloților pe lățimi, 
gestionarea cu grijă a celorlalte 
materiale. In 8 luni din acest an. 
am realizat, exclusiv prin crește
rea productivității muncii, o pro
ducție globală suplimentară de 1,5 
milioane lei și, totodată, am obți
nut economii de materii prime și 
materiale din care se pot confec
ționa circa 1100 uniforme școlare.

în secțiile de producție se lu
crează în ordine și disciplină. 
Spatiile construite sînt folosite ra
țional. Fiecare muncitoare își cu
noaște îndatoririle, șefii de echi
paje și maiștrii se află printre oa
meni si dau ajutor efectiv atunci 
cînd este nevoie.

— Aș dori să remarc faptul că pe 
același spațiu de producție, prin 

reorganizarea flu
xurilor, am pu
tut crea încă o 
linie de fabrica
ție, ceea ce a de
terminat crește
rea capacității de 
producție a în
treprinderii — 
ne-a spus mode- 

loarea Maria Titianu, secretara co
mitetului de partid. în curînd vom 
mai organiza o linie de fabricație în 
spatiile actuale. Totodată, am pre
luat și am executat în parte chiar 
în atelierul întreprinderii o serie de 
dispozitive și utilaje popularizate 
în urma unui ..sfat tehnic" orga
nizat de centrală, ceea ce ne-a per
mis îmbunătățirea unor condiții de 
lucru și sporirea productivității 
muncii. Consider necesar să re
lev că. datorită sprijinului di
rect. Ia fața locului, acordat de 
centrală și de „sora mai mare", 
întreprinderea de confecții din 
Botoșani, s-au luat o serie de 
măsuri de organizare mai bună 
a producției și a muncii, cum 
ar fi : completarea fluxurilor 
de fabricație la anumite „locuri 
înguste", reorganizarea formațiilor 
de lucru și specializarea muncitori
lor pe operații, punerea la punct a 
procesului de învățămînt și de ri
dicare a calificării muncitoarelor.

Din discuțiile purtate cu munci
toare, cu cadre tehnice din între
prindere. am reținut hotărîrea în
tregului colectiv de a se angaja 
ferm, cu sprijinul centralei, pe dru
mul producției superioare, de a va
lorifica tot mai eficient condițiile de 
lucru de care dispun. întreprinderea 
își definitivează în aceste zile por
tofoliul de comenzi pentru anul 
viitor și. după cum se conturează 
acesta. în programul său de fabri
cație vor intra noi produse care va
lorifică superior potențialul de pro
ducție și de creație al colectivului.

Cornelia CARLAN

lei ; cat. D : 1 897,65 a 60 lei ; cat. 
E : 96,50 a 200 lei ; cat. F : 1 982 a 
40 lei.

REPORT CATEG. A : 150 606 lei.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 12 septembrie 1976 la Loto „2"
Extragerea I : 24 14 71 75
Extragerea a II-a : 66 15 52 11
Extragerea a IlI-a: 10 18 32 5
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

489 824 lei.

Luni seara a sosit in Capitală o 
delegație a Partidului COPEI din 
Venezuela, condusă de Pedro Pablo 
Aguilar, secretar general al partidu
lui. senator, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara noas
tră. Din delegație face parte Eduar
do Fernandez, secretar general ad
junct al partidului, deputat.

Cronica zilei
La invitația Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie, luni a 
sosit în Capitală prof. Albert Nee 
Tackie, președintele Consiliului de 
Cercetări Științifice și Industriale 
din Ghana.

în aceeași zi. președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. prof. Ion Ursu. a avut con
vorbiri cu oaspetele ghanez. Au fost 
examinate posibilitățile de coopera
re în domeniile științei și tehnolo
giei dintre România și Ghana.

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

Federației Internaționale a Rezis- 
tenților — F.I.R. — alcătuită din 
Arialdo Banfi și Alix Lhote. pre
ședintele și. respectiv, secretarul ge
neral ai acestei federații, care a 
făcut o vizită în tara noastră, la in
vitația Comitetului foștilor luptători 
antifasciști. Cu acest prilej, delega
ția a avut convorbiri cu membri ai 
conducerilor Comitetului foștilor 
luptători antifasciști și Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist și a fost primită de 
tovarășul Corneliu Mănescu. vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

★
Luni dimineața a părăsit portul 

Constanta, unde a efectuat o vizită, 
nava americană „U.S.S. Harry E. 
Yarnell".

în timpul șederii în țara noastră, 
marinarii americani au vizitat sta

înalte distincții acordate C. A. P. Salonta
în cadrul adunării festive care a 

avut loc la cooperativa agricolă de 
producție din Salonta-Bihor. acestei 
unități i-au fost conferite înalte 
distincții pentru rezultatele deosebit 
de bune obținute în întrecerea socia
listă din anul 1975 : medalia de aur 
„Secera și ciocanul" pentru produc
ția medie de 71 300 kg sfeclă de za
hăr la hectar, ordinul „Meritul agri
col" clasa I și diplomele pentru lo
cul I pe țară pentru 4 045 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată. 212

vremea
Ieri In țară: Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă. Vintul a suflat în ge
neral slab. Temperatura aerului, la 
ora 14, era cuprinsă între 21 de grade 
la Sulina și 29 la Dîlga și Călărași. în 
București: Vremea a fost frumoasă și 
călduroasă. Cerul a fost senin. Tem
peratura maximă a fost de 29 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 septembrie. în țară: Vremea

PE SCURT DIN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BUCUREȘTI. — Noul parc din 
cartierul Drumul Taberei s-a îmbo
gățit cu încă un important obiectiv 
de agrement pentru locuitorii din 
această parte a orașului. Compus din 
3 bazine de înot — din care unul 
pentru copii pînă la 10 ani — cu o 
suprafață totală de peste 1 550 mp, 
gradene de plajă în trei trepte, ves
tiare. cabinet medical, spatii pentru 
închirierea articolelor sportive și 
desfacerea băuturilor răcoritoare, 
zonă verde, toate amenajate prin 
muncă patriotică de cetățenii secto
rului 7. șțrandul are o capacitate de 
circa 5 000 de locuri pe zi, puțind 
găzdui și diverse concursuri și jocuri 
sportive. (Dumitru Tîrcob).

ARGEȘ. — Tinerii din comuna Co- 
Iibași au redat circuitului agricol 18 
ha de teren, au efectuat lucrări de 
combatere a eroziunii și întreținere 
a pășunilor pe mai bine de 500 ha. 
La Rucăr, tot tinerii au efectuat 
lucrări de modernizare a drumurilor 
si întreținere a zonelor verzi. în va
loare de circa 80 000 lei. De aseme
nea. tinerii din Cetățeni au redat 
circuitului agricol 5 ha de teren. 
(Gheorghe Cîrstea).

MEHEDINȚI. La întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
din Orșova se acordă o atenție deo
sebită asigurării unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață lu
crătorilor din parchetele forestiere 
mai izolate. Pentru ca aceștia să fie 
la curent cu tot ce se întîmplă zil
nic în țară și în lume, punctele fixe 
de lucru au fost dotate cu încă 11 
televizoare, 80 aparate de radio și 
alte condiții pentru petrecerea în 
mod util a timpului liber. (Virgiliu 
Tătaru).

DOLJ. Pe strada Calea București 
din Craiova a început, cu două sâp- 
tămîni mai devreme, construcția cli
nicii de boli infecțioase, unul din 
obiectivele sanitare importante cu
prinse în planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului Dolj. Cli
nica va avea o capacitate de 200 de 
paturi, diverse servicii de investiga
ții, laborator, cabinete de radiologie 
și anatomie patologică, terapie inten
sivă etc. (Nicolae Băbălău).

BACAU. în vederea noului an șco
lar. in orașele și satele județului Ba
cău au fost construite, din fondurile 
statului si contribuția cetățenilor, un 
mare număr de unități de invăță- 
mînt. La Bacău, Buhuși. ca și în co
munele Păncești, Poduri, Tamași, 
Negri, au fost construite 66 săli de 
clasă, iar în orașele Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Tîrgu-Ocna. ateliere- 
școală cu peste 200 de locuri. în ace
lași timp, la Slănic Moldova, Comă- 
nești, Bacău. Buhuși și Prăjești au 
fost înălțate grădinițe și creșe pen
tru încă 1 200 de copii, iar la Tîrgu- 
Ocna a fost dat în folosință un că

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația COPEI a fost' salutată de 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. și Ion Mitran. tedactor- 
șef adjunct al revistei „Era socia
listă".

(Agerpres)

țiuni de odihnă, monumente istorice 
și obiective cultural-turistice de pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

*
Cu prilejul Zilei pompierilor, luni 

dimineață a avut loc în Capitală so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul luptătorilor de 
la 13 septembrie 1848, ridicat în Dea
lul Spirii în memoria pompierilor 
eroi care s-au jertfit pentru apărarea 
Bucureștiului.

★
Cunoscutul colectiv dramatic bucu- 

reștean Teatrul „Bulandra" a plecat 
într-un turneu în Uniunea Sovie
tică.

O altă actuală prezentă artistică 
românească peste hotare este forma
ția de teatru de păpuși a Școlii popu
lare de artă din Constanta. Aceasta 
și-a început turneul în Belgia, cu 
care ocazie va lua parte la o serie 
de manifestări artistice organizate de 
Casa de cultură din orașul Namur.

Ansamblul folcloric al căminului 
cultural din localitatea Petrești, ju
dețul Dîmbovița, a plecat în Polo
nia. unde va participa la Festivalul 
internațional de folclor de la Zie- 
lona Gora.

Corul țărănesc din comuna Marga 
(județul Caraș-Severin) a plecat în 
Italia la concursul internațional de 
canto coral „C. A. Seghizzi" de la 
Gorizia.

(Agerpres)

grame spor zilnic la fiecare oaie în
grășată, 266 ouă de la fiecare găină 
și 7,5 kg lînă de la fiecare oaie, pre
cum și diploma pentru locul doi pe 
țară la realizarea principalilor indi
catori economici. Primul secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R.. 
Petre Blajovici, care a înmînat dis
tincțiile, felicitindu-i pe cooperatorii 
din Salonta, a subliniat în cuvîntul 
său necesitatea generalizării și apli
cării acestei experiențe în toate uni
tățile agricole din județ.

se menține călduroasă șl în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în prima parte a intervalului. 
Izolat, în Banat, Crișana și Maramu
reș se vor semnala ploi în ultima zi. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile maxime vor urca ziua 
pînă la valori cuprinse între 24 și 30 
de grade, local mai ridicate chiar în 
sud-estul țării în primele zile, iar mi
nimele, noaptea, vor oscila între 10 
și 18 grade, mai coborîte în depre
siunile intramontane. Dimineața, ceață 
slabă. în București: Vremea se men
ține călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin în primele zile. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura se men
ține ridicată.

min pentru 236 de copii școlari. 
(Gheorghe Baltă).

SATU-MARE. Odată cu captarea 
unor surse de apă potabilă, prin fo
rarea a două puțuri, construirea a 
două bazine de acumulare de cite 
80 000 litri și dirijarea ei prin con
ducte pe cîteva străzi la cișmele și 
spre cîteva locuințe, în comuna Viile 
(Satu-Mare) s-a încheiat prima eta
pă a unei importante lucrări — in
troducerea rețelei de apă potabilă — 
realizată prin contribuția in bani și 
în muncă a locuitorilor, în valoare 
de peste 4 milioane lei. în următorii 
ani, rețeaua de apă se va extinde 
pe aproape toate străzile comunei. 
(Octav Grumeza).

BRAȘOV. în cadrul complexului 
de semințe din Ghimbav a fost dată 
în exploatare o nouă capacitate de 
sortat, calibrat și depozitat cartofii 
de sămînță. După prelucrare, o parte 
din cartofii de sămînță recepționați 
la acest centru vor fl expediați uni
tăților agricole din întreaga țară, iar 
altă parte se vor depozita aici pen
tru nevoile unităților agricole din 
județ. (Nicolae Mocanu).

IAȘI. Studenții Institutului poli
tehnic „Gheorghe Asachi" din Iași 
vor începe noul an de invățămînt în 
laboratoare și ateliere-școală bogat 
înzestrate cu aparatură și utilaje mo
derne. Acestea sînt deja procurate 
și instalate. Acțiunea va continua 
prin autoutilarea atelierelor și labo
ratoarelor prin munca studenților,

în fața minerilor de la Cîm- 
pulung stau, in acest cincinal, 
sarcini deosebite. Ei vor trebui 
să crească vertiginos producția 
industrială, productivitatea mun
cii. să pună in valoare noi ză
căminte de lignit. De aici, ne
cesitatea pentru a deveni oa
meni temeinic pregătiți.

Tovarășul Stelian Libardi. se
cretar al comitetului de partid 
al întreprinderii miniere, releva 
unele din fructuoasele acțiuni 
menite să asigure oamenilor de 
aici un suport de nădejde în ac
tivitatea de producție.

„Practic — spune el — la noi 
toți angajații sînt cuprinși în 
cursuri de perfecționare pentru 
a putea face fată noilor dotări 
din subteran. Pentru mineri 
funcționează zeci de cursuri de 
ridicare a calificării și policali
ficare. De exemplu. în mine ca 
Pescăreasa. Godeni. Poenari, 
Jugur numeroși mineri sînt in 
măsură să practice 2—3 meserii. 
Noii angajați sînt calificați ia 
locul de muncă și apoi dați în

LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
A TOVARĂȘULUI MAO TZEDUN 
-DIN TOATĂ INIMA, SOLIDARI

CU POPORUL FRATE CHINEZ

(Urmare din pag. I)
cutul lor revoluționar. încă In con
dițiile grele ale ilegalității, comu
niștii români și-au manifestat activ 
simpatia și solidaritatea internațio- 
nalistă cu lupta comuniștilor chi
nezi. în frunte cu tovarășul Mao 
Tzedun. pentru înlăturarea domina
ției străine, pentru cucerirea liber
tății. Cu deosebită bucurie a salutat 
poporul român victoria revoluției in 
China și proclamarea Republicii 
Populare Chineze, legăturile de 
tradițională prietenie dobindind o te
melie și mai trainică în noile con
diții istorice, cînd ambele popoare au 
pășit la opera de făurire a socie
tății socialiste. Ampla activitate a 
poporului chinez, marile sale succese 
au fost și sînt urmărite cu satisfacție 
de poporul român, realizările Chinei 
populare constituind, alături de rea
lizările celorlalte țări socialiste, o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la afirmarea superiorității so
cialismului. la creșterea forței si in
fluentei sale în lume.

Acționind neabătut pentru întărirea 
prieteniei si colaborării frățești cu 
toate partidele comuniste si munci
torești, cu toate țările socialiste — 
poziție constantă și definitorie a în
tregii noastre politici externe — 
Partidul Comunist Român. întregul 
popor român acordă o înaltă pre
țuire dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească cu Par
tidul Comunist Chinez, cu Republica 
Populară Chineză, relații bazate pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, ale e- 
galității depline în drepturi, autono
miei și independenței, neamestecului 
în treburile interne, stimei si respec
tului reciproc.

ȚARĂ
TRANSMIT :

astfel încit, pînă la sfîrșitul anului, 
dotarea cu noi aparate va spori, va
loarea lor insumînd peste 14 milioa
ne lei. (Manole Corcaci).

BRĂILA. — Anul 1976 a însemnat 
pentru zestrea edilitară a Brăilei și 
extinderea suprafeței spatiilor verzi 
la 86 609 mp. Numai în jurul ansam
blurilor de locuințe, de la 1 ianuarie 
și pină in prezent, a fost amenajată 
prin muncă patriotică suprafața de 
58 600 mp spații verzi. Au fost plan
tați 6 800 de arbori. 12 100 arbuști, 
9 340 trandafiri și 3 820 ml gard viu. 
O contribuție importantă și-au 
adus-o asociațiile de locatari de pe 
strada Galați, din cartierul Viziru I, 
centrala termică I din Viziru III, 
cartierul Obor II ș.a. In aceeași pe
rioadă au fost amena jate 157 000 mp 
străzi și 25 000 mp trotuare și au 
fost reparate 554 000 mp străzi și 
128 000 mp trotuare. (Mircea Bunea).

GORJ. în 9 centre din județ — la 
Săcelu, Tismana, Bumbești-Jiu. Cer- 
nădia, Novaci, Stănești. Peștișani, 
Bîlteni și Tîrgu-Jiu — s-au organi
zat în acest an tabere de vară ale 
pionierilor și școlarilor. Cei peste 
25 000 de oaspeți ai Gorjului, veniți 
din toate colțurile țării, au avut po
sibilitatea să cunoască frumusețile 
acestor plaiuri, bogăția folclorului și 
artei populare gorjenești. La rîndul 
lor. mai bine de 35 000 de pionieri și 
școlari din județul Gorj și-au petre
cut o parte din vacanța de vară în 
tabere școlare organizate in alte ju
dețe ale tării. (Dumitru Prună)

primirea celor mai experimen
tați mineri pentru a-i ajuta 
să-și desăvîrșească meseria. 
Toate acestea au împins tîrnă- 
copul spre periferie. O puter
nică sursă furnizoare de cadre 
bine pregătite se dovedește școa

PREGĂTIRE TEMEINICĂ 
PENTRU O MESERIE FRUMOASĂ

la profesională a întreprinderii. 
Aici se califică anual sute de 
oameni în meserii cum sint me
canizatori. lăcătuși, electricieni, 
preparatori, sondori, cărora uni
tatea le asigură coinditii dintre 
cele mai bune pentru însușirea 
meseriei alese. Ei au la dispo
ziție săli de clasă spațioase, ca
binete tehnice dotate cu mate
riale si aparatură didactică. In-

O contribuție de cea mai mare în
semnătate la dezvoltarea acestor le
gături au adus întilnirile și convor
birile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Mao Tzedun. în acest 
sens, în cronica relațiilor româno- 
chineze s-a înscris ca o pagină is
torică vizita oficială de prietenie, 
din anul 1971, a delegației de partid 
și guvernamentale conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, rezultatele 
rodnice ale convorbirilor cu tova
rășul Mao Tzedun deschizind noi și 
ample perspective conlucrării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Cu acest prilej a fost semnat Co
municatul comun româno-chinez, do
cument de mare însemnătate care a 
așezat pe baze stabile, trainice, re
lațiile de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre și a conferit o 
amplă deschidere colaborării multila
terale frățești — avînd, totodată, prin 
pozițiile și principiile afirmate, o 
deosebită valoare internațională.

Pentru popoarele noastre constituie 
un motiv de comună satisfacție fap
tul că aceste legături au cunoscut și 
cunosc an de an o continuă dezvol
tare. S-au extins schimburile pe li
nie de partid ; in ultimii ani dele
gații de activiști de partid și de stat 
române și chineze au întreprins vi
zite reciproce pentru schimburi de 
experiență în diferitele domenii ale 
construcției socialiste. O amplă dez
voltare și diversificare au cunoscut 
relațiile de colaborare economică 
dintre cele două țări ; este semnifi
cativ în acest sens faptul că Acor
dul privind schimbul de mărfuri pe 
perioada 1976—1980, semnat la în
ceputul acestui an, prevede o im
portantă creștere a volumului de 
schimburi în raport cu perioada pre
cedentă, precum și lărgirea nomen

Prezentări de 
la Ambasada
Luni, la Ambasada Republicii 

Populare Chineze din București, 
reprezentanți a numeroase colective 
de muncă din țara noastră au con
tinuat să prezinte condoleanțe in 
legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Mao Tzedun, președinte
le C.C. al P.C. Chinez.

încă de dimineață, sute de oameni 
ai muncii, împărtășind pierderea 
grea suferită de poporul chinez, s-au 
perindat prin fața portretului îndo
liat al președintelui Mao Tzedun și 
au păstrat un moment de reculegere. 
Delegațiile de oameni ai muncii au 
exprimat, față de ambasadorul Li 
Tin-ciuan, față de ceilalți membri 
ai ambasadei, profunda compasiune, 
sentimentele de prietenie și solida
ritate militantă și revoluționară pe 
care le nutrește poporul român fată 
de poporul frate chinez, față de lupta 
și munca sa pentru edificarea so
cialismului pe pămintul Chinei, țel 
pentru care președintele Mao Tzedun 
și-a închinat întreaga viată.

Au prezentat condoleanțe și au 
depus coroane de flori delegații din 
partea Ministerului Apărării Națio
nale. Asociației de prietenie româno- 
chineză, cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-chineză" 
din comuna Munteni-Buzău. de la 
întreprinderile „Timpuri Noi". „Bio- 
farm", de produse anticorosive, 
„Producția". „Select". „Borangicul", 
„Flacăra roșie", „Stela", Chimim- 
port“. uniunile cooperativelor mește
șugărești, Trustul de construcții in
dustriale. Trustul de instalații-mon- 
taj, întreprinderea de comerț exte
rior „Vitrocim", întreprinderea de 
medicamente București. întreprinde
rea „Policolor", întreprinderea chi

struirea practică se organizează 
fie in atelierele proprii, fie di
rect în sectoarele de lucru ale 
întreprinderii. Pe timpul școla
rizării. elevii primesc gratuit 
Îmbrăcăminte, cazare și hrană 
consistentă la cantina școlii.

Corpul profesoral se dovedește 
bine pregătit, capabil să asigure 
viitorilor mineri o bună educa
ție profesională, fizică și cetă
țenească. Este solidă și baza 
materială existentă : cluburi, 
biblioteci, săli de meditație, te
renuri de sport, toate — condiții 
care dezvoltă la tineri aptitu
dinea de muncă. La absolvire, 
tinerii mineri. în baza contrac

clatorului res
pectiv de pro
duse. Totodată, 
organizarea Ex
poziției industria
le a României 
socialiste la Pe
kin, anul trecut, 
ca și participarea 
R. P. Chineze, cu 
prestigioase pavi
lioane, la tîrguri- 
le și expozițiile 
economice Inter
naționale de la 
București consti
tuie o ilustrare in 
Plus a interesu
lui și dorinței 
ambelor țări de a 
se cunoaște mal 
bine și de a fo
losi posibilitățile 
existente pentru 
amplificarea con
lucrării lor în 
dezvoltarea eco
nomică. Se dez
voltă, de aseme
nea. colaborarea 
în domeniile ști
inței și culturii, 
contribuind la a- 
propierea conti
nuă, la cunoaște
rea mereu mai 
bună și întărirea 
prieteniei dintre 
cele două po
poare.

Astăzi, cînd poporul frate chinez 
este încercat prin dispariția ilustrului 
său conducător, poporul român ia 
parte din adîncul inimii la marea sa 
durere, considerînd încetarea din 
viață a președintelui Mao Tzedun ca 
o grea pierdere nu numai a poporului 
chinez, ci și pentru sine însuși.

Șl în aceste împrejurări, poporul 
român își exprimă hotărîrea de a 
face totul pentru dezvoltarea mai 
departe, continuă a prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia $i Republica Populară Chi
neză, cu convingerea că aceasta 
răspunde intereselor comune ale 
propășirii continue a țărilor noas
tre, ale măreței opere de edifi
care a societății socialiste, consti
tuind totodată un aport prețios la 
înfăptuirea idealurilor socialismului, 
păcii, libertății și progresului tuturor 
popoarelor, idealuri cărora și-a de
dicat întreaga viață tovarășul Mao 
Tzedun.

Președintele Mao Tzedun avea o 
mare încredere în popor ca forță mo
trice a istoriei, a dezvoltării econo
mice si sociale, a construcției socia
liste. Urmînd îndemnurile sale, în a- 
cește zile, poporul chinez face do
vada unei impresionante voințe. își 
transformă durerea în forță, muncind 
cu tenacitate și abnegație. stringin- 
du-și rindurile într-o și mai puternică 
unitate șl coeziune în jurul partidu
lui. al Comitetului său Central. în 
aceasta se află garanția fermă a 
mersului său înainte pe calea socia
lismului și comunismului, a repur
tării de noi și mari succese în edi
ficarea unei vieți fericite și prospe
re. succese pe oare poporul român 
i le dorește din toată inima.

condoleanțe 
R. P. Chineze
mică Dudești, întreprinderile „Tehno- 
import" și „Romănoexport", între
prinderea de articole de sticlărie și 
altele. De asemenea, au prezentat 
condoleanțe delegații de la Institutul 
de cercetări sticlă și ceramică fină, 
Institutul de cercetări și amenajări 
energetice. Institutul de cercetări 
chimico-farmaceutice. Institutul de 
cercetări piele-încălțăminte și Insti
tutul de proiectări chimice.

i Cei prezenți au semnat în cartea 
de condoleanțe, exprimîndu-și și în 
acest fel tristețea și regretul 
profund, ca și sentimentele de priete
nie ale poporului român față de po
porul chinez.

Tot luni, o serie de colective 
bucureștene, cum sînt „Electronica", 
„Republica", „Grivița roșie". Con
siliul Național al Societății de Cruce 
Roșie. Trustul de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare, cadrele didac
tice de la Universitatea din Bucu
rești, au adresat Ambasadei R.P. Chi
neze din București telegrame prin 
care, evoci nd personalitatea proemi
nentă a președintelui Mao Tzeiun, 
au transmis, odată cu sentimentele 
de compasiune și prietenie. încrede
rea că poporul frate chinez își va 
uni și mai mult forțele în jurul par
tidului și va obține noi victorii In 
Înflorirea economico-socială a tării.

Au mai trimis telegrame colective 
de oameni ai muncii dîn județele 
Arad, Cluj, Constanța, Dîmbovița, 
Iași, Mureș, Vrancea.

★
Au mai prezentat condoleanțe șefi 

ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și membri ei 
corpului diplomatic.

tului încheiat cu întreprinderea, 
sint repartizați imediat în pro
ducție și remunerați corespun
zător. De asemenea, ei pot urma 
liceul seral sau fără frecventă, 
deschizindu-li-se astfel calea 
spre invățămintul superior. Ei 
au posibilități să frecventeze 
școlile de maiștri. O bază ma- 
terial-culturală bună concură 
din plin și ea la lărgirea ori
zontului de cunoștințe al elevi
lor. Ei au la dispoziție biblio
teci, expoziții permanente de 
carte sccial-politică, vizionează 
spectacole artistice susținute de 
formațiile lor de teatru, dansuri, 
cintece populare, de fanfară. 
Organizațiile de partid și sin
dicale dezvoltă și susțin in per
manentă mișcarea de inovații 
și raționalizări axată îndeosebi 
pe problemele tehnice cele mai 
actuale, folosirea cu randament 
ridicat a utilajelor din dotare și 
pentru înaintări și prospectări, 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și viață. (Gh. Cîrstea),
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PEKIN ROMA ISTANBUL

Depunerea de coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a C.C. al P.C.R.,
Consiliului de Stat si Guvernului român

PEKIN 13. — în cadrul ceremonii
lor funerare organizate în legă
tură cu decesul președintelui Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, Mao Tzedun, in 
Marea sală a Palatului Adunării Na
ționale a Reprezentanților Popu
lari din Pekin, unde se află sicriul 
cu corpul neînsuflețit al marelui 
conducător dispărut, a fost depusă, 
la 13 septembrie, o coroană de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Pe 
panglica coroanei se află înscrise cu
vintele i „în semn de profund o-

magiu pentru președintele Mao 
Tzedun". *

Totodată, au fost depuse coroane 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, guvernului român și am
basadei țării noastre la Pekin.

în aceeași zi, ambasadorul țării 
noastre la Pekin, Nicolae Gavrilescu, 
și membri ai misiunii române au 
prezentat condoleanțe conducătorilor 
de partid și de stat chinezi : Hua 
Kuo-fen, Uan Hun-uen, Cian Ciun- 
ciao, Cen Si-lien, Uan Dun-sin, Ci 
Ten-kuei, Ciao Kuan-hua și alții, 
prezenți lingă catafalcul președinte
lui Mao Tzedun.

„Un mare revoluționar, 
o proeminentă personalitate"

— declarații și comentarii ale presei internaționale —
Pe adresa conducerii de partid și 

de stat a Republicii Populare Chi
neze continuă să sosească un mare 
număr de mesaje de condoleanțe, 
din cuprinsul cărora redăm i

WALTER SCHEEL, președintele 
R.F. Germania : Președintele Mao 
Tzedun a avut o contribuție majoră 
In profilarea istoriei secolului al 
XX-iea.

GIOVANNI LEONE, președintele 
Italiei : în numele națiunii italiene, 
exprim marelui popor chinez senti
mentele noastre de adînc regret. Pre
ședintele Mao Tzedun a fost un mare 
protagonist al istoriei Chinei, iar 
opera sa și-a pus o amprentă pro
fundă asupra istoriei națiunilor.

PIERRE ELLIOT TRUDEAU, pre
mierul Canadei : Am aflat cu un 
profund sentiment de durere perso
nală despre moartea președintelui 
Mao Tzedun. Prin moartea lui Mao 
Tzedun a dispărut unul dintre gigan- 
ții secolului al XX-lea și părintele 
noii Chine.

ăr
Presa internațională acordă in 

aceste zile spații largi evocării 
vieții ?i activității președintelui 
Mao Tzedun.

Pe prima pagină a ziarului „JEN- 
MINJIBAO" (R.P Chineză) au fost 
publicate integral unele mesaje de 
compasiune sosite pe adresa condu
cerii de partid și de stat a R.P. Chi
neze. între care, la loc de frunte, 
este reprodusă telegrama adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Din comentariile presei internațio
nale reproducem :

„NHAN DAN** (R.S. Vietnam) > 
Președintele Mao Tzedun a murit, 
dar a lăsat moștenire o Chină mare, 
care avansează ferm pe calea socia
lismului.

„NODON SINMUN- (R.P.D. Co
reeană) : Moartea marelui conducă
tor al poporului chinez, tovarășul

ODVAR NORDLI. premierul Nor
vegiei : A murit unul dintre oa
menii de stat de frunte ai acestui 
veac. Semnificația operei sale depă
șește cu mult granițele Chinei și 
conferă președintelui Mao un loc 
de prestigiu în tabloul politic al 
lumii.

JULIUS NYERERE, președintele 
Tanzaniei : Poporul tanzanian adu
ce un omagiu călduros memoriei 
președintelui Mao. pentru că el a 
fost un conducător de talie interna
țională, care a inspirat pe luptătorii 
revoluționari pentru libertate și 
demnitate umană de pretutindeni.

★
Mao Tzedun, constituie o mare pier
dere nu numai pentru Partidul Co
munist Chinez și poporul chinez, cl 
și pentru poporul coreean și masele 
revoluționare din întreaga lume.

„KOMUNIST" (R.S.F. Iugoslavia) 1 
Mao Tzedun va rămîne în istorie ca 
un mare revoluționar, una din cele 
mai importante personalități ale po
porului chinez și ale lumii, în ge
neral.

„THE DAILY YOMIURI" (Japonia). 
Poporul japonez aduce tribut me
moriei acestui mare conducător, des
chizător de epocă, al poporului chi
nez, care a fost de asemenea un 
eminent teoretician și revoluționar.

„WASHINGTON POST" (S.U.A.) 1 
Poet, strateg revoluționar, organi
zator politic și teoretician, militar și 
diplomat. Mao Tzedun s-a aflat în
totdeauna pe vasta scenă a istoriei, 
înfăptuind un ideal luminos, el a 
raliat in jurul său forța uriașă a 
maselor și a unit energiile unui mare 
popor.

Poporul chinez iși ia 
rămas bun de la ilustrul 

său conducător
începînd de sâmbătă, locuitorii o- 

rașului Pekin, capitala Republicii 
Populare Chineze, precum și oameni 
ai muncii din numeroase provincii 
și regiuni ale Republicii Populare 
Chineze iși iau un ultim rămas bun 
de la conducătorul stimat și iubit, 
președintele Mao Tzedun.

în marea sală a Palatului Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari, se află depus într-un sicriu 
de sticlă, așezat pe un catafalc dra
pat în alb, corpul neînsuflețit al 
președintelui Mao, acoperit de dra
pelul național.

Pelerinajul prin fața catafalcului, 
străjuit de portretul, marelui dispă
rut, a început sîmbătă cu un ultim 
omagiu adus de conducătorii de 
partid și de stat ai Republicii Popu
lare Chineze. înainte de a face de 
gardă lingă catafalcul președintelui 
Mao Tzedun. Hua Kuo-fen,. premie
rul Consiliului de .Stat, prim-vice- 
președinte al C.C. al P.C. Chinez, 
alți conducători de partid și de stat, 
între care Cian Cin. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
soția defunctului au păstrat trei, mi
nute de reculegere în memoria ilus
trului conducător al poporului chi
nez.

în acordurile marșurilor funebre 
trec prin fața catafalcului și se în
clină în fața marelui dispărut zeci 
și zeci de mii de oameni
— reprezentanți ai muncitorilor și 
țăranilor, soldaților, intelectualilor, 
bărbați și femei, vîrstnici și tineri. 
Momentele de profundă reculegere 
exprimă adînca durere pe care o în
cearcă și. în același timp, hotărireă 
fermă a poporului chinez de a se 
uni strîns în jurul Comitetului Cen
tral al P. C. Chinez, de a continua 
opera de construire a socialismului 
inițiată sub conducerea președintelui 
Mao Tzedun.

în cursul dimineții de luni, mem
brii corpului diplomatic acreditați la 
Pekin, ziariști, studenți, ingineri, 
tehnicieni și alți specialiști, oameni 
de afaceri care lucrează în China au 
venit, la Palatul Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari, să adu
că președintelui Mao Tzedun un ul
tim omagiu.

Sentimentele ce animă întregul 
popor chinez își găsesc expresia și 
în sutele de mesaje care continuă să 
sosească din marile orașe ale țării, 
din provincii și regiuni, din partea 
organizațiilor de partid ale comanda
mentelor și unităților militare, ale 
colectivelor de oameni ai muncii — 
toate exprimând hotărireă nestrămu
tată a maselor largi de a transforma
— așa cum îndeamnă partidul — 
durerea în forță și a acționa, strîns 
unite în jurul Comitetului Central 
al partidului, pentru triumful cauzei 
căreia i-a închinat întreaga sa viață 
președintele Mao Tzedun. în spiritul 
angajamentelor asumate, oamenii 
muncii din China s-au aflat dumi
nică, fiecare la locul său de muncă, 
lucrând intens cu convingerea că 
înzecindu-și eforturile cinstesc cum 
se cuvine memoria marelui dispărut, 
asigură continuitatea operei sale.

I. TECUȚA

Șiruri nesfirșlte de oameni al muncii se îndreaptă spre Marea sală a Palatului Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari, din Pekin, pentru a aduce un ultim omagiu președintelui Mao Tzedun

agențiile de presă transmit:
Convorbiri bulgaro-aus- 

îriece La Sofia a avut 100 lurd 
prima rundă de convorbiri între pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, și președin
tele federal al Republicii Austria, 
Rudolf Kirchschlăger, care se află 
într-o vizită oficială în capitala bul
gară. In cadrul convorbirilor, la care 
au luat parte și miniștrii de exter
ne ai celor două țări, interlocutorii 
au procedat la un schimb de păreri 
într-o serie de probleme de ințereâ 
comun — relatează agenția B.T.A.

Consfătuirea miniștrilor 
culturii din țări socialiste, 
la care au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și R.S. Viet
nam, a avut loc la Ulan Bator. De
legația română a fost condusă de 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a fixat prin decret 
ziua de 28 octombrie ca dată a des
fășurării alegerilor generale pentru 
Adunarea Poporului a R.A. Egipt 
(parlamentul). De asemenea. Minis
terul Afacerilor Interne a aprobat o 
decizie privind formarea de comite
te însărcinate cu organizarea refe
rendumului de la 16 septembrie, pri
vind candidatura președintelui Sa
dat pentru un nou mandat preziden
țial.

P. C. Portughez a dat pu*
Mlcității o declarație în care se re

levă că măsurile preconizate de gu
vernul condus de Mario Soares pot 
duce la „înrăutățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii și la în
grădirea libertăților lor". O aseme
nea politică a guvernului, se spune 
în declarație, „poate deveni un fac
tor periculos de perturbare a stabi
lității politice din țară, dorit de re- 
acțiune".

Tîrgul internațional de
la Leipzig la care au participat
firme și întreprinderi din 50 de state 
și-a închis porțile. România a fost
reprezentată de 13 întreprinderi de 
comerț exterior, ponderea revenind 
la actuala ediție industriilor chimică 
și de automobile.

Protest. însărcinatul eu afaceri 
a.l. al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
la Washington a înmînat la Depar
tamentul de Stat al S.U.A. un pro
test în legătură cu activitatea anti- 
iugoslavă a unui grup de teroriști 
fasciști emigranți în S.U.A. Protes
tul intervine ca urmare a deturnării 
unui avion Boeing-727 al companiei 
americane T.W.A. de către un grup 
de teroriști ustași.

Comemorare. Cu prilejul Zi* 
lei internaționale a comemorării vic
timelor fascismului, la Berlin a avut 
loc o mare adunare la care au luat 
parte Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., și alți con
ducători de partid și de stat ai 
R.D.G.

Președintele Partidului Socialist Italian 
a primit pe ambasadorul României

ROMA 13 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Socialist Italian. Pie
tro Nenni, l-a primit luni pe amba
sadorul României în Italia. Ion Măr- 
gineanu.

Cu acest prilej a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, un mesaj de salut, pre
cum și urări de sănătate si fericire.

Mulțumind cu căldură. Pietro 
Nenni a adresat, la rîndul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate, un cordial 
mesaj de prietenie. Președintele Par
tidului Socialist Italian a dat o înaltă

apreciere realizărilor poporului ro
mân în opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, po
liticii externe promovate de Partidul 
Comunist Român, de Republica So
cialistă România, activității desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Pietro Nenni a exprimat satisfacția 
pentru evoluția raporturilor dintre 
P.S.I. și P.C.R., relevînd dorința 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
dintre cele două partide.

în provincia spaniolă Guipuzcoa

Grevă generală de 
represiunilor

MADRID 13 (Agerpres). — Activi
tatea economică a provinciei spa
niole Guipuzcoa a fost practic între
ruptă luni, in urma grevei generale 
declanșate Ia chemarea Comisiilor 
muncitorești (sindicatele ilegale) și a 
Partidului Comunist din Tara Basci
lor. Peste 200 000 de muncitori — in
formează agențiile de presă — au 
răspuns apelului și au întrerupt lu
crul în semn de protest față de asa
sinarea. de către forțele polițienești, 
a unui tînăr demonstrant.

Deși apelul la grevă a fost lansat 
numai pentru provincia Guipuzcoa, 
această acțiune s-a extins și în zo
nele învecinate, cuprinzînd si impor
tanta centură industrială a orașului 
Bilbao. Peste 100 000 de persoane din 
regiunea Vizcaya s-au alăturat gre
viștilor, ca si muncitorii din Navarra.

Concomitent cu greva generală, au 
fost organizate manifestații și de
monstrații de protest. La Sestao — 
o suburbie a orașului Bilbao — poli
tia a intervenit pentru înlăturarea 
baricadelor ridicate de manifestanți, 
făcînd uz de grenade cu gaze lacri
mogene și gloanțe de cauciuc.

protest împotriva 
polițienești
Direcția Festivalului internațional 

al filmului care se desfășoară la San 
Sebastian. împreună cu actorii spa
nioli si ziariștii reprezentînd ansam
blul presei madrilene, a hotărît să 
se solidarizeze cu greviștii, anulînd 
toate manifestările extracinematogra- 
fice prevăzute cu ocazia festivalului.

★
în același timp, reprezentanții 

opoziției democratice din Spania 
continuă să-și exprime insatisfacția 
fată de programul guvernamental de 
reformă politică, anunțat recent de 
premierul Suarez. Armando Lopez 
Salinas, membru al Comitetului Cen
tral al partidului comunist, a decla
rat. în acest sens, că reforma anun
țată este menită să mențină actua
lele structuri ale regimului. La rîn
dul său. Joaquin Ruiz Gimenez, li
der al stîngii democrat-creștine, a 
spus că premierul Adolfo Suarez nu 
poate prezenta proiectul unei refor
me politice reale pînă cînd nu se va 
ajunge la un acord în acest sens cu 
opoziția democratică.

Republica Sud - Africană

Puternice acțiuni de 
ale populației

PRETORIA 13 (Agerpres). — Luni 
dimineața a fost declanșată o nouă 
grevă die amploare a muncitorilor 
africani din Soweto, așa-numitul 
„oraș-dormitor", în care locuiesc 
circa un milion de africani ce lu
crează în zona orașului Johannes
burg — regiunea cea mai dezvoltată 
din punct de vedere economic a Re
publicii Sud-Africane.

Ca rezultat' al acțiunii greviste, 
trenurile care au sosit luni din So
weto în gara pentru populația de 
culoare din Johannesburg erau a- 
proape goale. în aceeași situație 
s-au aflat și autobuzele care trans
portă muncitorii africani spre cen
trele industriale din zona Johannes- 
burgului. Potrivit primelor aprecieri, 
la această grevă, prevăzută să du
reze trei zile, i iau parte peste 70 la 
sută din muncitorii din Sowețo. ac
țiunea fiind considerată de o am
ploare comparabilă cu cea a grevei 
care, cu trei săptămîni în urmă, a

luptă antiapartheid 
de culoare

paralizat, practic, regiunea orașului 
Johannesburg.

★
La Capetown s-a anunțat că. în 

cursul acțiunilor politiei împotriva 
demonstranților africani', au fost 
ucise la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în zona orașului, trei persoane. în 
timp ce alți patru africani au fost 
uciși de elemente rasiste civile înar
mate.

★
Intr-un interviu acordat televi

ziunii sud-africane cu prilejul îm
plinirii a zece ani de cind se află 
la conducerea guvernului de la Pre
toria. primul ministru al R.S.A., 
John Vorster. s-a pronunțat din nou 
— în ciuda dificultăților tot mai 
mari pe care le întâmpină politica 
de apartheid — împotriva reprezen
tării populației de culoare, de origi
ne africană sau asiatică, precum și 
a metișilor, în guvernul central al 
țării.

DESCHIDEREA „SĂPTĂMÎNII
MEDICALE

ANKARA 13 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Palatul Cul
turii din Istanbul a avut loc. luni, 
deschiderea celei de-a 13-a ediții a 
„Săptămînii medicale balcanice", la 
care participă aproape o mie de dele
gați și invitați. Această manifestare 
științifică internațională, organizată 
de Consiliul general al Uniunii Me
dicale Balcanice, se desfășoară anul 
acesta sub înaltul patronaj al pri
mului ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel. Actuala ediție va prilejui 
desfășurarea paralelă a 12 congrese 
pe specialități, avînd teme de stric
tă actualitate pentru știința medi
cală.

Primul ministru Suleyman Demirel 
a subliniat. în cuvîntul său de salut, 
că Uniunea Medicală Balcanică, crea
tă în urmă cu peste 40 de ani, a 
depus eforturi remarcabile pentru a- 
sigurarea si dezvoltarea colaborării 
în domeniul sănătății între țările re
giunii. Alături de succesele sale pro
fesionale. ea a avut o contribuție ma
joră ja promovarea legăturilor uma
ne si a contactelor personale, ca și 
la consolidarea relațiilor de bună ve
cinătate dintre membrii săi.

Turcia, a spus el. a sprijinit în
totdeauna. în mod substanțial, toate

BALCANICE"
activitățile menite să promoveze coo
perarea dintre țările regiunii. Noi 
am fost si sîntem convinși că întă
rirea cooperării regionale nu numai 
că va avea ca efect îmbunătățirea 
asistentei medicale în țările noastre, 
dar va contribui în același timp la 
consolidarea păcii și stabilității In 
regiunea noastră.

Rolul pozitiv, constructiv, al Uniu
nii Medicale Balcanice, contribuția sa 
la dezvoltarea științelor medicale și 
a spiritului de conlucrare între oa
menii de știință din țările balcanice 
au fost subliniate și de ceilalți vor
bitori.

în cadrul ședinței festive, prof. dr. 
Popescu Buzeu. președinte de onoare 
și secretar general al Uniunii Medi
cale Balcanice, a înmînat primului 
ministru al Turciei. Suleyman De
mirel, diploma de onoare si meda
lia jubiliară „A 40-a aniversare" ale 
U.M.B.. conferite de Consiliul gene
ral al uniunii pentru aportul si spri
jinul dat activităților acesteia.

La ședința inaugurală au luat parte 
ministrul sănătății si asistentei socia
le. dr. Kemal Demir. alte oficiali
tăți din tara gazdă. 6efi de misiuni 
diplomatice.

Convorbiri ungaro-aus- 
trieCe. Cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, a făcut o vizită 
în Ungaria, unde a avut un schimb 
de opinii cu primul secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Jânos Kâdăr, și cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, referitor 
la dezvoltarea relațiilor ungaro-aus- 
triece de bună vecinătate și la pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

Cea de-a IV-a sesiune a Co
misiei romăno-sovietice a isto
ricilor, desfășurată la Moscova 
Si Samarkand, a avut ca temă 
„Mișcarea de eliberare națio
nală din Balcani in a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea. 
Relațiile româno-ruse și războ
iul din 1877—1878". Reuniunea 
Științifică a istoricilor din cele 
două țări se inscrie ca o ma
nifestare omagială consacrată 
centenarului cuceririi indepen
denței de stat a României.

Galeria de artă „Lauri- 
na", care urmărește să facă cunos
cute publicului olandez lucrări de 
artă plastică românească, a fost 1- 
naugurată în cadrul activităților cul
turale desfășurate de Fundația ro
mână Ioan si Maria Constantinescu 
din orașul Haga. Prima expoziție cu 
care s-a deschis galeria prezintă o 
valoroasă colecție de pictură, sculptu
ră și ceramică a artiștilor Mihai 
Bandac și Patriciu Mateescu.

SITUAȚIA
BEIRUT 13 (Agerpres). — Pe toa

te fronturile libaneze au fost sem
nalate noi bombardamente și schim
buri de focuri între forțele aflate in 
conflict. La Beirut, sectorul confrun
tat cu cele mai violente acțiuni ar
mate a fost cel situat de-a lungul 
liniei care separă cartierele orașului 
pe axa nord-sud. Schimburi de 
focuri și bombardamente de artile
rie grea au avut loc și în partea de 
sud-est a Beirutului. în sectorul 
Chiah-Ain \Remmaneh. tradițional 
punct fierbinte al luptelor desfășu
rate în capitala libaneză de aproape 
18 luni.

în munți au fost semnalate noi 
lupte în jurul pozițiilor Metn, Ka- 
hale si Aley, la est și sud de Beirut, 
în nordul tării. în zona Tripoli — 
Zghorta au continuat, de asemenea, 
ciocnirile armate intense.

Pe de altă parte, referitor la pa
gubele economice provocate de lupte
le angajate în Liban, președintele A-

DIN LIBAN
sociatiei industriașilor și comercian- 
ților. Georges Hatem. a relevat că 
numai pierderile suferite de uzine
le din regiunea industrială Mkalles 
(Beirut-est) au fost evaluate la 1,2 
miliarde lire libaneze (aproximativ 
360 milioane dolari). Nici unul din 
cele 450 obiective industriale care se 
găsesc in acest perimetru nu a fost 
ferit de distrugeri, fiind imposibilă 
o repunere a lor în funcțiune, pen
tru perioada imediat următoare.

CAIRO 13 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
l-a desemnat pe Gamal Al-Sounani, 
reprezentantul O.E.P. la Cairo, in 
calitate de delegat permanent al or
ganizației la Liga Arabă — infor
mează agenția M.E.N. După cum se 
știe. Consiliul Ligii Arabe a decis, 
în cursul ultimei sale sesiuni, ad
miterea Organizației pentru Elibera
rea Palestinei ca membru cu drep
turi depline al organizației.

Alegeri generale 
în Trinidad-Tobago

PORT OF SPAIN 13 (Agerpres).’ 
— în Trinidad-Tobago s-au desfășu
rat luni primele alegeri generale 
după proclamarea republicii, la 1 
august a.c. Pentru desemnarea celor 
36 de deputat! în Camera Repre
zentanților au fost chemate la urne 
565 688 persoane cu drept de vot din 
totalul de 1 milion, cît numără acest 
stat din bazinul Mării Caraibilor.

în campania electorală au partici
pat 270 candidați reprezentînd nouă 
partide politice. Forul legislativ ales 
urmează să desemneze în cursul a- 
cestei luni pe viitorul șef al statu
lui, în locul lui Ellis Clarke, fost 
guvernator general, care în prezent 
îndeplinește funcția de președinte 
provizoriu al republicii.

In vederea reluării 
tratativelor 

intercomunitare cipriote
NICOSIA 13 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută duminică în loca
litatea Lefkara. președintele Cipru
lui. Makarios, a precizat că ciprioții 
greci sînt de acord cu reluarea con
vorbirilor intercomunitare în insulă, 
ca răspuns la invitația adresată de 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, privind organizarea unei 
noi runde de negocieri mire cele 
două comunități. „Răspunsul nostru 
este pozitiv, indiferent de perspecti
vele care există ca acestea să se 
încheie cu succes" — a spus pre
ședintele Ciprului.

La Națiunile Unite s-a anunțat că 
reprezentanții comunităților cipriote 
greacă și turcă — Tassos Papado
poulos și, respectiv.- Urnit Suleiman 
Onan — urmează să sosească în 
cursul acestei săptămîni la New 
York, pentru a examina. împreună 
cu secretarul general al O.N.U.. mo
dalitățile de depășire a dificultăților 
aflate în calea reluării negocierilor 
intercomun it are.

Activitatea sondei 
spațiale „Viking-2“

PASADENA 13 (Agerpres). — Mo
dulul de amartizare al sondei spa
țiale „Viking-2“ a început duminică 
operațiunile urmărind identificarea 
existentei pe suprafața „planetei ro
șii" a unor eventuale forme de via
tă. în acest scop, brațul mobil al mo
dulului a săpat un „șanț" lung de a- 
proximativ o jumătate de metru în 
solul planetei.

Luni, la ora 7 G.M.T., landerul 
a transmis pe Pămînt o imagine fo
tografică ce a confirmat încheierea 
cu succes a operațiunii de recolta
re a mostrei de sol marțian. Spe
cialiștii de la centrul de urmărire a 
misiunii de la Pasadena au precizat 
că nu se cunoaște totuși dacă bra
țul telescopic a introdus mostra în 
minilaboratorul sondei. în vederea e- 
fectuării experiențelor prevăzute, a- 
semănătoare celor care au avut loc 
în „laboratoarele" lui „Viking-1“.

DE PRETUTINDENI
• LASERUL Șl IN

FORMATICA. Laserul-diag- 
nostician și laserul-traducă- 
tor sint două noi dispozitive in
formatice experimentale create 
la Institutul de fizică din Mos
cova. Este suficient să se in
troducă în primul aparat o car- 
totecă perforată cu rezultatele 
cifrate ale diverselor investiga
ții medicale privind bolnavul 
examinat, să se conecteze la
serul (razele laser trec prin 
cartotecă și compară informații
le introduse cu memoria holo
grafică. creată pe baza statisti
cii medicale la un mare număr 
de parametri) și un dispozitiv 
înscrie în cîteva secunde diag
nosticul. La fel de eficientă este 
și funcționarea laserului-trans- 
lator, care redă ad litteram tex
tul în limba cerută. Dispozitive
le laser sînt mai sensibile și mal 
sigure, în anumite privințe, de- 
cît mașinile electronice de cal
cul — apreciază specialiștii. în 
plus, pentru manevrarea siste
mului informatic cu laser e su
ficient un singur om. în timp 
ce mașinile electronice de cal
cul trebuie servite de cîte
va zeci de persoane.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz. a sosit luni la 
Bruxelles într-o vizită oficială.

Șahinșahul Iranului, Mo* 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
l-a primit pe ministrul tailandez de 
externe. Pichai Rattakul. aflat în
tr-o vizită oficială la Teheran. Au 
fost examinate căile de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme internaționale de interes co
muni Oaspetele a avut de asemenea 
convorbiri cu premierul Amir Abbas 
Hoveyda și cu ministrul de externe, 
Abbas Aii Khalatbari.

La PariS au ®ncePut convorbi
rile dintre ministrul de externe al 
Italiei, Arnaldo Forlani, și omologul 
său francez. Louis de Guiringaud. Pe 
agenda întrevederilor figurează pro
bleme ce privesc relațiile bilaterale 
si Piața comună, precum și un 
schimb de opinii asupra situației 
internaționale actuale.

In capitala Mozambicu- 
lui s a închis cea de-a 12-a ediție 
a Tîrgului internațional „FACIM 
1976". Au expus la tîrg întreprinderi 
autohtone, precum și din țări afri
cane și europene. România a fost 
prezentă cu un pavilion.

Grevă a feroviarilor ita
lieni. Traficul feroviar a fost serios 
perturbat în sudul Italiei, ca urmare 
a unei greve declanșate de lucrătorii 
căilor ferate în sprijinul unor reven
dicări materiale și sociale. Mișcarea 
grevistă care a luat sfîrșit luni di
mineața la ora 6,00 s-a făcut resimți
tă in special în gările din orașele 
Bari și Torino.

Ministrul Uruguayan al 
economiei și finanțelor3 
informat că indicele prețurilor la 
consumator a cunoscut o creștere de 
ordinul a 5,66 procente în luna au
gust a acestui an. Prin aceasta, rata 
inflației s-a majorat în Uruguay cu 
24,04 la sută, de Ia începutul anului 
și pînă în prezent

In pregătirea Zilelor tea
trului românesc, manifestare 
culturală care va avea loc în ourind

în R.D.G., la Teatrul Național din 
Weimar a fost prezentată. în pre
mieră, piesa „D’ale carnavalului" de 
Ion Luca Caragiale.

Festivalul internațional 
al folclorului montan,la cara 
au participat formații artistice din 12 
țări europene, a avut loc la Zako
pane. in Polonia. Juriul a atribuit 
formațiunilor „Brădulețul" din Româ
nia și „Podegrodzie" din Polonia cea 
mai înaltă distincție — „Ciupagul de 
aur" — la categoria folclor artistic 
autentic.

FESTIVALUL ZIARULUI „L’HUMANITt"

• GROTA ALTAMIRA 
ÎN PRIMEJDIE. Datorita 
marelui număr de vizitatori, re
numita grotă Altamira din pro
vincia spaniolă Santander, se 
află în pericol de a se degrada 
grav. Culorile picturilor preis
torice. aflate pe tavanul ei, au 
pierdut mult din strălucirea lor, 
deși în ultimul timp autoritățile 
au limitat numărul vizitatorilor 
la 500 zilnic. Acum, experții cer 
închiderea acestui obiectiv tu
ristic cel puțin pentru o pe
rioadă în care se vor putea 
studia posibilități de ameliorare 
a situației,

® NOI TIPURI DE 
BIOGENERATORI. In An
glia se acumulează anual circa 
60 milioane tone de reziduuri a- 
gricole. Aceste resturi organice 
pot constitui o prețioasă mate
rie primă pentru fabricarea de... 
gaz metan. în scopul valorifică
rii lor au fost create două mo
dele de biogeneratori de gaze, 
cu un volum de 227 litri și, res
pectiv, 1 362 litri. Confecționate 
din cauciuc, aceste rezervoare se 
umplu cu gunoi de grajd. Prin 
fermentarea acestui gunoi se 
dezvoltă bacterii care produc a- 
poi gazul metan. Generatorul de 
mici proporții poate asigura ga
zele necesare încălzirii unei lo
cuințe și a unei sere. Celălalt, 
de proporții mai ample, poate 
aproviziona cu gaze o fermă mai 
mare, incluzînd un incubator, o 
seră și alte amenajări specifice, 
în plus, gazele produse pe a- 
ceastă cale pot fi utilizate la 
acționarea unei mașini cu aburi.

® PARTICIPANT! LA..; 
CĂLĂTORII COSMICE, 
în orașul Baroda, din India, a 
fost inaugurat primul planeta
riu din această țară. Aparatura 
de care dispune instituția de 
popularizare a cunoștințelor as
tronomice permite să se repro
ducă întreaga panoramă noc
turnă de pe o mare parte a ce
rului. Vizitatorii pot vedea, de 
asemenea, cum se înfățișează, 
după ultimele fotografii, supra
fețele Lunii și ale planetei 
Marte și. totodată, pot „între
prinde" incursiuni cosmice si
mulate pe alte planete ale sis
temului nostru solar.

Simbătă si duminică 
a avut loc in parcul de 
la Courneuve, lingă 
Paris, tradiționala săr
bătoare anuală a ziaru
lui „L’Humanitd", organ 
central al P.C. Fran
cez. Sute de mii de per
soane au vizitat stan
durile prezentate de fe
derațiile P.C.F. din toa
te departamentele țării 
Si au participat la dez
baterile pe teme poli
tice, economice si so- 
cial-culturale. organiza
te in „orașul cărții", in 
prezența unor membri 
ai Biroului Politic si ai 
Comitetului Central al 
partidului.

De un deosebit suc
ces s-a bucurat „orașul 
internațional", la care 
au fost reprezentate zeci 
de ziare ale unor parti
de comuniste și mun
citorești, ale unor miș
cări și organizații de e- 
liberare națională din 
întreaga lume. Pavilio

nul ziarului „Scinteia" a 
prezentat o amplă ima
gine a tării noastre prin 
expoziția de fotografii 
consacrată unității po
porului român in mun
ca de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate. Ziarul „Scân
teia" a fost reprezentat 
la festivități de tovară
șul Anghel Paraschiv, 
redactor-sef adjunct.

Sărbătoarea ziarului 
„L’Humanită" a fost 
marcată, de asemenea, 
de numeroase manifes
tări la care au luat par
te o serie de laureați ai 
Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Din partea 
țării noastre a partici
pat un grup de tinere 
gimnaste componente 
ale lotului olimpic, ale 
căror demonstrații la 
aparate si la sol s-au 
bucurat de un frumos 
succes.

In cadrul unei emi
siuni televizate in direct

din incinta festivități
lor, precum si în cadrul 
unei conferințe de pre
să, Georges Marchais, 
secretar general al 
P.C.F., a expus princi
palele obiective ale co
muniștilor francezi in 
lupta împotriva infla
ției si șomajului, in a- 
părarea intereselor e- 
sențiale ale maselor 
largi de oameni ai mun
cii si a evidențiat rolul 
P.C.F. și al Uniunii 
stingii pentru crearea 
condițiilor unei victorii 
in alegerile municipale 
din primăvara anului 
viitor.

Numai in cele două 
zile cit au durat festi
vitățile, 6 000 de per
soane au aderat la 
P.C.F., cifră-record in 
analele sărbătorii zia
rului „L’Humanite".
Paul DIACONESCU
Paria

• CUM SE NAȘTE O 
CARTE ? Sub acest titlu, în
tre 8 și 12 septembrie, la Viena 
a fost prezentată o expoziție 
care și-a propus să răspundă 
multilateral la respectiva între
bare. Cum era și firesc, o parte 
a expoziției a fost consacrată 
evoluției scrierilor de-a lungul 
istoriei. în vitrine au fost pre
zentate role de pergament egip
tean și tăblițe din lut mesopo- 
tame, manuscrise pe pergament 
din evul mediu, tehnici ale ti
parului cu litere detașate, creat 
de Gutenberg, etc. ; totodată, au 
fost înfățișate mijloace moderne 
de producție din zilele noastre. 
De asemenea, exponatele au 
prezentat sugestiv drumul par
curs de manuscris, de la autor 
pînă la tipar, precum si contri
buția diferitelor sectoare tipo
grafice care participă Ia fina
lizarea cărții în forma în care 
ajunge la cititor.
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