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Ședința
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
în ziua de 14 septembrie 1976 a avut 

loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat un raport cu privire la lucrările 
de îmbunătățire a prețurilor de producție 
și de livrare în industrie care să intre defi
nitiv în vigoare la 1 ianuarie 1977, fără 
modificarea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul la bunurile de consum desti
nate populației.

Această acțiune, care se realizează în 
conformitate cu prevederile Legii pentru 
aprobarea planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 1976— 
1980, are în vedere accentuarea în con
tinuare a proceselor calitative ale activi
tății economice în acest cincinal. în acest 
sens, ținînd seama de încheierea lucrări
lor pentru reașezarea prețurilor de pro
ducție și de livrare în industrie, îmbună
tățirile urmăresc valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor prove
nite din țara, ridicarea nivelului tehnic al 
producției, îmbunătățirea calității produ
selor, atît pentru necesitățile economiei 
naționale și ale populației, cît și pentru 
export. ț

Măsurile aprobate au în vedere reașe
zarea mai judicioasă a prețurilor de pro
ducție, care să țină seama de necesitatea 
reducerii continue a costurilor prin mobi
lizarea resurselor interne de care dispun 
unitățile economice, prin economisirea 
materiilor prime și a materialelor și eli
minarea risipei, printr-o mai bună orga
nizare a muncii. Totodată, măsurile țin 
seama de influențele pe care le au pre
țurile de pe piețele mondiale asupra cos
turilor interne.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
ministerele, centralele și întreprinderile 
industriale să ia toate măsurile pentru ca 
prețurile să țină seama de cheltuielile 
efective, să mobilizeze toate resursele ma
teriale și umane de care dispune econo
mia noastră în vederea creșterii continue 
a eficienței întregii activități, sporirii, pe 
această bază, a venitului național, asi
gurării creșterii neîncetate a nivelului de 
trai material al întregului nostru popor, în 
concordanță cu hotărîrile Congresului al 
Xl-lea.

Comitetul Politic Executiv a examinat în 
continuare un raport cu privire la modul 
cum se realizează indicatorii tehnico-eco- 
nomici stabiliți la capacitățile de produc
ție industrială care au intrat în funcțiune. 
Apreciind rezultatele obținute în acest do
meniu, Comitetul Politic Executiv a criticat, 
totodată, o serie de neajunsuri care se 
mai manifestă în valorificarea potențialu
lui creat prin noile investiții.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se analizeze situația fiecărui obiectiv în 
parte pentru a se asigura exploatarea la 
jarametrii proiectați a utilajelor și insta- 
ațiilor, organizarea rațională a fluxuri- 
or de producție, îmbunătățirea unor teh
nologii și rețete de fabricație, precum și 
a structurii sortimentale, în funcție de ne
voile pieței interne și externe. Pentru creș
terea eficienței economice a activității noi
lor obiective trebuie să se acționeze în

continuare pentru mai buna organizare a 
aprovizionării tehnico-materiale, micșora
rea consumurilor specifice de materii pri
me și materiale, ridicarea nivelului de 
pregătire a personalului din exploatare, 
creșterea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

în continuare. Comitetul Politic Executiv 
a examinat raportul privind exercitarea 
controlului financiar preventiv în unele 
unități socialiste în semestrul I.

Comitetul Politic Executiv, pornind de la 
concluziile Curții Superioare de Control 
Financiar, a apreciat pozitiv rezultatele 
obținute în activitatea de control preven
tiv în scopul promovării unui climat de 
ordine și disciplină riguroasă în gospo
dărirea eficientă și cu răspundere a mij
loacelor materiale și bănești. Totodată, 
Comitetul Politic Executiv a constatat că 
se mai manifestă cazuri de angajare a 
unor resurse materiale și bănești fără o 
fundamentare economică suficientă, de 
cheltuieli administrativ-gospodărești care 
nu sînt oportune, de creare a unor stocuri 
tehnico-materiale ce depășesc nevoile 
reale ale planului, de folosire necores
punzătoare sau chiar de neutilizare a 
unor echipamente și utilaje aflate în bună 
stare de funcționare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
activitatea controlului financiar preventiv 
să cuprindă o sferă mai largă de proble
me esențiale pentru bunul mers al econo
miei, pentru obținerea unei eficiențe cît 
mai ridicate în toate sectoarele producției 
materiale. în același timp, se impune ca 
ministerele, centralele și întreprinderile 
economice să asigure, la toate locurile de 
muncă, cea mai deplină ordine în gospo
dărirea fondurilor, respectarea riguroasă 
a disciplinei financiare și de plan, înca
drarea întregii activități financiar-bancare 
în prevederile legale și apărarea integri
tății avutului obștesc, să acționeze cu ho- 
tărîre pentru eliminarea risipei, a tuturor 
actelor economice fără eficiență. Comite
tul Politic Executiv cere să se manifeste o 
și mai mare preocupare în direcția punerii 
în valoare a rezervelor existente în cadrul 
fiecărei unități economice pentru utiliza
rea mai bună a mijloacelor circulante și 
fondurilor de investiții, a fondurilor valu
tare, să se continue cu fermitate acțiunea 
de realizare a programelor stabilite pen
tru creșterea productivității muncii și re
ducerea costurilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a luat în dis
cuție și a aprobat Programul de măsuri 
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea al partidului și ale Congresului 
educației politice și al culturii socialiste, în 
domeniul ideologic și cultural-educativ, 
elaborat de Comisia ideologică a C.C. al 
P.C.R., sub directa îndrumare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Programul ține seama de sarcinile sta
bilite de Congresul al Xl-lea al P.C.R., de 
indicațiile cuprinse în Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, precum și de 
propunerile făcute de oamenii muncii Ici 
Congresul educației politice și al culturii 
socialiste.

în acest sens, a fost aprobată crearea 
consiliilor de educație politică și cultură 
socialistă ca organisme de partid și de 
stat la nivelul județelor și al municipiului

București, al orașelor, comunelor, între
prinderilor și instituțiilor, care — sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid — să organizeze unitar întreaga 
activitate de educație politică și râspîn- 
dire a științei, să cuprindă și să antreneze 
toate forțele de care dispunem în acest 
domeniu.

Programul prevede îmbunătățirea or
ganizării și conținutului învățămîntului 
politico-ideologic de partid și U.T.C., dez
baterea problemelor fundamentale ale 
activității de partid și de stat, a proble
melor socialismului științific și dezvoltării 
economico-sociale a României, a proble
melor materialismului dialectic și istoric și 
ale rolului științei și tehnicii în progresul 
economic și social al țării, precum și or
ganizarea „Universității politice și de con
ducere", ca formă superioară de pregă
tire a activului de partid.

în program sînt cuprinse măsuri cu pri
vire la propaganda prin conferințe, la in
formarea politică și la alte forme ale pro
pagandei de partid. De asemenea, se sta
bilește îmbunătățirea cabinetelor județene 
pentru activitatea ideologică și politico- 
educativă prin atragerea unui larg activ 
obștesc la conducerea și desfășurarea ac
tivității acestora.

Un capitol important al programului se 
referă la măsuri privind pregătirea prac
tică și educarea patriotică, revoluționară, 
socialistă a preșcolarilor, elevilor și stu
denților prin legarea mai strînsă a tuturor 
activităților tineretului școlar și universitar 
de practica productivă, de activitatea eco
nomico-socială a țării.

O atenție deosebită acordă programul 
ridicării la un nivel superior a activității 
în domeniul culturii și artei, îmbunătățirii 
activității uniunilor și asociațiilor de crea
tori, dezvoltării creației cinematografice, 
teatrale și muzicale, îmbunătățirii activi
tății așezămintelor culturale, stimulării ac
tivității cultural-artistice de masă.

în cadrul măsurilor aprobate de Comi
tetul Politic Executiv, un loc important îl 
ocupă organizarea Festivalului național al 
educației, și culturii socialiste „Cîntare 
României", care are ca scop stimularea 
creației și interpretării artistice în rîndul 
maselor, intensificarea și îmbogățirea vie
ții spirituale a țării, participarea tot mai 
largă a oamenilor muncii la activitatea 
culturală. Festivalul — organizat pe ge
nuri de activități cultural-artistice — se va 
desfășura pe etape de masă, județene, in- 
terjudețene și republicană, în perioada 
1976—1977, în cinstea aniversării a 100 
de ani de la cucerirea independenței de 
stat a României, urmînd ca apoi să aibă 
loc din doi în doi ani.

Programul prevede măsuri de îmbună
tățire a activității mijloacelor de informa
re în masă, a presei, radioului și televi
ziunii, pe linia creșterii contribuției aces
tora la educarea politico-ideoîogică și 
culturală a maselor, la mai buna reflec
tare a actualității politice, economice, so
ciale și culturale a țării, precum și a eve
nimentelor internaționale.

în program sînt înscrise măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și tehnice în rîndul 
maselor, precum și pentru îmbunătățirea 
(Continuare în pag. a III-a)
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relațiilor frățești româno-iugoslave

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN R. S. E. IUGOSLAVIA

în bogata cronică a relațiilor de 
strinsă prietenie și colaborare activă, 
multilaterală, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre țările și po
poarele noastre, a fost Înscrisă zi
lele acestea o strălucită pagină. Vi
zita efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Iugoslavia, la 
invitația tovarășului Iosip Broz Tito 
și tovarășei lovanka Broz,, a consti
tuit un eveniment politic de amplă 
semnificație ; încununată de un 
bilanț rodnic excepțional, ea a 
marcat un jalon memorabil, durabil 
și de amplă perspectivă in dezvol
tarea ansamblului raporturilor de 
prietenie și cola
borare româno- 
iugoslave. atît pe 
plan bilateral, cît 
și în sfera activi
tății internațio
nale.

Sintetizînd și 
exprimind gîndu- 
rile și sentimen
tele Întregului 
nostru popor, Co
mitetul Politic 
Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dat — 
așa cum se ara
tă in comunicatul 
pe care-1 publi
căm alăturat — 
..o înaltă apre
ciere rezultatelor 
acestui nou dia
log la nivel înalt, care, continuînd 
intilnirile rodnice, tradiționale, dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
României și Iugoslaviei, marchează 
un moment de seamă in evoluția as
cendentă și multilaterală a relațiilor 
româno-iugoslave, constituind o nouă 
și Însemnată contribuție Ia dezvol
tarea și adîncirea prieteniei și co
laborării frățești dintre cele două 
țări și partide, în interesul poporu
lui român și popoarelor iugoslave, al 
cauzei păcii, socialismului și coope
rării interstatale".

întregul popor român, care a ur
mărit cu deosebită atenție, prin in
termediul presei și al radioteleviziu- 
nii, momentele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, a fost martor al senti
mentelor de caldă prețuire și respect 
cu care solii României socialiste au 
fost înconjurați pe pămintul Iugosla
viei vecine, din clipa sosirii și pînă 
în momentul despărțirii — senti
mente pe care poporul român le nu
trește. cu deplină reciprocitate, față 
de popoarele frățești iugoslave. 
Cele patru zile ale vizitei au 
prilejuit o succesiune de impre
sionante manifestații populare . de 
stimă-și afecțiune, cuprinzînd sute și 
sute de mii de cetățeni, transformîn- 
du-se într-o adevărată sărbătoare a 
prieteniei româno-iugoslave.

Vizita a confirmat, astfel, în mod 
strălucit că prietenia dintre popoare

le român și iugoslav — prietenie cu 
vechi și trainice tradiții istorice, 
favorizată de vecinătatea geografică, 
sudată în momente hotărîtoare pen
tru destinele lor prin lupta comună 
pentru scuturarea jugului străin, 
pentru libertate și neatirnare — a 
înflorit necontenit în anii luminoși 
ai făuririi socialismului, devenind 
mereu mai strînsă, mai puternică.

Așa cum a reliefat cu putere vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, așa 
cum demonstrează viața de zi cu zi, 
așa cum relevă din nou comunica
tul Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., relațiile frățești ro
mâno-iugoslave constituie astăzi un 
exemplu de raporturi între două

Rezultate deosebit de bogate, contribuții 
esențiale la întărirea prieteniei 

și dezvoltarea largă a colaborării dintre 
cele două țări și popoare, Ia cauza păcii, 

progresului și socialismului în lume
țări socialiste, de colaborare fruc
tuoasă, bazată pe stimă și încredere 
tovărășească, pe deplină egalitate și 
respect reciproc.

în același timp, vizita a ilustrat 
din nou, deosebit de grăitor, rolul de 
excepțională însemnătate pe care-1 
au in dezvoltarea relațiilor româno- 
iugoslave tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, legăturile înte
meiate pe stimă și deplină încredere 
reciprocă dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, stăruința lor de 
a acționa pentru ca bunele relații 
dintre cele două țări să se adîn- 
cească și să se amplifice necontenit. 
Actuala vizită, incununînd suita ce
lor 12 vizite reciproce anterioare, 
precum și a altor întilniri, eviden
țiază și mai mult cît de rodnică 
este tradiția contactelor dintre cei 
doi conducători, fiecare dintre ele 
stimulînd puternic dezvoltarea rela
țiilor reciproce. Preocuparea constan
tă manifestată în acest sens de to
varășul Nicolae Ceaușescu se înscrie 
ea o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la traducerea în viață 
a hotărîrilor și orientărilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. privind 
dezvoltarea continuă. în ansamblul 
activității internaționale a României, 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, în inte
resul cauzei socialismului, al pro
gresului și păcii în lume.
Convorbirile purtat» intre pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Iosip Broz Tito, desfășu
rate în ambianța încrederii, înțelege
rii și respectului reciproc, ce carac
terizează relațiile dintre partidele 
și țările noastre, au constituit un nou 
și rodnic prilej pentru un schimb 
multilateral de păreri asupra dezvol
tării relațiilor bilaterale, a situației 
internaționale actuale și raporturilor 
din mișcarea muncitorească interna
țională.

Sintetizînd rezultatele vizitei, ale 
noului dialog româno-iugoslav la 
nivel înalt, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a declarat : „Acum, 
la încheierea vizitei, pot spun» 
că vizita a înregistrat rezulta

te deosebite, că 
ea deschide per
spective minu
nate pentru re
lațiile dintre ță
rile și partidele 
noastre. Desigur, 
aceasta cores
punde intereselor 
popoareloi- noas
tre și, totodată, 
cauzei păcii și 
colaborării in Eu
ropa și în întrea
ga lume".

Rezultatele po
zitive. îmbucură
toare ale convor
birilor româno-iu
goslave își găsesc 
o amplă și edi
ficatoare mate

rializare în documentele încheiate 
cu prilejul vizitei. „DECLARAȚIA 
COMUNA", care poartă semnătu
ra celor doi conducători de partid 
și de stat, se impune atenției ca un 
document de o remarcabilă valoare 
principială, teoretică și practică, ca 
definește concludent bazele priete
niei și solidarității dintre cele două 
partide, țări și popoare și dezvol
tării legăturilor dintre ele, consti
tuie o afirmare clară și edificatoare 
a pozițiilor lor comune în probleme
le cardinale ale lumii de azi. Prin 
aceasta, documentul are o semnifi
cație care depășește cadrul bilateral 
și dobîndește o amplă însemnătate 
internațională. Declarația consacră 
hotărirea celor două țări de a așeza, 
in continuare, la baza relațiilor din- 
tre ele, precum și a relațiilor cu 
toate statele lumii, principiile 
fundamentale ale dreptului inter
național — ale egalității în drep
turi, respectării independenței șl 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc — principii pentru a 
căror afirmare și promovare cele 
două țări luptă cu stăruință de mul
tă vreme și a căror reafirmare în 
acest document, ca și în documen
tele similare încheiate de țara noas-
(Continuare în pag. a V-a)

Timpul excelent 
trebuie folosit din plin 

pentru accelerarea 
ritmului construcțiilor 
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ÎNCEPE UN NOU AN DE ÎNVÂȚĂMÎNT

Angajamentul slujitorilor școlii
a face totul pentru înfăptuirea orientărilor date de partid, de secretarul său 

general, pentru perfecționarea procesului de educare a tineretului
începe un nou an de invățămint 

— al doilea, pentru școală, din cin
cinalul revoluției tehnico-științifice — 
sub auspicii din cele mai favorabile, 
în contextul unei societăți a muncii 
si creației — cea pe care o edificăm 

învățămîntul, așezat pe temeiuri
le științifice ale politicii marxist-Ie- 
niniste a partidului, ale spiritului no
vator. este chemat ca. laolaltă cu 
toti ceilalți factori educativi din so
cietatea noastră, să facă din fiecare 
cetățean un constructor entuziast al 
comunismului, un luptător ferm pen
tru progres, un revoluționar în a- 
devăratul înțeles al cuvîntului.

Avind drept călăuză în acțiune do
cumentele Congresului al Xl-lea al 
partidului. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul e- 
ducatiei politice și al culturii socialis
te. toți slujitorii școlii își concentrea
ză eforturile, capacitatea de muncă 
și creație pentru a-și aduce contri
buția așteptată de partid și popor 
la creșterea nivelului general al în
vățămîntului nostru.

în acest climat de înaltă răspun
dere și de puternică efervescență 
politică și profesională, noul an 
școlar a fost precedat de fructuoa
se dezbateri ale cadrelor didactice 
pentru stabilirea căilor ce trebuie 
urmate în vederea traducerii neîn- 
tîrziate în viață a orientărilor și in
dicațiilor primite. Perfecționarea

conținutului și metodologiei în in- 
vătămintul preșcolar, gimnazial, li
ceal și superior, perfecționarea pre
dării științelor sociale, a activității 
de educație patriotică, revoluționară, 
comunistă a elevilor și studenților 
sînt direcții evaluate amănunțit și 
pregătite cu grijă de slujitorii școlii.

Astfel, noile programe analitice de 
la disciplinele de științe sociale, care 
au fost supuse dezbaterii consfătui-

Suzana GĂDEA 
ministrul educajiei 
și învățămîntului

rilor județene și vor fi definitivate 
la consfătuirea pe tară a cadrelor 
din domeniul științelor sociale și în
vățămîntului de partid și U.T.C.. pre
văd tratarea problematicii fiecărei 
discipline în spiritul prevederilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
al Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste. Ele 
urmăresc realizarea unei mai strîn- 
se legături cu aspectele concrete ale 
construcției socialiste în patria noas
tră. valorificarea deplină a rezulta
telor obținute în cercetarea științi
fică. precum și o mai bună succe

LA ZI ÎN

ASIGURAREA
SEMINȚELOR
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siune logică a problematicii, potri
vit nivelurilor și profilului unităților 
de invățămint.

începînd cu acest an, istoria ie 
va preda într-o nouă structură 
și eșalonare, care va asigura cu
noașterea și însușirea de către toți 
elevii a istoriei naționale, a mișcă
rii muncitorești, democratice și re
voluționare din tara noastră, a Parti
dului Comunist Român, precum și 
studierea problemelor fundamentale 
ale istoriei universale. Elevii clase
lor a VIII-a vor primi cunoștințe de 
bază despre Constituția Republicii 
Socialiste România, legislația socialis
tă. despre drepturile și îndatoririle 
cetățenești. Pentru însușirea limbii și 
literaturii române, programele ana
litice pun accent De cunoașterea și 
însușirea corectă a limbii române 
contemporane, iar cele din domeniul 
literaturii evidențiază in mai mare 
măsură operele cu înaltă valoare «- 
ducativă. militantă, revoluționară.

Făurirea omului nou. obiectiv cen
tral al politicii profund umaniste a 
partidului nostru, presupune un ni
vel tot mai ridicat de pregătire — 
profesional, politic, ideologic, cultu
ral. științific — înarmarea construc
torilor socialismului cu victoriile ge
niului omenesc, cu cunoașterea le
gilor obiective ale dezvoltării socia
le. „In viziunea noastră — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației nolitice și al cultu
rii socialiste — omul nou, construc
tor al socialismului și comunismului, 
trebuie să fie stăpin pe cele mai 
înaintate cuceriri ale științei, ale cu
noașterii umane, să se caracterizeze 
prin înalte virtuți politice și morale, 
prin pasiune pentru muncă și crea
ție, prin îndrăzneală în gindire și 
acțiune, prin cutezanța in promova
rea noului in întreaga viață socială, 
prin fermitate în lupta pentru drep
tate și adevăr, pentru înfăptuirea 
principiilor eticii și echității socia
liste, prin hotărîrea de a lupta cu 
abnegație și vitejie pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a integrită
ții și suveranității patriei, a cauzei 
comunismului in patria noastră".

De aceea, educația prin muncă «i 
pentru muncă, integrarea învăță-
(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL!
I I

divers;
o floare

Azi sună din nou clopoțelul. 
Semnalul începerii unui nou an 
școlar. Și la Liceul textil din 
Slatina pregătirile au fost în
cheiate din timp. Aici, cu o Zi 

■ înainte, coridoarele, clasele și 
laboratoarele erau împodobite 
cu flori așezate frumos pe „eta
jere" din fier forjat, produse în 
laboratorul propriu. Parcă al fi 
într-o seră sau grădină cu flori. 
Peste 1 000 de flori pentru tot 
atitia elevi. Felicitări deopotri
vă profesorilor și elevilor care 
au creat o astfel de ambianță 
în școală. Și succes !

Un răspuns 
la un „fapt 
divers“

Sub titlul „Metamorfoza ceai
năriei", sesizam la această ru
brică faptul că, in plin centrul 
orașului Vaslui, s-a deschis o u- 
nitate pentru desfacerea plante
lor medicinale, unde se poate 
bea si un ceai cald. Unitatea era 
binevenită dar, ulterior, s-a 
transformat intr-o veritabilă ca
fenea, cu băuturi alcoolice, cu 
fum de țipară etc. De-atunci 
s-a scurs ceva timp. Acum, ca 
răspuns la „Faptul divers" pu
blicat, a luat ființă o nouă uni
tate, tot in plin centrul Vaslu
iului și tot pentru prezentarea 
și desfacerea plantelor medici
nale și aromatice; magazinul 
„Plafar" — singurul de acest fel 
in județ — nu servește ceai 
cald, in schimb vine in intimpi- 
narea cetățenilor cu o gamă 
largă de plante aducătoare de 
sănătate.

Sperăm să nu t se schimbe 
și lui destinația...

întreprinderea de geamuri din Bu
zău ființează abia de șase ani. Media 
de vîrstă a colectivului ei nu depă
șește 22 de ani. Și totuși, perfor
manțele productive recomandă că e 
vorba de o întreprindere puternică 
și experimentată, de un colectiv 
muncitoresc matur și destoinic.

Cum este firesc și necesar, în frun
tea bătăliei pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de producție. în 
fruntea acțiunilor politico-educative 
menite să modeleze conștiințe noi. so
cialiste. se află comuniștii. Organiza
ția de partid își dovedește prin fap
te capacitatea de a uni string for
țele colectivelor din secții și ate
liere, realizînd la un nivel co
respunzător sarcina ce-i revine de 
conducător al întregii activități poli
tice și profesionale la fiecare loc 
de muncă. Pentru a deveni mereu 
mai puternică în acest sens, folosește 
un evantai larg de mijloace și me
tode, acordînd o atenție deosebită 
problemelor de care depinde întă
rirea însăși a organizației de partid.

Cu toate că în această întreprin
dere unul din trei angajați este mem
bru al P.C.R., organizațiile de bază 
desfășoară în permanență acțiuni po- 
litico-organizatorice pentru a pregăti 
și primi în rîndurile lor pe Cei mai 
buni dintre cei mai buni. în anul 
1976 — an în care situația este a- 
ceeași ca și în 1975 — comitetul de 
partid al întreprinderii a confirmat, 
în medie, lunar, cîte patru noi pri
miri. Evident, majoritatea celor în
vestiți cu calitatea de membru al 
partidului sînt muncitori (fiindcă e 
un colectiv muncitoresc) și sînt tineri 
(fiindcă e un colectiv tînăr).

Ce criterii sînt luate în considerație 
la discutarea cererilor de primire în 
rindul comuniștilor ?

Ne răspunde tovarășul Dumitru 
Zaharia, secretarul comitetului d« 
partid din întreprindere :

„Desigur, în privința aceasta por
nim în primul rînd de la prevederile 
Statutului, care sînt foarte clare șl 
precise. Evoluția societății noastre ne 
determină să ridicăm mereu mai sus 
ștacheta exigenței — astfel încît as
tăzi pretindem mai mult decît ieri 
de la un tovarăș care solicită să de
vină membru al partidului, tot așa 
cum mîine îi vom pretinde și mai 
mult decît astăzi. în spiritul hotărîri- 
lor plenarelor C.C. al P.C.R. din iu
lie 1975 și aprilie 1976. al indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
desfășurăm o asemenea activitate e-

ducativă încît, prin primirea în 
partid a acelor oameni care merită 
din toate punctele de vedere 6ă facă 
parte din avangarda revoluționară a 
clasei muncitoare, să asigurăm real
mente creșterea și întărirea rinduri- 
lor organizației noastre. Or. acestor 
deosebite exigențe nu le pot cores
punde decît cei care muncesc exem
plar in producție, au un nivel poli
tico-ideologic ridicat, au calificarea 
și studiile necesare, dovedesc o com
portare model în colectivul nostru, 
în familie. în societate. Dintre aceș-

cialiști, care aduc o contribuția 
însemnată la realizarea sarcinilor de 
plan. îl sprijină, de asemenea, in 
studierea Statutului P.C.R. și a hotă
rârilor de partid, îl antrenează în în
deplinirea concretă a unor sarcini. 
La pregătirea politico-ideologică, o 
contribuție Remarcabilă au formele 
de pregătire politică folosite în 
întreprindere, între care și punc
tul de informare, unul dintre cele 
mai bine organizate din județ. 
Funcțional și inspirat amenajat, a- 
cesta oferă nu numai o complexă și

tuații care contrastează cu aceste 
aspecte. Fiindcă, chiar și în a- 
ceastă întreprindere am întîlnit u- 
nele organizații de bază care nu ur
mează exemplul celor mai bune, ne
glijează sarcina ce le revine de a ac
ționa permanent pentru creșterea nu
mărului comuniștilor la fiecare loc de 
muncă. Așa, de pildă, organizațiile de 
bază de la secțiile „Duplex" și ,.O- 
glinzi" au trecut pe un plan secun
dar activitățile de pregătire a oame
nilor și, in consecință, de mai multă 
vreme aici nu au mai avut loc pri-

Responsabilitate comunistă
pentru pregătirea politică și ideologică

a noilor membri ai partidului
tia provin noii membri de partid din 
întreprinderea noastră. Iar pentru a 
vă convinge că, in dorința de a spori 
în permanență rîndurile partidului, 
nu ne permitem să trecem cu vederea 
eventualele absențe ale acestor cali
tăți moral-politice. este suficient să 
arătăm că au fost cazuri cînd aduna
rea generală sau comitetul nostru nu 
au acordat sau nu au confirmat ca
litatea de partid, dacă cel discutat a 
dovedit că nu e încă pregătit pen
tru o asemenea înaltă onoare și răs
pundere".

Cum sînt educați șl pregătiți vii
torii membri de partid ?

Cu cîtăva vreme în urmă, cele 20 
organizații de bază au întocmit cîte 
un studiu privind compoziția organi
zațiilor respective, rezervele de ca
dre și posibilitățile celorlalți oameni 
ai muncii din colectiv de a fț pregă
tiți pentru intrarea în partid. în func
ție de aceste orientări, 
experiență răspund 
pregătirea cîte unui 
muncă : îl îndrumă la 
ducție. ajutîndu-1 să se 
dul celor mai buni muncitori și spe-

LA BUZĂU

Musafirul

Andrei Mic, fără ocupație, do- | 
miciliat în Cluj-Napoca, avea 
gînduri mari. De aceea a ple
cat să dea o raită mai lungă 
prin orașele țării. Și tot mer- 
gînd el așa, a ajuns intr-o bună | 
zi și la Brașov. Acolo, nici una, | 
nici două, a început să intre, 
neinvitat, prin casele oamenilor. . 
A intrat, cu mîinile goale, și in 
imobilul cu numărul 9 de pg<;J 
str. - Doliei. Ciad, a ieșit.-afară .1 
avea însă mîinile pliri'g. Le pți.-' , 
se's'e pe un radiocăsetofon " cu 
picup, pe un minicalculator e- 1 
lectric, pe un ceas...

, Tocmai se pregătea Să pună 
în funcțiune minicalculatorul să | 
vadă ce ciștig are din „vizita" l 
făcută, cind un om îmbrăcat 
uniformă a pus mîna pe el.

în

Se făcea 
că nu știe!

Mare amator de chilipiruri _ 
cîștiguri ușoare, Nicolae Rusu 
din Tulcea și-a amenajat, pe 
undeva prin baltă, o crescătorie 
de porci. Și cum cei peste 60 
de guițători trebuiau hrăniți, o- 
mul nostru a apelat la Eugenia 
Pascale, magaziner la F.N.C.-ul 
din Tulcea.

— Dă-mi și mie măcar o ma
șină de furaje concentrate. Știi, 
nu degeaba...

Săritoare nevoie mare, E.P., 
in schimbul unui „mic" serviciu, 
a servit pe N.R. cu virf și înde
sat. Dar se pare că și aranja
mentele, pe sub mină, au picioa
rele scurte. Așa că N.R. s-a tre
zit întrebat : „De ce n-ai ales 
calea legală" ? Iar el a răspuns: 
„N-o cunosc, eu nu sînt decit... 
revizor principal de gestiuni".

și

comuniștii cu 
individual de 

tovarăș de 
locuT de pro- 
inscrie în rîn-

sugestivă bibliografie, dar și posibi
litatea de a-i pregăti pe tovarășii 
care doresc să intre în rîndurile 
partidului, cu ajutorul unor mijloace 
audiovizuale. Totodată, birourile or
ganizațiilor de bază obișnuiesc să 
invite la adunări generale deschise 
și pe unii dintre cei care se pregă
tesc pentru intrarea în partid, se in
teresează îndeaproape de evoluția lor 
și discută periodic modul în care co
muniștii cu experiență își îndepli
nesc sarcina de a-i îndruma.

Un asemenea mod metodic de a 
lucra pentru pregătirea viitorilor 
membri de partid caracterizează. în- 
tr-adevăr, activitatea celor mai multe 
organizații de bază din întreprinde
rea de geamuri. Totuși, oonsiderăm 
oportun să ne oprim și la cîteva si-

miri de noi membri. De reținut este 
și faptul că într-o serie de organiza
ții — cele de la secțiile „Securit". 
„Oglinzi". „Duplex" ș.a. — nu se ma
nifestă (și asta de cîțiva ani 1) 
grija cuvenită pentru pregătirea fe
meilor în vederea intrării în partid, 
astfel încît organizația în ansamblul 
ei să reflecte corespunzător prezenta 
și contribuția acestora în procesul de 
producție. Așa se face că, la nivelul 
Întreprinderii, raportul femeilor în 
producție este de 1 la 4, în timp ce 
în organizațiile de partid ponderea 
lor e abia de 1 la 7.

Asa cum spuneam, rezultatele ob
ținute la întreprinderea de geamuri 
— Buzău pe linia întăririi rîndurilor 
partidului sînt, în general, bune. 
O serie de alte constatări vin însă să 
confirme încă o dată existența unor 
diferențe sensibile între preocupările 
pe această linie ale organizațiilor de 
bază. Astfel, nu s-a extins încă în 
toate organizațiile — așa cum indică 
hotărîrea plenarei* C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1976 — metoda ca de pregă
tirea politico-ideologică a celor ce

solicită primirea în partid să se 
ocupe un timp mai îndelungat 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază sau ai comitetului de partid. De 
asemenea, trebuie spus că adunările 
generale de partid care discută ce
rerile de primire nu sint întotdeauna 
destul de exigente : iau cuvîntul 
doar 2—3 comuniști, se pun întrebări 
formale, needificatoare pentru pre
gătirea celui discutat, se aduc mai 
mult elogii, fără a se arăta critic și 
spre ce direcții trebuie să-și îndrepte 
atenția cel în cauză. O asemenea 
adunare nu poate întregi recomandă
rile date de 
organizațiile 
care și ele 
neanalitice.

Existența ___ _______  „„_ ....
trebuie să conducă, desigur, la con
cluzia că sint necesare măsuri con
crete țșentru îmbunătățirea muncii de 
pregătire diferențiată a celor ce as
piră la înaltul titlu de comunist. Atît 
comitetul de partid al întreprinderii, 
cît și unele birouri ale organizațiilor 
de bază nu trebuie să se mulțu
mească numai cu faptul că multi 
tovarăși de muncă doresc să intre în 
rindurile organizației P.C.R. Ei tre
buie să creeze la toate locurile 
de producție un climat de exigență 
și condițiile necesare unei bune pre
gătiri a tuturor celor care înaintează 
cerere oătre organizația de partid. 
Există, în acest scop, multe posibili
tăți care stau la îndemina organiza
țiilor pentru a face ca momentul im
portant al „Angajamentului solemn" 
să se transforme într-un act de pro
fundă angajare politico-morală, de 
amplă și durabilă perspectivă, potri
vit îndatoririlor 
pune înaltul 
partid.

Extinderea 
rienței bune . . 
rarea insuficientelor va .............
fără îndoială, ca — în lumina preci
zărilor Statutului P.C.R., a hotărîri- 
lor și indicațiilor conducerii partidu
lui — primirea de noi membri să con_ 
tribuie într-o măsură tot mai mare la 
întărirea organizației P.C.R. de la în
treprinderea de geamuri Buzău, la 
dezvoltarea capacității ei de mobili
zare a oamenilor muncii în îndepli
nirea și depășirea, lună de lună, a 
sarcinilor de producție, în formarea 
de oameni noi. cu o dezvoltată con
știință muncitorească, revoluționară.

membrii de partid sau de
U.T.C., recomandări 

sînt adeseori incomplete.

unor asemenea situații

pe care le presu- 
titlu de membru de

și generalizarea expe- 
și. in consecință, inlătu- 

contribui,

G. MITROI

• Fapte • Opinii • Propuneri
® CornUBQ Va^a de Jos (Hunei^oara) cunoaște în prezent o 

frumoasă dezvoltare economică și social-culturală. De cîțiva ani. aici 
se dă o tot mai mare atenție dezvoltării balneo-climaterice a locali
tății. care devine astfel tot mai cunoscută și căutată de turiști. în 
acest scop s-au dat în folosință două pavilioane moderne, s-a dublat 
capacitatea de cazare. S-au construit o nouă cantină, un complex co
mercial. două unități de alimentație publică etc. în localitate se des
fășoară și o bogată activitate culturală, cu formații artistice de ama
tori bine cunoscute. (Prof. Sabin Selagea, Vata de Jos. județul Hu
nedoara).

® Îîl QC|iUn6n de S°sP°^^r're Și înfrumusețare a localită
ților uțbane si rurale, cetățenii din județul Olt obțin însemnate reali
ză?!. Rbd al acestor eforturi. în perioada de la înifcputul anului au 
fost efectuate asemenea lucrări în valoare de peste 120 milioane lei; 
îadeplinindju-se astfel angajamentul anual asumat în întrecere. S-au 
reparat drumuri și poduri, străzi și trotuare, s-au plantat peste o 
jumătate milion arbori, arbuști șl pomi. 50 km de garduri vii. iar in 
parcuri s-au plantat milioane de flori. în paralel, cetățenii prestează 
muncă patriotică la construcția a noi obiective social-culturale : ate
liere școlare, grădinițe de copii, cămine culturale, dispensare, băi co
munale. (Nicolae Bitu, Slatina, județul Olt).

vedere din noul centru ci:vlc al municipiului Pitești

REDACȚIEI

...

„Penalti“...
după meci

Vadul Lat, unde 
meci pe care-1 

,________ ... limită, cu 2—1,
membrii echipei de fotbal din 
comuna Ștefănești, împreună cu 
circa 20 de înfocați suporteri se 
întorceau resemnați acasă, în- 
ghesuiți claie peste grămadă, în 
semiremorca autotractorului 22- 
B-4298, condus de șoferul Ion 
Lixandru de la întreprinderea 
de transporturi auto București. 
Pe o stradă din Capitală i-a o- 
prit un agent de circulație, care 
a vrut să afle dacă dumnealui, 
(șoferul), are cumva foaie de 
parcurs. Bineînțeles — n-avea. 
A urmat... lovitura de pedeapsă, 
dictată de normele circulației 
rutiere !

„Penaltiul" a fost imparabil.

Plecați de la 
susținuseră un 
pierduseră la

un curs
Panta,

4 I.A.S.

Plimbare 
tragică

Deși nu' urmase nici 
te conducere, Mihail 
angajat al Fermei nr.
Făgăraș, obișnuia să urce la vo
lanul cite unui tractor găsit 
(nesupravegheat) pe cimp sau 
în curtea fermei. Pină la urmă 
a învățat, ce-i drept, să por
nească motorul și chiar să o ia 
binișor din loc. Continuînd 
acest joc periculos, 
M. P. s-a urcat iarăși 
tractor și, neobservat, a 
drum. Pe unde și cît 
umblat nu se știe. Se știe însă 
că seara a fost găsit răsturnat 
cu tractorul in piriul Cincu. 
Plimbarea i-a fost fatală.

deunăzi 
pe un 
ieșit pe 
timp a

Rubrică realizată de
Gheorqhe GRAURE 
cu spri|inul corespondenților 
„Șcînteii" .1

Q AUtOțJdrU de calători ^in Tg. Neamț a fost dată în folo
sință la începutul acestui an. Față de condițiile civilizate de trans
port in comun existente aici, marea majorițate a călătorilor manifestă 
o atitudine corespunzătoare, de grijă fată de avutul public. Sint însă 
și persoane certate cu normele de bună conduită, care ne pricinuiesc 
multe neajunsuri si fată de care fiecare sîntem datori să luăm o ati
tudine intransigentă. Este vorba de aceia care au distrus cu bună 
știință tapițeria de pe băncile din sala de așteptare 'sau din autobuze, 
care aruncă resturi alimentare și ambalaje de tot felul unde se ni
merește, (deși au la indemină coșuri), care împrăștie coji de semințe 
și mucuri de țigări peste tot etc. (Gheorghe Ilieș, impiegat de mișcare, 
autogara de călători Tg. Neamț).

® în pOfiOCldC! august 1969 ~ lunie 1973 am lucrat, ca an
gajat, în meseria de zidar, la I.A.S. Tg. Jiu. Am cerut în mai multe 
rinduri o adeverință din care să rezulte acest lucru, fiindu-mi nece
sară la completarea carnetului de muncă. însă nici pînă acum n-am 
obținut-o. (Aurel Barbu, strada Vasile Alecsandri nr. 47, Tg. Jiu, ju
dețul Gorj).

® în CCdrul consiliului intercooperatist Gurahonț (Arad) se 
desfășoară ample lucrări de distrugere a harpanului (adică tasarea so
lului în urma executării arăturilor). Lucrarea are în vedere mărirea 
permeabilității solului, ceea ce în final duce la sporirea producțiilor 
agricole viitoare. (Alexandru Herlău, comuna Gurahonț. județul Arad).

® AutObUZClO de pe traseu' nr- 20 ale Exploatării de trans
port Pitești oferă, deseori, călătorilor surprize... Astfel, orarul de ple
cări dimineața de la cap de linie — 5,55 sau 6,30 — nu este întotdeauna 
respectat. Din acest, motiv, numeroși cetățeni nu pot ajunge la timp 
la locurile de muncă. (Constantin Toraciu, blocul C, scara D. zona 
Nord-Pitești). Nota redacției : directorul unității de transporturi urba
ne din municipiul Pitești ne informează că. într-adevăr. unele defi
ciente au apărut în acest sector, dar ele au fost eliminate, inclusiv 
pe traseul nr. 20. Totodată, se urmărește îndeaproape îmbunătățirea 
permanentă a condițiilor de transport urban.

întreaga activitate a condu
cerii I.C.S. Alimentara Bacău 
este concentrată în ultima vre
me in direcția diversificării re
țelei comerciale, specializării u- 
nitățllor și introducerii unor noi 
forme, moderne și rapide, de 
servire a cumpărătorilor. Ca ur
mare, suprafața comercială a 
crescut cu încă 1 700 mp prin 
darea în folosință a unor noi 
magazine de tip BIG. microcase 
de comenzi și unități strict spe
cializate. Asemenea magazine au 
fost deschise îndeosebi în noile 
cartiere de locuințe Milcov, 
Cremenea, Pictor Aman, din 
orașul Bacău. Paralel cu deschi
derea unor noi magazine, se lu
crează la modernizarea si repro
filarea celor existente. Aproape 
in fiecare cartier au fost înfi
ințate magazine tip „Gospodina", 
Iar pe str. Războieni. din cen
trul orașului, a fost deschisă o 
rotiserie. La ora actuală, pes
te 90 la sută din cele 150 
de magazine existente în oraș 
sint modernizate șl specia
lizate. Odată cu aceasta au 
fost introduse noi forme mo
derne și rapide de vînzare. în 
prezent, aproape 98 la sută din 
numărul unităților sînt organi
zate pe bază de autoservire.

Totodată, pe lingă marile în
treprinderi au fost înființate 14 
microcase de comenzi, care con
tribuie la buna aprovizionare a 
muncitorilor. Tovarășul Gheor- 
ghe Manolache, directorul I.C.S. 
Alimentara din Bacău. na 
spunea că pînă la sfirșitul anu
lui acesta vor fi înființate ase
menea microcase de comenzi și 
pe lîngă întreprinderile de ma
șini unelte, de șuruburi și baza 
de producție a trustului jude
țean de construcții. O atenție 
deosebită se acordă șl comerțu
lui stradal. Toate acestea au 
contribuit la desfacerea către 
populație a unui volum sporit 
de mărfuri alimentare. Bilanțul 
încheiat la finele celor 8 luni 
care au trecut din acest an a- 
rată că planul de vînzări a fost 
depășit cu 22 milioane lei. Față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, populația din Bacău • 
primit în plus produse agroali
mentare a căror valoare depă
șește suma de 62 milioane lei. 
(Gh. Baltă).

CINE ȘI CUM CONSTRUIEȘTE 1N SATELE SUCEVENE?
Ca pretutindeni in tară, și în co

munele din județul Suceava se con
struiește mult, în ritm susținut. 
Acum, în 1976, în comunele su
cevene — si nu numai aici — nu se 
mai construiește'oricum, ci la nive
lul cerințelor mereu crescînde de 
confort ale sătenilor, la nivelul exi
gentelor sistematizării.

— Locuința actuală — ne spune to
varășul Teodor Lebădă, vicepreședin
te al comitetului executiv al Consi
liului popular județean Suceava — 
diferă substantial de cea moștenită 
de la părinți si bunici. Nu numai sub 
aspect functional, ci si estetic si ar
hitectural. Clasa de odinioară, cu tin
dă și cu J numai două odăi va 
deveni, peste puțină vreme, doar 
o amintire. Ceea ce caracteri
zează astăzi satul sucevean — și 
nu numai la noi — este, fără îndoia
lă. etajul. Cu excepția unor case de 
pe ulițele secundare, la noi in ju
deț nu s-au mai construit. în ultimii 
doi ani. decît clădiri cu etaj, cu cîte 
4-5 camere, cu baie și bucătărie. 
Multe din ele au de pe acum încălzi
re centrală, sînt racordate la rețeaua 
de canalizare si de alimentare cu 
apă.

Pentru această creștere pe vertica
lă a satelor, potrivit cerințelor legii 
sistematizării, au trebuit înlocuite si 
materialele de construcție tradiționa
le cu altele noi : în Ioc de chirpici 
se folosește acum cărămida. în locul 
lemnului se toarnă beton si așa mal 
departe. Cu alte cuvinte, se constru-

ieste nu numai frumos si functional, 
dar și solid, durabil. Numai in acest 
fel, tot mai multi dintre locuitorii 
satului pot beneficia de dotările so
cial- edilitare — apă curentă, cana
lizare și încălzire centrală. într-un 
cuvîr.t. de confort.

Odată cu introducerea noilor ma
teriale de construcție — in majorita
te procurate și confecționate din 
resurse locale — a apărut la sate si 
noua meserie de constructor. Și a- 
ceasta nu pentru că țăranul n-ar 
putea să-și măi facă singur casă. A 
venit însă vremea constructorului ca-

tre meseriașii locali. Alții lsl exerci
tă meseria pe cont propriu, cu auto
rizarea primăriei. Dar nici aceștia 
n-au ..scăpat" din atenția organelor 
județene de specialitate.

—- Din inițiativa comitetului execu
tiv al consiliului popular județean — 
ne spune arhitectul Gh. Chirilă. șeful 
secției de arhitectură si sistematizare 
— am organizat, incepînd din octom
brie anul trecut, mai multe întilniri 
cu meșterii locali Ia Dărmănești. Bo- 
toșana, Cornu Luncii. Ciocănești. 
Dumbrăveni, Marginea. Vicovul de 
Sus. Gălănesti. Todiresti. Volovăt si

lificat, a specialistului — zidar, be- 
tonist, dulgher, instalator, tinichigiu
— capabil să dea viată unui proiect, 
să realizeze lucrări de calitate. în 
condiții tehnice corespunzătoare, cu 
randament și eficiență sporite. Nu se 
mai construiește la voia intimplârii, ci 
in mod planificat, rațional, riguros sis
tematizat. Astfel. în nu mai puțin de 
50 din cele 90 de comune ale jude
țului Suceava au fost organizate, pe 
lingă consiliile populare si coopera
tivele agricole de producție. 110 sec
ții de prestații și sărvicii cu 24 de 
profile. Dintre acestea. 30 sînt secții 
'de prestații in construcții — zidărie, 
dulgherie. tîmplărie. tinichigerie etc.
— in care lucrează o mare parte din

„Aerul orașului ne aparține, să-l menținem curat!11
PLOIEȘTI: măsuri practice, eficiente, cu posibilități

în numărul din 30 aprilie, zia
rul ..Scînteîa" publica articolul ..Mun
citorii — primii în apărarea purității 
aerului". în care. evidențiindu-se 
acțiunile eficiente, de masă. în con
servarea mediului, inițiate de către 
unele colective industriale ploieștene, 
se criticau si aspecte negative, care 
dovedeau un slab interes din partea 
unor conduceri administrative si or
gane sindicale pentru ocrotirea pu
rității atmosferei orașului.

în urma articolului, la redacție 
ne-a sosit o scrisoare de la «Dero» 
Ploiești, semnată de ing. Aristina 
Parotă. directorul unității. „Articolul 
din «Scînteia» — se spune în cores
pondentă — ne este de un real aju
tor în acțiunile ce le întreprindem 
pe linia reducerii noxelor si propa
gării lor în atmosferă. Cele consta
tate. la fata locului, au făcut obiec
tul unei profunde analize în consi
liul oamenilor muncii, unde s-au 
concretizat o serie de măsuri privind 
organizarea producției și îmbunătă- 

• tirea tehnologiilor de fabricație". în 
continuare se arată in mod concret 
ce măsuri au fost întreprinse. Ast
fel. la instalația de sulfatare a al
coolilor grași. în cadrul lucrărilor, de 
tehnică nouă, se realizează o coloană 
de absorbție a bioxidului de sulf 
emanat pînă acum în aer. Această 
coloană, pînă la sfîrșitul anului va 
fi completată și cu mecanisme pen
tru reținerea trioxidului de sulf. La 
instalația de acizi naftenici. în sco
pul diminuării degajării de hidrosoli.

s-a definitivat proiectul de folosire 
a condensatorilor de suprafață in lo
cul celor barometrici. Lucrarea va fi 
terminată în cursul anului viitor. Pe 
lingă aceste măsuri și altele cu 
caracter tehnic, conchide scrisoarea, 
s-a accentuat munca de educație pro
fesională și cetățenească a muncito
rilor si maiștrilor în vederea crește
rii răspunderii lor față de exploa
tarea rațională a instalațiilor, pentru

puritatea aerului pe care-1 respiră ei 
și familiile lor.

în acest răstimp, la subredacția 
noastră județeană a venit si ing. Pe
tre Vîlcu. directorul rafinăriei Plo
iești Sud, care a ținut să ne comu
nice noile măsurj pentru spriji
nirea acțiunilor muncitorești care, in 
instalațiile unității, se desfășoară 
sub lozinca : „Aerul orașului ne a- 
parține, să-l menținem cît mai cu
rat !“ „Cu posibilități interne — a 
spus directorul — am proiectat și 
construim în prezent un spălător de 
la instalația de bitum, pentru gazele 
care ieșeau libere în aer, poluindu-1. 
Am întărit, de asemenea, 'asistența 
tehnică în schimburile de noapte, 
astfel încît reglările utilajelor să se 
facă corespunzător, să nu se mai 
emane noxe în atmosferă".

Președintele comisiei municipale 
de protejare a mediului din cadrul

F.U.S., prof. dr. 
transmis și dîn-

Consiliului local al 
ing. Ion Zîrna. ne-a 
sul o scrisoare pe marginea artico
lului publicat. Mulțumind ziarului 
pentru interesul pe care-1 acordă o- 
crotirii mediului, semnatarul arată 
că în cadrul comisiei s-a stabilit un 
program complex de acțiune care, 
cu sprijinul conducerii unităților in
dustriale ploieștene. a masei largi de 
oameni ai muncii. începe să prindă

viată. Astfel, un colectiv de specia
liști din cadrul Institutului de cerce
tări si proiectări rafinării și insta
lații petrochimice din localitate, îm
preună cu specialiști ai Centralei in
dustriale de rafinării și petro
chimie, pe baza unui studiu a- 
nrofundat. au stabilit schemele de 
profil ale unităților, incluzindu-se 
tehnologii cu grad redus al emisiilor 
nocive. De asemenea, cu ajutorul 
deputatilor și al angajatilor de la 
întreprinderea de transport Ploiești, 
s-au efectuat în ultimul timp o se
rie de controale la această unitate, 
depistîndu-se numeroase nereguli în 
functionarea motoarelor autobuzelor 
producătoare de noxe în aer. S-a 
trecut la revizuirea consumului de 
benzină și ulei al mașinilor, la re
pararea tobelor de eșapament ș.a. 
„Luînd in considerare observațiile 
critice ale «Șcînteii»- — se mai spune

locale
în scrisoare — un grup de specialiști 
din comisia municipală va merge în 
întreprinderea «Dero», sprijinind co
lectivul de aici să-și pună tehnolo
giile de fabricație la punct, să redu
că noxele scăpate în atmosferă".

O discuție pe marginea articolu
lui publicat am avut și cu Ion Pa- 
raschiv, primarul municipiului Plo
iești. Relevînd faptul că, într-ade- 
văr. în fruntea acțiunii de apărare 
a purității aerului se află zecile de 
mii de muncitori ploieșteni. care do
vedesc un spirit înalt de atașament 
civic, interlocutorul a spus : „în vir
tutea competentelor acordate de lege, 
consiliul popular va sprijini pe toate 
căile orice inițiativă, orice propune
re. încît gradul de poluare a atmo
sferei municipiului să fie continuu 
diminuat. La «Sfatul cetățeanului-, 
la întîlnirile deputaților cu oamenii 
din cartiere, la dialogurile noastre, 
ale gospodarilor cu factorii de con
ducere din întreprindere vom căuta 
continuu noi și noi posibilități de 
apărare a orașului împotriva noxe
lor. a poluării atmosferei. încă de 
pe acum se văd rezultate pozitive pe 
linie de gospodărie comunală, de 
îmbunătățire a transporturilor, de re
zolvare a unor probleme legate de 
amplasarea întreprinderilor indus
triale. Vrem să facem un „zid" puter
nic de protecție pentru apărarea 
mediului înconjurător al orașului în 
care trăim".

Arbore. în cadrul acestor consfătuiri 
cu caracter de lucru au fost dezbă
tute problemele 
tîndu-se asupra 
responsabilității 
locali, o au ca 
de primăriile respective 
iască. Fiecare din aceste 
constituit si cadrul in care arhitec- 
tii și inginerii noștri le-au dat aces
tor meseriași — buni și priceput!, 
de altfel — îndrumări și indicații con
crete. . cu exemple din însăși activi
tatea lor. Eficienta acestor întîlnirio 
dovedește practica. Nu numai prin 
faptul că dispozițiile legii si discipli
na in construcții s-au respectat' a- 
proape fără excepție, ci și prin a- 
ceea că meșterii au venit cu propu
neri valoroase de îmbunătățire a 
proiectelor de case elaborate.

Fără a pune la îndoială valoarea 
acestei inițiative, unii săteni și pri
mari cu care am discutat și-au ex
primat părerea că si mai bine ar fi 
dacă meșterii respectivi si-ar desfă
șura activitatea in cadrul unor sec
ții de construcții. De ce acest lucru ? 
La Grănicești. una din comunele în 
care nu s-a organizat secție de con
strucție. o casă — de pildă cea a 
tractoristului Clipa David, care si-a 
înălțat-o chiar peste drum de primă
rie — se construiește de doi ani. cos
tul manoperei este mai mare, iar în 
afară de cărămidă toate 
materiale se aduc cu trenul de 
ceava, Roman, Bacău sau 
Neamț. Și costă. Costă timp, 
de cap si. bineînțeles, bani.

— în schimb — considera tovarășul

sistematizării, insis- 
explicării legii si a 

ei. meșterii 
autorizate 

să constru- 
întîlniri a

pe care 
persoane

celelalte 
la Su- 
Piatra 
bătaie

Constantin Cutău. vicepreședintele 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal — pentru noi este avan
tajos. Dacă în 1975 am încasat din 
autorizații eliberate pentru construc
ții de case numai 10 000 lei. anul a- 
cesta cifra se ridică la 46 000 lei.

Să fie într-adcvăr avantajoasă a- 
ceastă „soluție" ? Comparați pretinsa 
reușită a celor din GrănicestL cu cei 
500 000 lei cît reprezintă beneficiile 
pe primele 8 luni ale acestui an ob
ținute de cei 26 de constructori din 
cadrul secției care ființează în co
muna vecină. Calafindești. Ca să nu 
mai spunem că la secția de binale 
beneficiile se cifrează Ia peste 2 mi
lioane, nici că cei 500 de meseriași- 
săteni care lucrează in cele 9 secții
— Incepînd cu balastiera si gaterul 
și terminind cu mecanica si tîmplăria
— cîștigă. pe lună.
2 000 lei.

Desigur, e mult mai 
rezi autorizații decît 
să îndrumi si să coordonezi activita
tea meseriașilor. Sub celelalte aspec
te — timp de execuție, cost și apro
vizionare cu materiale — nu e de 
spus decît că la Calafindești o casă 
se construiește în cel mult o vară, 
că manopera pentru o casă cu etaj 
nu costă mai mult de 15 000 lei și 
că toate materialele necesare — în 
afară de tablă — le asigură execu
tantul. La toate acesta, dacă mai a- 
dăugăm și calitatea lucrărilor — asi
gurată de calificarea echipelor — 
precum si faptul că sînt valorificate 
o seamă de materiale locale, avanta
jele organizării unor echipe de con
structori —- timplari. dulgheri, insta
latori ș.a.m.d. — In fiecare comună, 
nu mai pot fi puse la îndoială. Această 
sarcină revine, fără doar si poate, 
primăriilor comunale. Iată de ce co
mitetul executiv al consiliului popu
lar judetean și organele sale de 
specialitate trebuie să impulsione
ze crearea secțiilor de prestații In 
construcție în toate comunele sl să 
preia coordonarea activității lor în- 
cepind de la planificarea lucrărilor si 
asigurarea aprovizionării ritmice cu 
materiale, pînă la calificarea mese
riașilor. Am fost informați că aseme
nea măsuri au fost cuprinse într-un 
proiect de hotărîre, care urmează «ă 
fie adoptat de Consiliul popular ju
dețean Suceava.

între 1500—
ușor să elibe- 
să organizezi.

Florin CIOBANESCU

ÎN ORAȘUL VASLUI i

Se dezvoltă rețeaua de magazine

ConstanSin CAPRARU 
corespondentul „Șcînteii"

Venind în întâmpinarea satis
facerii in cit mai bune condiții 
a serviciilor comerciale. I.C.S.M. 
Vaslui a întreprins și între
prinde în continuare o serie de 
măsuri eficiente, care să asi
gure dezvoltarea și. în același 
timp, diversificarea rețelei de 
aprovizionare și desfacere a 
mărfurilor către populație. Din
tre măsurile preconizate, în 
mod deosebit prezintă interes 
punerea in funcțiune pe plat
forma pieței agroalimentare 
nr. 1 din centrul orașului a mai 
multor unități de desfacere: 
două centre de piine. o pati- 
serie-gogoșerie, un centru de 
carne, un magazin specializat 
în ape minerale cu multiple

proprietăți terapeutice. în sco
pul satisfacerii cerințelor con
sumatorilor care locuiesc în 
cartierul de nocd al orașului, a 
fost construit un complex de 
alimentație publică cu spații de 
producție centralizate de cofe
tărie si carmangerie, care asi
gură aprovizionarea cu prepa
rate de profil a întregii rețele 
din oraș, precum și o braserie, 
un restaurant și un cafe bar. 
Tot în aceste zonă a orașului, a 
fost lărgită rețeaua de desfa
cere a produselor alimentare 
(magazinul nr. 3 cu autoservire, 
din strada Ștefan cel Mare), 
spatiile destinate desfacerii 
mărfurilor fiind extinse cu încă 
200 metri pătrați. (C. Lălucî).
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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. La uzlnelo „Unio" din Satu-Mare se lucreazd la asamblarea unor utilaje miniere

(Urmare din pag. I)

activității Academiei de științe sociale și 
politice.

Un capitol al programului se refera Ja 
acțiuni care să ducă la mai buna cunoaș
tere a României peste hotare, a realități
lor din țara noastră, a vieții cultural-artis- 
tice și științifice românești.

în spiritul documentelor Conferinței eu
ropene pentru securitate, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit să se înființeze Cen
trul național pentru promovarea prieteniei 
,i colaborării cu alte popoare, ca orga
nism obștesc care să contribuie la mai 
buna cunoaștere reciprocă dintre poporul 
român și alte popoare.

Programul va fi trimis comitetelor jude
țene de partid spre dezbatere, iar un re
zumat al acestuia va fi publicat în presă 
și supus discuției publice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în urma discuției publice, programul să 
fie supus dezbaterii și aprobării Comite
tului Central al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît unele măsuri de perfecțio
nare a învățămîntului profesional, în ve
derea asigurării unui profil larg de pregă
tire pentru mai multe meserii și speciali
zări înrudite. în adoptarea acestor măsuri 
s-a pornit de la faptul că viitorii muncitori 
sînt absolvenți ai primei trepte de liceu, 
iar dezvoltarea și modernizarea continuă 
a economiei noastre naționale necesită 
oameni cu calificare înaltă și un grad de 
complexitate mai ridicat, care să le per
mită să desfășoare o activitate eficientă 
în condițiile schimbărilor permanente pe 
care revoluția tehnico-științifică le deter
mină în tehnicile și tehnologiile de pro
ducție.

în acest scop, învățămîntul profesional 
cu absolvenți ai primei trepte de liceu va 
asigura cu preponderență instruirea prac
tică, care se va baza în primul rînd pe 
activitate de producție, îndeosebi în ate- 
liere-școală și în secțiile întreprinderilor 
de specialitate. Totodată, în toate ciclu
rile de învățămînt trebuie să se asigure, 
paralel cu studiile, o pregătire corespun
zătoare a elevilor, care să le permită ca, 
la absolvire, să fie calificați într-o mese
rie utilă societății.

în același timp. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat unele propuneri privind 
crearea cadrului organizatoric și juridic 
al participării active a părinților la înfăp
tuirea politicii partidului și statului în do
meniul învățămîntului, la pregătirea și 
educarea tineretului școlar, care să asi
gure, totodată, controlul cetățenilor, al 
societății noastre asupra activității din 
școli și licee, a instituțiilor județene și cen
trale care le coordonează.

în acest sens se are în vedere, între 
altele, constituirea, la nivelul fiecărui ju
deț, al municipiului București, cît și pe

țară, a consiliilor comitetelor cetățenești 
de părinți, care vor avea reprezentanți în 
consiliuî de conducere al inspectoratului 
de învățămînt respectiv, precum și al Mi
nisterului Educației și învățămîntului. Tot
odată, președinții comitetelor cetățenești 
de părinți din fiecare institut de învăță
mînt vor face parte din colectivul sau con
siliul de conducere.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
măsurile preconizate să fie definitivate 
sub forma unui decret al Consiliului de 
Stat.

Ca o expresie a adîncirii democrației 
socialiste, a creșterii rolului opiniei pu
blice, Comitetul Politic Executiv a hotărît 
lărgirea competențelor comisiilor de jude
cată prin intermediul cărora să se reali
zeze participarea cetățenilor la înfăptui
rea legalității și la educația socialistă a 
maselor.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
soluționat unele probleme ale activității 
de partid și de stat din domeniile indus
triei, construcțiilor, cooperației meșteșu
gărești și relațiilor externe.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu a infor

mat Comitetul Politic Executiv despre re
zultatele vizitei oficiale de prietenie făcute 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
R. S. F. Iugoslavia, la invitația tovarășului 
losip Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și a tovarășei lovanka Broz.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor acestui nou dialog 
la nivel înalt, care, continuînd întîinirile 
rodnice, tradiționale, dintre conducătorii 
de partid și de stat ai României și Iugo
slaviei, marchează un momeht de seamă 
în evoluția ascendentă și multilaterală a 
relațiilor româno-iugoslave, constituind o 
nouă și însemnată contribuție la dezvol
tarea și adîncirea prieteniei și colaborării 
frățești dintre cele două țări și partide, în 
interesul poporului român și popoarelor 
iugoslave, al cauzei păcii, socialismului și 
cooperării interstatale.

Convorbirile prietenești, sincere, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito, încununate de succes deplin, primirea 
călduroasă, sărbătorească făcută solilor 
poporului român pe pămîntul Iugoslaviei 
socialiste au pus pregnant în lumină am
ploarea și trăinicia relațiilor frățești ro
mâno-iugoslave, cu adînci rădăcini în is
torie, care astăzi constituie un exemplu 
de raporturi între două țări socialiste, de 
colaborare fructuoasă, bazată pe stimă și 
încredere tovărășească, pe deplină egali
tate și respect reciproc.

în cadrul convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul losip Broz 
Tito au fost scoase în evidență și concre
tizate noi căi și posibilități de intensifi
care și diversificare a cooperării econo

mice, a colaborării pe toate planurile con
strucției socialiste.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că, pe baza importantelor 
hotărîri și măsuri stabilite cu acest prilej, 
se vor realiza o conlucrare tot mai largă 
între România și Iugoslavia, între Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, o dezvoltare mai intensă a 
colaborării politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale.

Comitetul Politic Executiv relevă marea 
semnificație a semnării de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul losip Broz 
Tito a Declarației comune, în care este 
reafirmată hotărîrea Republicii Socialiste 
România și a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia de a așeza în continuare 
la baza relațiilor lor, precum și a rela
țiilor cu toate statele lumii, principiile fun
damentale ale deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, respectării dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur, liber și suveran sistemul său poli
tic și căile dezvoltării sale economico-so- 
ciale. Totodată, Comitetul Politic Executiv 
relevă importanța deosebită a acordului, 
semnat de cei doi președinți, privind ex
tinderea colaborării în scopul utilizării 
potențialului hidroenergetic al Dunării, 
precum și a celorlalte documente înche
iate, care deschid perspective dintre cele 
mai bune întăririi și dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare, pe multiple 
planuri, dintre țările și partidele noastre, 
corespunzător intereselor și aspirațiilor 
ambelor popoare, cauzei înțelegerii și co
laborării internaționale.

în același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv și-a manifestat satisfacția pentru 
faptul că, în spiritul înțelegerilor stabilite, 
România și Iugoslavia, Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia dezvoltă conlucrarea lor activă pe 
tărîmul vieții internaționale, contribuind, 
prin acțiuni și eforturi comune, la instau
rarea unor raporturi cu adevărat echita
bile între state, la soluționarea construc
tivă a problemelor complexe ale contem
poraneității, la statornicirea noii ordini 
politice și economice mondiale, la asigu
rarea unui climat de destindere, securitate 
și cooperare în Balcani și în Europa, la 
întărirea unității țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, la lupta 
pentru socialism, progres social și pace 
în lumea întreagă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele semnate ca ur
mare a convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul losip Broz 
Tito și a stabilit măsuri pentru aplicarea 
consecventă în viață^a acordurilor și în
țelegerilor convenite între România și 
Iugoslavia.

ASIGURAREA SEMINȚELOR
Cerințe, priorități, urgențe—acum, la începutul 

însămințării griului de toamnă

CONSTATĂRI ÎN JUDEȚE
BRĂILA

în județul Brăila, repartițiile pen
tru semințe au fost date din vreme, 
cooperativele agricole avînd posibi
litatea să le procure și să le pregă
tească în vederea însămînțărilor. Do
vadă că, la această dată, coope
rativele agricole Gemenele. „Scîn- 
teia" din însurăței, Șutu, Cotu-Lung 
ș.a. au transportat din baze întrea
ga cantitate de semințe de grîu pen
tru care au primit repartiție. Tre
buie arătat însă că în alte unități 
aprovizionarea cu semințe se ami
nă de pe o zi pe alta. La sfîrșitul 
săptămînii trecute, cooperativele a- 
gricole Lișeoteanca. Bordei Verde, 
Gabielescu. Ulmu. Berlescu ș.a. nici 
nu începuseră transportul semințe
lor. Așa- se face că, pînă la 13 sep
tembrie. din cele 5 500 tone semințe 
de griu repartizate pentru schimb 
prin I.V.C., au ajuns în unități 
numai 31250 tone. Motivele ? „De 
fapt, nu știam că s-a fixat o 
dată pînă la care trebuie să înche
iem schimbul de semințe", motivează 
tov. Dobre Banu, vicepreședintele 
cooperativei agricole din Cazasu. la 
cîteva zile după ce participase la o 
ședință la județ și unde se discu
tase tocmai această problemă.

Pe lingă asigurarea semințelor 
necesare unităților agricole din ju
deț. pe baza repartiției date de mi
nister. de Ia Brăila urmau să fie ex
pediate în alte județe peste 2 300 tone 
griu de sămință. Dar abia pe 10 sep
tembrie a fost încărcat primul vagon 
de 10 tone. De ce această întîrziere ? 
„Principala cauză o constituie fap
tul că nu am avut buletine de 
analiză, ne-a spus tov. Vasile Stra- 
tan. director tehnic al întreprinderii 
județene pentru valorificarea cerea
lelor. Am fi putut livra, intr-adevăr, 
280 tone de griu din soiul Dacia, dar 
nu am avut vagoane". Referitor la 
această situație, tov. Iancu Arion, șe
ful stației C.F.R. Brăila, ne-a spus : 
„Aș vrea să precizez de la bun în
ceput că. fiind vorba de semințe, noi 
punem imediat la dispoziție vagoa
nele necesare pentru asemenea 
transporturi. Dar prima cerere de 
vagoane am primit-o abia pe 8 sep
tembrie". Pe ce se întemeiază atunci 
afirmația directorului tehnic de la 
I.V.C. ? Realitatea este că la înce
putul lunii septembrie a fost depusă 
la gară o cerere de transport, dar 
fără dată si greșit întocmită. Și cu 
aceasta centrul de condiționare a 
semințelor de cereale a considerat că 
și-a făcut datoria. Lucrurile s-au lă
murit abia pe 9 septembrie, cînd din 
cadrul centralei a venit ing. Aurel

Dorulet pentru a vedea de ce nu 
șînt livrate semințele de Ia Brăila.

Sînt si alte cauze care au amînat 
livrarea semințelor. O parte din cele 
produse de stațiunea de cercetări 
Brăila aveau buletine de analiză, dar 
tov. Vasile Tudor, șeful inspectoratu
lui pentru controlul calității semin
țelor. a plecat în concediu fără să 
semneze actele de recunoaștere, acte 
care au fost semnate abia pe 8 sep
tembrie. Dar nici în prezent, pentru 
660 tone semințe produse de stațiu
nea de cercetări nu există buletine 
de analiză. „Explicații" se dau mul
te. care de care mal neîntemeiate. 
La un singur lucru esențial nu se 
răspunde încă precis : cînd vor mai 
ajunge semințele respective in jude
țele care au repartiții si le așteaptă ? 
(Ion Teodor).

ALBA
In numeroase cooperative agricole 

din județul Alba sămînta este în 
magazii. După cum ne spunea ing. 
Alexandru Dan. director adjunct la 
direcția agricolă județeană, sămînta 
care provine din recolta acestui an 
a unităților agricole din județ are 
buletine de analiză. Specialiștii di
recției agricole și activiștii U.J.C.A.P. 
au fost repartizați în consiliile inter- 
cooperatiste și urmăresc in prezent, 
cu prioritate, asigurarea seminței. 
Trăgind învățăminte din cele petre
cute la I.A.S. Alba Iulia. constatări 
consemnate în ziarul „Scînteia". au 
fost luate măsuri energice pentru 
păstrarea și conservarea In bune 
condiții a seminței de griu.

Sîntem la centrul județean de se
mințe Sîntimbru. „în comparație cu 
alti ani se manifestă grijă sporită 
pentru procurarea semințelor — ne

Informează Tudor Gheorghe, jefui 
centrului. Și noi putem pune la dis
poziție unităților agricole sămîntă de 
calitate bună. De altfel, sămînta de 
orz a fost preluată în întregime de 
unități". Totuși, există și anumite de
ficiențe. La sfirșitul săptămînii tre
cute nu sosise încă sămînța de grîu 
din alte județe — și anume : Dolj, 
Cluj, Ialomița, Iași. Ilfov. Teleor
man. Timiș și Bihor. (Ștefan Di- 
nică).

BIHOR
Șl în județul Bihor întreaga can

titate de sămîntă de griu pe care 
cooperativele agricole din județ și-o 
asigură din producție proprie — 
7 743 tone din necesarul de 13 950 
tone — a fost condiționată. Totoda
tă. au fost luate probe pentru labo
rator. La analizele efectuate — lu
crări care sînt pe terminate — se 
manifestă multă exigență. Pentru 
neîndeplinirea condițiilor de calitate, 
cooperativei agricole Bale i-au fost 
respinse 120 tone din cele 140 tone. 
Totuși, schimbul de semințe se face 
anevoios. Din cele peste 6 000 tone 
semințe de grîu, cooperativele agri
cole au ridicat numai 710 tone.

Trebuie menționat că semințele 
care trebuie să fie primite din alte 
județe se lasă așteptate. Astfel, din 
cele 1 855 tone care urmau să fie 
livrate din alte județe, pînă la a- 
ceastă dată au sosit doar 846 tone. 
Au rămas datoare fată de Bihor ju
dețele Timiș, care din 710 tone din 
soiul „Libelula" nu a livrat nimic ; 
Suceava — din 140 tone a livrat doar 
26 tone ; Vaslui și Vrancea care, da 
asemenea, nu au livrat nici o canti
tate. (Dumitru Gâță).

TIMPUL EXCELENT TREBUIE FOLOSIT DIN PLIN
PENTRU ACCELERAREA RITMULUI CONSTRUCȚIILOR
Preocuparea colectivului: fiecare capacitate 

proiectată să producă înainte de termen 
Pe șantierul întreprinderii de osii și boghiuri din Balș

Avansurile la unele lucrări 
nu pot compensa restanțele altora 

Pe șantierul întreprinderii „Colorom" din Codlea

Precizări ale centralei de resort
La Centrala pentru valorificarea cerealelor am căutat răspuns la între

barea : de ce a întîrziat livrarea si schimbul semințelor ? „Anul acesta 
au fost asigurate semințele necesare pentru toate culturile, potrivit struc
turii de soiuri stabilite de minister, ne-a spus tov. Vasile Becuș. direc
torul întrenrinderii de condiționare, conservare și ambalare a semințelor, 
din cadrul centralei. Totuși, din cauza unor deficiente organizatorice, 
schimbul de semințe și mișcarea acestora între județe, potrivit repartițiilor 
stabilite, nu se desfășoară în mod corespunzător. Astfel, la orz unitățile 
agricole au ridicat de la întreprinderile pentru valorificarea cerealelor 
numai 11 500 tone, din 35 000 tone cît s-au repartizat. Cele mai mari ră- 
mineri în urmă se constată in județele Bihor. Buzău. Cluj. Mehedinți. Olt. 
Iași. Brăila. Dolj. Și la griu. din cele aproximativ 180 000 tone sămință 
care trebuie să fie schimbată prin întreprinderile de valorificare a cerea
lelor. unitățile agricole au transportat numai 42 000 tone. Nesatisfăcător 
se desfășoară schimbul de semințe in județele Ilfov, Argeș. Dîmbovița, 
Timiș. Brăila. Sălaj ș.a. Totodată, mai sint de livrat cantităti mari de 
semințe dintr-un județ în altul. La grîu, de exemplu, aceste mutații s-au 
făcut în proporție de numai 30 la sută. Fată de sarcinile care le au. ju
dețele Constanta. Teleorman. Timiș, Buzău ș.a. au expediat cantităti mici 
de semințe. Chiar si la orz. cultură Ja care însămîntările se fac din plin, 
județele Ilfov. Dolj, Constanta ș.a. nu au terminat încă expedierea semin
țelor. Trebuie arătat că această situație se datorește unor deficiente orga
nizatorice : au întîrziat analizele de laborator, nu au fost depuse la timp 
cererile pentru vagoane etc. Am luat măsuri ca. in timpul cel mai scurt, 
să se expedieze toate semințele necesare".

Pe șantierul întreprinderii de osii 
șl boghiuri din Balș se desfășoară, 
în aceste zile de toamnă, o activi
tate intensă. Aici se execută lucrări 
de construcții prevăzute pentru eta
pa a 4-a de dezvoltare a acestei im
portante unități economice. în ca
drul acestei etaipe sint planificate 
extinderi la oțelărie, forjă-osii 
și roti și forjă-boghiuri. Punerea in 
funcțiune a noilor capacități este e- 
șailonată judicios, pe bază de 
grafice. Constructorii, mentorii și 
instalatorii, conștient! de necesi
tatea și utilitatea punerii in 
funcțiune mai repede a noilor ca
pacități. sînt hotărîti să devanseze 
termenele prevăzute, astfel ca ote- 
lăria și forja să producă mai mult 
oțel, mai multe osii și boghiuri so
licitate de economia națională. „In 
acest context, ne spunea tov. ing. 
Constantin Iată, șeful șantierului nr. 
3 din cadrul Grupului de șantiere 
Slatina, ne-am organizat mai bine 
munca, am revăzut graficele proprii 
de execuție, care prevăd devansarea 
punerii în funcțiune a tuturor ca
pacităților. Este vorba, de fapt, de 
materializarea inițiativei „Fiecare 
investiție — o capacitate de produc
ție înainte de termen", ce se desfă
șoară în rindul constructorilor din 
județul Olt. Și iată rezultatele : la 
fiecare obiectiv, lucrările sînt în a- 
vans cu cel puțin trei luni".

într-adevăr. pe șantier se munceș
te cu hotărire și pasiune, iar ordi
nea și disciplina sînt la ele acasă. în 
aceste zile, constructorii pregătesc 
punerea în funcțiune, cu 9 luni de 
zile mai devreme fată de termenul 
planificat, a unei noi capacități la

forjă-boghiuri. Am văzut la lucru 
pe oamenii din echipele de dulgheri 
conduse de Ion Mărgelu, pe cei din 
echipele de confecții metalice ale Iui 
Petre Negrea și pe cei din echipele 
de betoniști indrumate.de Gheorghe 
Barbu și Nicolae Andrei. Ei au ridi
cat „bijuteria tehnică" de la Balș, cum 
mai este denumită întreprinderea de 
osii și boghiuri, acolo unde, cu ani 
în urmă, nici nu se vorbea de in
dustrie și tot ei sînt cei care au adus 
și au crescut pe șantier noi con
structori. „Despre modul în care lu
crează constructorii, montorii si in
stalatorii — își exprimă părerea tov. 
ing. Nicolae Ionescu. directorul în
treprinderii de osii și boghiuri Balș 
— avem numai cuvinte de laudă. 
Pe lingă ritmul înalt de lucru, cu 
toate că trebuie instalate cele mai 
moderne utilaje, ei sînt foarte recep
tivi la nou, la introducerea unor e- 
lemente specifice unității noastre. 
Altfel spus, există o perfectă cola
borare intre constructor, proiectant 
si beneficiar". Că așa stau lucrurile 
o dovedesc realizările de pe șantier, 
în timp ce se pregătește punerea în 
funcțiune a unei noi capacități, la 
altele, cum ar fi. de pildă, cuptoa
rele de la oțelărie, lucrările de la 
forjă-osii și roti, se înregistrează de
vansarea graficelor cu 6—9 luni. 
Este o dovadă a hărniciei construc
torilor. a hotărârii lor de a face to
tul pentru realizarea angajamentelor 
luate în întrecere pentru ca. în
tr-adevăr. fiecare investiție să re
prezinte o capacitate de producție 
dată în funcțiune înainte de termen. 
(Emilian Rouă).

în scopul dezvoltării și moderni
zării capacităților de producție, în
treprinderii „Colorom" din Co
dlea i s-au alocat atît pentru 
acest an. cît și pentru anul ce vine, 
importante fonduri de investiții. 
După cum se desprinde din situația 
centralizată la Banca de investiții — 
filiala Brașov, planul de investiții 
la această importantă unitate eco
nomică din județ a fost realizat și 
depășit in 8 luni. îmbucurător este 
faptul că, la capitolul puneri în 
funcțiune, rezultatele au fost cu 11,2 
la sută superioare cifrelor de plan, 
în această perioadă a fost dată în 
exploatare o importantă instalație 
pentru fabricarea a doi intermediari 
de bază — acizii I și Tobias. De 
asemenea, au fost finalizate lucrările 
de construcții și montaje la mai 
multe obiective, cum ar fi centrala 
termică, statia de frig, gospodăria 
de apă și altele de la instalația de 
parafenetilenă. un valoros interme
diar folosit în industria medicamen
telor și cauciucului. Avansate sînt și 
lucrările la instalația de rectificare a 
acidului acetic recuperat, care va 
permite valorificarea superioară a 
acestui deșeu.

— Cu toate succesele obținute, 
ne-a spus ing. V. Vartolomei, di
rectorul întreprinderii, această situa
ție nu este de natură să ne bucure 
și. mai ales, să ne liniștească, dacă 
ținem seama de faptul că, la unele 
instalații, lucrările sînt rămase în 
urmă. Este vorba, în primul rind, 
de blocul de intervenție sau de dez

voltarea capacităților de colorant! 
pentru 1977.

în_ cazul blocului de intervenție, 
lucrările se află in restantă datori
tă faptului că T.C.I. Brașov nu a 
asigurat încă panourile prefabricate 
necesare acestui obiectiv. Problema 
care se pune este ca Trustul să în
treprindă acțiuni energice pentru a- 
sigurarea acestor panouri și apoi să 
intensifice lucrările în scopul recu
perării întirzieriL în cel de-al doilea 
caz. lucrările care trebuiau să în
ceapă în trimestrul III 1976 nu au 
demarat din lipsa proiectelor, care 
nu au fost asigurate de către I.P.U.C. 
București, din care cauză nu se poa
te trece nici la contractarea utilaje
lor. De asemenea, se impune inten
sificarea demersurilor pentru obți
nerea avizelor necesare. Un alt o- 
biectiv care riscă să creeze proble
me este instalația de epurare a ape
lor reziduale. Pentru a fi respectat 
termenul de punere în funcțiune 
stabilit este necesar ca T.I.L.I.P. 
București să concentreze forte mai 
numeroase pe acest șantier. în așa 
fel ca lucrările să fie finalizate 
înainte de sosirea sezonului rece, 
cînd s-ar putea încetini ritmul de 
lucru.

Iată cîteva probleme care se im
pun atenției forurilor cu răspunderi 
în acest domeniu, pentru a fi rezol
vate cu maximă operativitate. De 

-aceasta depinde ca obiectivele pre
văzute aici. Ia „Colorom", să poată fi 
gata Ia termenul stabilit, în folosul 
economiei naționale. (Nicolae Mo- 
canu).

Vești de pe 
șantiere

• Pe șantierele de construc
ție a noilor obiective economi
ce din zona industrială a muni
cipiului Focșani, in prima deca
dă a acestei luni s-au înregistrat 
ritmuri superioare de muncă, 
fapt datorat aplicării măsurilor 
politice și organizatorice inițiate 
cu timp in urmă de biroul co
mitetului județean de partid. 
Astfel, la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice au 
fost predate Ia montaj utilaje 
în valoare de peste 2,5 milioane 
lei, in prezent neexistînd în stoc 
mijloace tehnice care să ~nu fie 
introduse in lucru. De remarcat 
este și faptul că la operațiile 
de montaj participă și echipe 
ale beneficiarului, care vor lu
cra la aceste utilaje și instalații. 
La o altă unitate din zonă — 
filatura de lină pieptănată — 
în aceeași perioadă a fost di
minuat stocul de utilaje sosite 
pe șantier cu mai bine de un 
milion lei. Și pe șantierul vecin, 
la fabrica de tricotaje, construc
torii sint hotăriți să accelereze 
ritmul lucrărilor. (Dan Drăgu- 
lescu).
• De la Înălțimea celui de-al 

16-lea bloc cu 10 etaje ce se 
construiește în cartierul Crivaie 
din Slobozia, împreună cu șeful 
șantierului nr. 1, tovarășul 
Emanoil Cimpeanu, privim a- 
proape toate fronturile de lucru 
din oraș. Aici vor fi date in fo
losință 440 apartamente, pe bd. 
Unirii — 140, iar pe str. Ialomi- 
ței — 160. „Mai bine de 1 200 
apartamente vor ieși din miinile 
noastre in acest an“ — ne spu
ne șeful șantierului. Planul pri
mei decade din septembrie a 
fost depășit cu aproximativ 
100 000 lei. De altfel, toate 
blocurile care trebuie să fie 
date în folosință în acest an se 
află în construcție. Deviza de 
muncă : ritm intens și calitate. 
(Aurel David).

ÎN JUDEȚUL ARAD 

Primele suprafețe 
semănate cu grîu

Evoluția bună a vremii din ulti
mele zile, precum și preocupările 
privind pregătirea din vreme a te
renului au permis ca în unitățile a- 
gricole din județul Arad să fie de
clanșate lucrările de însămîntare a 
griului. în cursul dimineții de ieri 
au început semănatul griului de 
toamnă mecanizatorii din cadrul 
S.M.A. Beliu. în cooperativele agri
cole servite de această stațiune, prin
tre care cele din Tăgădău. Archiș, 
Craiva, Mărăuș, Agrișu-Mic, au fost 
însămîntate din prima zi suprafețe 
însemnate cu griu. (Constantin Si- 
mion).

300 milioane kWh 
energie electrică 

peste plan
Hidrocentrala de la Porțile de Fie» 

a pulsat in sistemul national cel 
de-al 300-lea milion kilowat-oră e- 
nergie electrică peste sarcinile de 
plan revenite de la începutul anului. 
Succesul are la bază acțiunile între
prinse pentru folosirea agregatelor 
la indici tehnico-economici cît mai 
ridicați, pentru o bună corelare a lu
crărilor de revizii și reparații cu po
tențialul energetic al Dunării și 
scurtarea timpului de staționare la 
astfel de operații.

(Agerpres)

RANDAMENTE RIDICATE PRIN EXTINDEREA 
MECANIZĂRII

La Combinatul de produse sodice 
din Ocna Mureș, unitate de tradi
ție a industriei chimice din tara 
noastră, preocuparea pentru crește
rea productivității muncii, introdu
cerea pe scară tot mai largă a me
canizării se află în centrul aten
ției întregului colectiv. Spre edifi
care, menționăm următoarea ci
fră : în acest an. în primele 8 luni, 
productivitatea muncii Pe angajat 
a crescut cu 2 590 lei. în cadrul 
unei convorbiri cu tovarășul ing. 
Vasile Mînăscurtă, directorul com
binatului. am consemnat cîteva 
dintre acțiunile înscrise în pro
gramul de activitate pe acest an. 
„Măsurile pe care le întreprindem 
— ne-a relatat interlocutorul — vi
zează domenii ale activității combi
natului și sînt menite, prin fina
litatea lor, să asigure reducerea 
efortului uman, creșterea randa
mentului instalațiilor, introducerea 
progresului tehnic. Nu de mult, 
la secția de sodă calcinată a fost 
dată în funcțiune o instalație pen

tru dezincrustarea utilajelor tehno
logice. O altă măsură are în ve
dere modificarea sistemului de ali
mentare la cuptoarele de var. Se 
trece de la alimentarea cuptoare
lor cu ajutorul benzii rulante, 
la alimentarea în șarje în timp 
scurt, fapt care elimină multe nea
junsuri : degajările de bioxid de 
carbon și oxid de carbon, consumul 
ineficient de cocs. Aceste modificări 
asigură combinatului, pe lingă re
ducerea consumului de cocs cu 
aproximativ 2 000 tone pe an, și 
creșterea posibilităților de prote
jare a mediului înconjurător. Tot 
pe linia folosirii raționale a forței 
de muncă se înscrie și mecaniza
rea descărcării varului ans achizi
ționat din afara unității, măsură 
care asigură reducerea cu 75 la 
sută a consumului de manoperă. 
Mecanizarea se extinde cu bune 
rezultate și Ja evacuarea pietrei 
nearse și reziduurilor de la cup
toarele de var. (Ștefan Dinică).
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PERMANENTA UMANISTĂ
A ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI

Festivalul internațional
Acest început de toamnă frumoa- - 

să, bogat in roade și in rezultate, 
îste marcat totodată de o impre- 
iionantă suită de manifestări științi
fice : simpozioane, conferințe, con
grese cu caracter national sau inter
național. Paleta largă a domeniilor si 
tematicilor — histochimie. citochi- 
mie, biofizică, apiterapie, ca să în
cep cu cele apropiate sferei mele 
de preocupări, școala internațio
nală de ioni grei, științele solului, 
tracologia, chimia fizică generală și 
aplicată, turnătorie etc ne dau o 
imagine — chiar și sumară — asu
pra dimensiunilor preocupărilor 
specialiștilor de la noi din țară in 
domenii de mare însemnătate pen
tru viața omului și bunăstarea tu
turor.

Cred că este un fapt demn de re
levat nu numai multitudinea mani
festărilor. ci și participarea unui 
mare număr de specialiști din dife
rite țări. Indiscutabil că acest lucru 
se explică prin acea realitate majo
ră pe care o constituie colaborarea 
largă a tării noastre cu toate statele 
lumii, participarea sa activă la 
schimbul mondial de valori mate
riale și spirituale, cooperarea cu toa
te țările in domeniul științei și teh
nologiei. Fără îndoială, sesiunile ști
ințifice pot prilejui și chiar au prile
juit utile schimburi de opinii, iar vi
zitele care au fost organizate în di
feritele unități de cercetare sau pro
ducție au permis și ele rodnice 
schimburi de experiență. Aș spune 
chiar că și cunoașterea unor nereu
șite este utilă, pentru că. după cum 
știm, un rezultat negativ exprimă și 
el o experiență de lucru, de evitat 
în viitor.

Dar, dincolo de latura practică, de 
reușita științifică. întîlnirea cu o se
rie de personalități, confruntarea 
unor rezultate obținute de specia
liștii noștri cu ale celor din alte țAri 
ne-a dat însă și alte prilejuri de sa
tisfacție și de meditație.

Prilej de satisfacție pentru faptul 
că țara noastră, care în urmă cu nu
mai trei decenii abia dacă număra 
citeva sute de specialiști, se bucură 
acum de o recunoaștere unanimă a 
rezultatelor tehnico-știintifice, fiind 
cotată ca o gazdă prestigioasă, or
ganizatoare a unor reuniuni științi
fice de nivel superior, cu participa
rea a oameni de știință de pe toate 
continentele. Prilej de meditație 
pentru tot ceea ce mai datorăm so
cietății. pentru a acționa în așa fel 
încât să contribuim în măsură tot

mai mare la întărirea prestigiului 
tării noastre pe scara valorilor mon
diale.

Trebuie să fim deplin conștienti și 
responsabili de locul pe care îl o- 
cupăm in circuitul de valori teh- 
nioo-științifice. de faptul că tot ceea 
ce reprezentăm acum este 
tatul politicii partidului 
care a acționat continuu 
tru dezvoltarea științei și 
cii. pentru promovarea rezultatelor 
bune obținute in interesul bunăstă
rii generale a populației și a ridi
cării gradului nostru de civilizație. 
Este intr-adevăr impresionantă a- 
tentia care se acordă științei in tara 
noastră — și nu este întîmplător că 
aceste manifestări prestigioase s-au 
tinut sub Înaltul patronaj ori că

rezul- 
nostru, 

pen- 
tehni-

Acad. Ana ASLAN

s-au bucurat de cinstea mesajelor 
adresate de președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceas
ta arată prețuirea și considerația de 
care se bucură cercetarea științifică 
la noi in tară, iar o societate care 
așază știința pe un asemenea soclu 
nu poate fi decit o societate a pro
gresului. o societate cu perspective 
din cele mai largi și mai fericite. 
Ca om de știință împărtășesc satis
facția că imi este dat. in contactul 
cu oamenii de știință de peste ho
tare. să înregistrez o largă conside
rație pentru realizările noastre, să 
aflu despre atitea creații remarca
bile, încununate de binemeritate re
cunoașteri, medalii, distincții, apre
cieri, atit în domeniul tehnic, cit și 
umanist.

De fapt, însăși această delimitare 
a disciplinelor îmi apare, dintr-un 
anumit unghi de vedere, oarecum 
artificială. Pentru că această întrea
gă orientare fertilă a cercetării ști
ințifice poartă pecetea umanismului, 
fie că este vorba de științele tehni
ce ori de cele propriu-zis umaniste, 
numitorul lor comun este crearea 
unei civilizații superioare, a unor 
condiții de Împlinire a personalității 
umane. Nu putem să nu coroborăm 
acestea cu preocuparea extraordina
ră, importantă și consecventă pri
vind formarea unui om nou, dez
voltarea uriei conștiințe superioare, 
modelarea membrilor societății po
trivit principiilor eticii, promovarea 
acelor faalțș virtuți pe care le-a

i

cristalizat istoria unui popor deprins 
să trăiască in cinste și demnitate.

Politica partidului nostru situează 
tn centrul atenției omul, asigurarea 
condițiilor materiale și spirituale 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
personalității fiecăruia, potrivit apti
tudinilor și capacităților fiecăruia. 
Actualul cincinal, al revoluției teh- 
nico-științifice. al introducerii rapi
de a progresului tehnic are nevoie 
de oameni sănătoși, activi, cu vi
goare tinerească, bine pregătiți, pen
tru a putea face față eu succes so
licitărilor și dinamicii țot mai acce
lerate a economiei noastre. Și efor
tul nostru, al specialiștilor din do
meniul medical se Îndreaptă în a- 
ceastă direcție. Pentru colectivul In
stitutului national de geriatrie și 
gerontologie Înseamnă o etapă de in
tensă valorificare a concluziilor Și 
rezultatelor obținute pe baza celor 
mai îndelungate experiențe mondia
le din acest domeniu. Baza materia
lă creată de statul nostru, bogata re
țea, cu numeroasele centre județene 
ne permit să acționăm in tot terito
riul țării prin consultații și medica- 
ție adecvată, 
tot mai mult 
străinătate.

După cum 
neascâ a dovedit că nu mai este o 
utopie întirzierea proceselor de îm- 
bătrînire. Atenția noastră se în
dreaptă in această etapă in direcția 
prelungirii virstei active, a creșterii 
randamentului la persoanele tinere 
și mature, in direcția optimizării a- 
daptării lor la solicitările tot mal 
variate ale vieții moderne. Pentru 
că adevăratele efecte ale rezultatelor 
muncii noastre le apreciem duipă 
starea generală de sănătate, de vita
litate a populației. în măsura in 
care vom contribui Ia acest dezide
rat. vom înțelege că ne-am făcut da
toria.

întotdeauna știința românească a 
avut tradiții profund umaniste, iar 
în prezent umanismul reprezintă În
săși poziția pe baza căreia acțio
năm. Astfel, de la „cazurile" de lon
gevitate activă pe care le-am stu
diat, urmărim realizarea unor co
lectivități cu virate înaintate acti
ve. Pe lingă valoarea lor strict știin
țifică. aceste preocupări, acest trans
fer al interesului de la individ la 
colectivitate evidențiază și ele con
cepția larg umanistă a comuniștilor : 
beneficiarii tuturor bunurilor mate
riale și spirituale sint oamenii, toți 
oamenii muncii.

„George Enescu"
Formații camerale românești

do- 
surprindă 

participării 
în actuala 
festivalului.

cunoscută și apreciată 
atît în țară, cit și în

se știe, școala româ-

Pentru cel ce 
reste să 
specificul 
românești 
ediție a 
se impune. în primul 
rind, semnalarea pre
zenței unor forma
ții și ansambluri 
de curind afirmate in 
viata noastră muzi
cală. Este vorba de 
cvartetele „Voces con- 
temporanae", „Arpeg
gio", trio „Mihail 
Jora". de orchestrele 
de cameră „Simfonie- 
ta" și „Preclasica". A- 
lături de acestea, an
sambluri de acum 
consacrate, ca „Ars 
Rediviva". „Ars No
va", Orchestra de ca
meră din Tg. Mureș, 
corul „Madrigal", an
samblul 
„Camerata" 
de copii al 
viziunii au 
sporească ..... _ ..
manifestărilor.

Din evoluția Coru
lui de copii al Radio- 
televiziunii române, 
condus de Elena Vi- 
cică și Ion Vanlca. 
reținem, pe de o par
te. larga orientare re
pertorială. menită să 
impună deopotrivă 
muzica românească și 
pe cea universală ve
che și contemporană, 
iar. pe de altă parte, 
calitatea in adevăr 
ireproșabilă a execu
ției. Colectiv in
strumental perfecti
bil. ansamblul „Sim-'

instrumenital 
sau Corul 
Radiotele- 
făcut să 
prestigiul

SEMNIFICAȚII

fonieta". condus de 
Maria Nistor. a reali
zat versiuni valabile 
din punct de vedere 
artistic ale lucrărilor 
apartinînd compozito
rilor Mvriam Marbe, 
Mihai Moldovan. Car-

men Petra-Basacopol, 
înt-r-o prestigioasă co
laborare a harpistei 
Elena Gantolea.

Moment de interes 
artistic deosebit, par
ticiparea Orchestrei 
de cameră a Filarmo
nicii din Tg. Mureș, 
condusă de Iuliu Ham
za. a avut în primul 
rînd rolul de a pre
zenta publicului bucu- 
reștean. alături de lu
crările lui George E- 
nescu și Zeno Vancea, 
creațiile de înaltă ți
nută componistică a-

părtinind creatorilor 
locali C. Szabo și C. 
Boldizsar. In același 
context, violonistul 
Ștefan Ruha a făcut, 
o dată în plus, dova
da virtuozității sale.

Pe de altă parte, 
după-amiaza de mu
zică românească sus
ținută la Ateneu de 
formațiile „Ars Redi
viva", condusă de 
Ludovic Bacs — In 
colaborare cu soprana' 
Georgeta Stoleru — și 
„Camerata". dirijată 
de Paul Staicu. au re
velat ideea prețioasă 
a continuității spiri
tuale de la compozi
torii transilvănenii din 
sec. XVII—XVIII, la 
creațiile lui Sabin 
Drăgoi și George E- 
nescu. De altfel, cel 
de-al doilea cvartet al 
maestrului a cunos
cut o sobră, dar liric 
înfiorată interpretare 
datorată cvartetului 
„Academica". în ace
lași program, cvarte
tele „Arpeggio" și „Vo
ces contemiporanae", 
precum și trio-pl ..Mi
hail Jora" au prezen
tat — la nivelul unei 
bune profesionalităti, 
susținută cu juvenil 
elan — creații came
rale apartinînd com
pozitorilor Wilhelm 
Berger, Dumitru Bu- 
ghici și Mircea Chi- 
riac.

Dumitru 
AVAKIAN

Omagiu maestrului

O invitație pentru turiștii care trec prin Județul Suceava: casa memorial 
„Ciprian Porumbescu" din comuna cu același nume

Foto : Gh. VințilS

O tribună de educație 
muncitorească

• TELEORMAN. La Alexandria 
a avut loc deschiderea noii stagiuni 
a teatrului popular cu piesa „Un 
rulment numit Calypso" de I. D. 
Șerban. Casa de cultură din Zim- 
nicea a fost gazda unui simpozion 
cu tema „70 de ani de la răscoala 
țăranilor din 1907". La întreprinde
rea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară din Roșiori de 
Vede a avut loc dezbaterea cu te
ma „Productivitatea muncii — fac
tor determinant al eficientei econo
mice. Căile creșterii productivității 
muncii — preocupare principală a 
comitetului de partid și consiliului 
oamenilor muncii". • COVASNA. 
La întorsura Buzăului, intr-un fru
mos decor natural, a avut loc cea 
de-a 4-a ediție a Festivalului eîn- 
tecului, jocului și portului popular 
„Ciobănașul". La actuala ediție, pe 
lingă formațiile artistice din jude
țul Covasna, au fost prezenti și so
lii portului, cintecului și jocului 
popular din județele Prahova, Bra- 
șov și Buzău. • NEAMȚ. La colec
ția de artă din municipiul Roman 
s-a deschis o Expoziție de grafica 
italiană. Sint expuse 50 de lucrări 
— peisaje, portrete, compoziții, 
semnate de 32 artiști italieni con
temporani. „Tribuna activistului cul
tural" — așa se intitulează noul ci
clu de manifestări ce se desfășoară 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Piatra Neamț care abordeaza 
cele mai importante probleme ale 
conținutului și metodologiei acti
vității culturale. Prima temă de dez
batere : „Stația de radioficare, mij
loc eficient in activitatea educati
vă". Din inițiativa comisiei de fe
mei, la stația de radioficare a Com
binatului de fire și fibre sintetice 
din Săvinești se organizează perio
dic „Ora chimistelor" care cuprin
de : o informare politică asupra 
principalelor evenimente interne și 
externe, relatări despre munca și 
viata chimiștilor de aici, preo
cupări ale acestora pentru _ spo
rirea contribuției proprii la înfăp
tuirea sarcinilor de plan. • ME
HEDINȚI. „Baladă pentru acest 
pămint" — sub acest generic, for
mațiile artistice reunite din Drobe- 
ta-Turnu Severin au prezentat, la 
complexul de monumente din ca
drul Muzeului „Porțile de Fier" un 
spectacol de sunet șl lumină. Ac
țiunea șe Înscrie in seria manifes-. 
țărilor dedicate aniversării cente
narului independenței de stat a 
României. De asemenea, la clubul 
„Patria" din Drobeta-Turnu Seve
rin s-a desfășurat o seară literară 
pe tema „Independenta României 
oglindită in creațiile literare". La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Orșova a avut loc o consfătuire pe 
tema „Inteligenta tehnică în spri
jinul folosirii, la parametri supe
riori, a mașinilor și utilajelor din 
dotare". Tot aici, un numeros pu
blic a urmărit expunerea „Politica 
externă a României — dedicată in
tereselor poporului român, cauzei 
socialismului și păcii în lume". La 
clubul din cadrul Casei de cultură 
s-a organizat un medalion literar 
cu prilejul împlinirii a 110 ani de 
la nașterea lyi George Coșbuc. 
• BUZĂU. „Săptămina filmului ar
tistic românesc", manifestare în
scrisă pe agenda acțiunilor cultu
ral-educative ale căminelor cultu
rale din localitățile județului Buzău, 
prezintă 20 dintre cele mai recente 
creații. Săptămina mai cuprinde și 
un mare număr de simpozioane- 
dezbatere, precum și lntllniri ale 
publicului satelor cu realizatorii de 
filme. • ALBA. Sub egida sec
ției de propagandă a comite
tului județean de partid, la 
Alba Iulia a fost tipărită o 
broșură intitulată „Brigăzile de 
muncă și educație comunistă", 
care prezintă o Interesantă iniția
tivă din munca de educație comu
nistă desfășurată de organizațiile 
de partid de pe șantierul hidroe
nergetic Valea Sebeșului. în orașul 
BJaj, la întreprinderea de acceso
rii pentru mașini-unelte a avut loc 
o consfătuire cu tema „Respecta
rea legalității socialiste — sarcină 
de bază a fiecărui comunist si om 
al muncii".

Corespondenții „Scînteii"

Complexul sanatorial Otopeni: noi spații pentru tratamente geriatrice
Foto 1 S. Cristian
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în aceste zile, se 
desfășoară la Bucu
rești — in sala mică a 
Palatului — lucrările 
colocviului internațio
nal Constantin Brân- 
cușj, organizat chiar 
in anul aniversării 
centenarului marelui 
artist.

în raport cu pre
cedenta ediție a co
locviului, din septem
brie 1967, colocviul o- 
maglal promite să se 
individualizeze ațît 
prin diversitatea co
municărilor. cit și prin 
deplina evidențiere a 
romanității lui Brân- 
cuși. Se știe că multă 
vreme, datorită unei 
insuficiente informări, 
critica de specialitate 
din occident s-a mul
țumit să vadă în ma
rile descoperiri ale 
creației ’ brâncușiene 
doar fapte reprezen
tative pentru școala de 
artă a Parisului din 
prima jumătate de 
secol. Erau neglijat! 
nu numai anii săi de 
formație artistică, dirt 
ambianța mediului na
tal hrănit de bogatul 
fond etnografic 
Gorjului. dar și 
rioada de studii 
Școala națională 
arte frumoase 
J----------------------

(Urmare din pag. I)

București. Era pierdut 
din vedere substratul 
românesc al principa
lelor sale opere și nici 
nu era considerat cu 
suficientă atenție ma
rele ansamblu monu
mental de la Tîrgu- 
Jiu.

în ultimii ani, am

al 
pe- 

la 
de 

din

avut satisfacția să ve
dem cum mari perso
nalități ale criticii de 
artă universală au 
consacrat lui Constan
tin Brâncuși și operei 
sale studii de am
ploare, în cadrul că
rora se recunoaște în 
mod subliniat aportul 
determinant al tării 
natale pentru sublima 
cristalizare a gîndirii 
brâncușiene.

Colocviul omagial 
iși propune să nuan
țeze și să consolideze 
aceste adevăruri.

Reușita acestei im
portante manifestări 
de interes internatio-

mintului cu cercetarea și producția, 
exemplul și autoritatea învățătoru
lui, a profesorului — educator co
munist și specialist, în același 
timp — nu sint numai concepte care 
sintetizează orientarea umanist-re- 
voluționară a întregului proces in- 
structiv-educativ. ci care și determi
nă o structură concretă a sistemului 
educațional intr-o configurație me
nită 6ă asigure realizarea comanda
mentelor dinamice ale dezvoltării 
social-economice. ale revoluției știin- 
țifico-tehnice. Așezarea întregului 
proces de educație, a conținutului și 
structurilor, metodelor și tehnologii
lor sale sub semnul muncii conferă, 
in condițiile democrației socialiste 
românești, cadrul împlinirii multila
terale a personalității umane.

După cum se știe, in ultimii ani, 
pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului nostru, școala ro
mânească a parcurs un proces de 
transformări revoluționare în direc
ția integrării învătămîntului cu ac
tivitatea productivă și cercetarea 
științifică. In vederea pregătirii tine
retului pentru muncă și viată, a asi
gurării cadrelor necesare pentru 
toate sectoarele activității econo
mico-sociale. Prin aceasta. învătă- 
mintul nostru de toate gradele se 
înnoiește structural, se vitalizează, 
racordindu-se continuu la cerințele 
crescînde ale mersului înainte al so-

...în eoneertul de 
violonistul Ion Voicu a 
omagieze pe maestrul 
festivalului printr-un 
parcă să exprime tradiția seculară 
a scolii noastre interpretative, al 
cărui moment de apogeu l-a mar
cat George Enescu : a executat cu 
intreaga partidă a primei violine a 
Filarmonicii „George Enescu" 
dubla calitate de 
nist — allegroul 
perpetue, op. 11, 
nini. Dincolo de 
măcirii artistice (amintitoare parcă 
a celor „vingt-quatre violons du 
roi" de pe timpul lui Ludovic al 
XIV-lea), momentul paganinesc 
ne-a sugerat o scurtă privire peste 
timp.

Deși Enescu a cunoscut la sfirșl- 
tul secolului trecut marea pleiadă 
a violoniștilor Joachim, Sivori, 
Wieniawski, Flesch, și cu toate că a 
ilustrat o generație strălucită de 
„monștri sacri" ai epocii noastre, 
ca Ysaye. Kreisler, Thibaud, Ku
belik, Heifetz, totuși a evitat să

nai este asigurată de 
numărul și de calitatea 
specialiștilor români și 
străini care figurează 
în programul de co
municări științifice. 
Timp de două zile, in 
sala mică a Palatului, 
vor fi prezentate peste 
40 de comunicări da-

torate unor critici și 
istorici de artă din 
Anglia, Bulgaria. Ce
hoslovacia. Elveția, 
Frgnta, R.F.G., India, 
Italia, Olanda. S.U.A. 
și. bineînțeles. Româ
nia.

In mod firesc, cer
cetătorilor români le 
revine Îndatorirea 
principală de a de
monstra rosturile ro
mânești ale operei 
titanului născut în 
Hobița Gorjului. artist 
care s-a înscris in u- 
niversalitatea perenă 
prin inegalabila lim
pezime a 
modernă,

limbajului, 
aducind pe

care trăim,cietății. ale secolului In 
marcat de adinei transformări eo- 
cial-politice și de uimitoare desco
periri ale tehnicii și științei.

Desigur, integrarea tot mai pro
fundă. totală, pe toate treptele, a 
procesului de învățămînt în dinamica 
dezvoltării economico-sociale recla
mă efortul general al întregii șocie-

deschidere, 
ținut să-l 
tutelar al 

gest menit

î”
dirijor și violo- 

de concert Motto 
de Niccolo Paga- 
semnificația tăl-

promoveze in repertoriul perma
nent, cu consecvența altor virtuozi, 
muzica lui Paganini. Dar atunci 
cind a făcut-o. Enescu și-a entu
ziasmat și publicul, și criticii. „Da, 
este extraordinar, este nebunesc, 
este extenuant ca mecanism, e Pa
ganini, ce să mai vorbim !“ — ci
tim intr-o cronică bucureșteană 
din 1907.

Intr-adevăr, Motto perpetuo f-a 
adus lui Enescu multe succese. în 
vara anului 1910 a interpretat 
Simfonia spaniolă in Olanda, sub 
bagheta reputatului dirijor Ernst 
Kunwald. „Cine cintă așa ca el 
Simfonia spaniolă de Lalo, cine 
domină astfel enormele dificultăți 
ale piesei Motto perpetuo — de
clara după concert șeful orchestrei 
Berliner Symphoniker — acela este 
un violonist de prima mină".

Ion Voicu a reușit să ne evoce 
prin glasul „viorilor" colegilor de 
la filarmonică mai mult decit 
simpla amintire a marelui Enescu.

Viorel COSMA

în anul 1928, cind la București 
apare (15 septembrie) revista „Cul
tura proletară", ti nărui Partid Co
munist Român, aruncat in ilegalita
te din anul 1924, își îndrepta în mod 
legitim atenția, printre altele, spre 
diversificarea și întărirea legăturii 
sale cu masele, Închegarea unității 
sale și făurirea alianței muncitorești- 
țărănești. In „Cuvîntul revistei", ce 
prefațează primul număr, se preciza 
că periodicul vine să umple un gol, 
deoarece la noi de mult timp nu 
mai exista o publicație proletară de 
cultură generală. „Ea (revista — 
n.a.) se va strădui să devină o re
vistă de discuție și teorie șocială, 
economică, poli
tică, științifică și 
artistică. Ea va 
căuta să risipeas
că confuzia, să 
combată prejude
cățile, să popu
larizeze cuceri
rile esențiale ale 
științei, să răs
pundă la chestiunile frămîntate ale 
zilei, contribuind la întărirea sim
țului critic proletar și canalizînd o- 
piniile și curentele in cadrul unei 
juste concepții muncitorești".

Articole despre unele sarcini ale 
Blocului Muncitoresc Țărănesc sau 
punind in chestiune realizarea „fron
tului unic al celor de jos", prin- 
tr-un program clar al Blocului De
mocrației Muncitorești și Țărănești 
și-au avut importanța lor, in pofida 
unor Idei confuze, pentru că. prin 
acest organ legal, Partidul Comunist 
Român se adresa maselor largi spre 
a le mobiliza la o viață politică ac
tivă. Aceeași atenție era acordată 
situației țărănimii, întăririi sindica
telor unitare — și merită să fie sub
liniată preocuparea redacției de a 
aduce la cunoștința proletariatului 
român succesele obținute de alte 
partide frățești sau informații de
spre lupta popoarelor coloniale contra 
asupririi, pentru libertate națională.

Un loc important era acordat în 
revistă articolelor de doctrină mar- 
xist-leninistă („V. I. Lenin. Sarcinile 
Internationale ale socialismului") sau 
de combatere a unor curente onuse 
(„Austro-marxismul"). Se obișnuia, 
de asemenea, prezentarea Pe scurt a 
vieții și operei unor personalități 
proeminente ale mișcării muncito
rești. O notă originală aduc scurtele 
citate din clasicii marxism-leninismu- 
lui sau din onera altor personalități

50 DE ANI DE LA 
APARIȚIA REVISTEI 

„CULTURA PROLETARĂ"

(N. Băloescu, Th. Moore) etc. Puse 
bine în pagină, ele serveau drept . 
lozinci pentru lupta proletariatului.'- * 
Prin diversitatea preocupărilor,
„Cultura proletară" amintește de 
„Contemporanul" Iul Gherea. care 
este de altfel des citat în multe ar
ticole. Cercul redactorilor și al cola
boratorilor era însă relativ mic și 
neomogen.

în partea de literatură si artă, 
chiar din primul număr, analizind 
o poezie, redacția își precizează po
ziția : „Greșeala cea mare a poeziei 
e mai ou seamă deprimarea, lipsa 
completă a elementului înviorător, a 
elementului energic si salvator... Ob

servațiile noastre 
— obiective cre
dem — ștnt fă
cute prin prisma 
concepțiilor de 
clasă ale proleta
riatului". în alt 
număr (2—3/1927) 
este afirmat prin
cipiul conducerii 

de către partid a literaturii. De ase
menea, sint elogiate piesele „Azilul 
de noapte" de M. Gorki. „Țesătorii" 
de G. Hauptmann și „Seara cea mare" 
de L. Kampf, foarte apreciate de 
cluburile muncitorești, inițiativa de 
a juca asemenea piese avind rolul 
„de a contribui la educația artistică 
a muncitorilor, precum și de a ri
dica și afirma elementele talentata 
din rindurile muncitorilor".

Situația dificilă a celor care sem
nau în asemenea reviste, urmăriți 
întotdeauna de Siguranță, a făcut 
ca lupta pentru apariție să treacă 
pe primul plan. Pe contracoperta 
ultimului număr citim : „Numărul 
de fată apare cu atît de mare în- 
tîrziere. pe de o parte din cauza 
lipsei de bani, iar pe de alta din 
cauza cenzurei".

„Cultura proletară" a fost o re
vistă angajată, prefigurînd ca tema
tică revista „Era nouă" de peste un 
deceniu, cu un public de cititori sta
tornic în lumea muncitorilor si a in
telectualilor progresiști, a fost o 
vie tribună de discuții princi
piale și a constituit un experiment 
pentru Partidul Comunist Român în 
folosirea presei legale, practică ce 
avea să fie dezvoltată în anii urmă
tori, contribuind la creșterea influen
ței partidului în masele largi ale 
poporului.

Stancu IUN

malurile Senei o mi
raculoasă zestre spi
rituală a cărei stator
nică descifrare con
duce mereu mai adine 
în solul fertil al artei 
românești.

Pentru o mai 
nică cunoaștere
diului artiști^ autoh-

temei- 
a me-

a artei românești. 
Deosebit de impor
tantă va fi vizitarea 
rezervațiilor de arhi
tectură populară con
stituite in ultimii ani 
la Bujoreni — Vilcea 
și la Curtișoara — 
Gorj. Momentul cul
minant al excursiei

ton, organizatorii co
locviului au prevăzut, 
în prelungirea ședin
țelor de comunicări, o 
excursie spre locurile 
natale ale artistului. 
Programul excursiei 
cuprinde vizitarea ca
sei memoriale din Ho- 
bita, loc de popas me
ditativ pentru toți cel 
ce doresc să cunoască 
prima treaptă a unei 
prodigioase cariere ar
tistice. Vor fi vizitate 
monumente istorice de 
prestigiu, precum Co- 
zia. Horezu Și Tisma- 
na. monumente care 
vorbesc despre vi
goarea multiseculară

va fi. desigur, vizita
rea ansamblului mo
numental de la Tirgu- 
Jiu.

Evident, nu se poate 
vorbi despre colocviul 
Brâncuși fără să fie 
amintite manifestările 
însoțitoare care în
tregesc solemnitatea 
momentului. Mențio
năm, de pildă, cule
gerea de texte „Carte 
de inimă pentru Brân
cuși", datorată Ninei 
Stănculescu. Deosebit 
de prețioasă este și 
editarea lucrării con
sacrate lui Brâncuși 
de 
Si.

așteptat cu interes ca
talogul operelor brân
cușiene realizat de 
cercetătorul Barbu 
Brezeanu. Muzeul de 
artă al Republicii So
cialiste România și U- 
niunea Artiștilor Plas
tici vor organiza ex
poziții de artă con
temporană românească 
dedicate aceluiași eve
niment.

în încheiere, socotim 
utilă consemnarea unei 
fericit^ coincidente: o- 
magierea lui Constan
tin Brâncuși se va 
desfășura in zilele 
cînd în sălile de con
cert ale Capitalei 
răsună acordurile mu
zicii lui George E- 
nescu. însoțiți intru 
nemurire, cei doi mari 
contemporani, soli ai 
artei românești, 
demonstrat 
cația ei 
capacitatea 
român de 
patrimoniul 
umanității
de statornică 
nitate.

t V
PROGRAMUL 1

8.00 Teleșcoală.
10,00 Inscripții pe celuloid.
10,30 Ctntece și jocuri populare.
11,05 Să trăim și să muncim in chip 

comunist.
11.35 Telex.
16,00 Fotbal : Dinamo București — A.C. 

Milan. Cupa U.E.F.A. (Transmisiu
ne directă de la stadionul Dina
mo).

17.50 în lumea Iul Brâncușl. (Film do
cumentar).

18,20 Festivalul Internațional „George 
Enescu" — ediția a VII-a. (Selec- 
țiunl din concertul de cvartete ro
mânești).

18.50 Tribuna TV.
18,20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
20 00 început de an școlar.
20.20 Revista economică TV.
20,50 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului" — „Delict din dragos
te". Premieră TV. Producție a 
studiourilor italiene. în rolurile 
principale: Stefania Sandrelli și 
Giuliano Gemma. Regia: Luigi 
Comencinl.

22,10 21 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Flacăra vie a științei. Viața șl 

opera acad. Gh. Spacu (1883—1955).
20.30 Primii pași. Reportaj despre mi

siunea socială a școlii. -
20,50 Clntecele tinereții.
21.30 Telex.
21,35 Zidirile domnești ale Făgărașului. 

(Documentar TV).
21,55 Muscelule, plai de dor. Cîntece șl 

Jocuri populare Interpretate de 
ansamblul folcloric „Carpați" al 
Casei de cultură din Cîmpulung.

către Petre Pandrea 
de asemenea, este

au 
lumii vo- 

universală, 
poporului 

a înzestra 
artistic al 
cu opere 

pere-

Vasile DRĂGUȚ

vremea
Ieri tn țară: Vremea s-a menținu* 

călduroasă și In general frumoasă, cu 
cerul mal mult senin. După-amiază, tn 
zonele de munte din vestul țârii cerul 
a devenit variabil, iar tn Munții Paring, 
izolat, s-au semnalat descărcări elec
trice. Vtntul a suflat slab. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă Intre 
22 de grade la Joseni și 29 de grade 
la București, Fundulea, Urzlcenl. Giur
giu, Călărași. Dimineața, local, tn 
Transilvania, Lunca Dunării șl centrul 
Moldovei, ceață. In București: Vremea 
a fost frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
aenln. Temperatura maximă, 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1«, 
17 și 18 septembrie. In țarâ: Vreme căl
duroasă, Îndeosebi in sud-estul țârii, 
mal ales la începutul intervalului. în 
Muntenia, Dobrogea șl Moldova, cerul 
va fi variabil, mai mult senin în pri
mele zile. în celelalte regiuni, cerul va 
prezenta tnnorărl mal pronunțate șt, 
pe alocuri, vor cădea ploi, mal ales 
sub formă de averse. Vint slab plnă 
la potrivit, cu Intensificări locale in 
vestul țării și tn zona de munte. Mi
nimele vor fl cuprinse Intre 10 șl 18 
grade, mai coborîte tn depresiunile 
din estul Transilvaniei, Iar cele ma
xime, între 22 șl 30 de grade, izolat mal 
ridicate la Început. Dimineața, ceață 
slabă. In București: Vreme călduroasă, 
mal ales la Începutul Intervalului. Ce
rul variabil, mal mult senin în primele 
zile, vtnt slab plnă la potrivit. Tem_ 
peratura se menține ridicată.

în perioada care a trecut 
mulat o experiență 
acest sens. Patronate atît 
școlare, cit și de unități 
— deopotrivă interesate 
re loc de practică, deci 
și astfel o pregătire de 
dorn fiecărui elev și student — șco
lile se transformă in centre de in-

s-a aeu- 
însemnată in 

de organe 
economice 
să asigu- 
de muncă, 
nivel mo-

vor constitui baza activităților prac
tice desfășurate de studenti conform 
planurilor și programelor de învăță- 
mînt, vor stimula înțelegerea depli
nă și aprofundarea cunoștințelor de 
specialitate. Exigentele actuale im
pun noi măsuri pentru Îmbunătăți
rea in continuare a pregătirii practi
ce a elevilor și studenților, atît în

de educare a 
crea viitorul, 
primează tot 
achiziției erudite de informații, rela
ția dintre educator și educat se 
democratizează hotărîtor, profeso
rul — exemplu de conștiință îna
intată. probitate și Înaltă tinută 
etică, umanistă — își ajută elevul.

tinerilor pentru a-șl 
demersul formativ 
mai mult asupra

Angajamentul slujitorilor școlii
tăți, înțelegerea clâră a necesității și 
acțiunea hotărîtă în vederea realiză
rii ei. Educarea tineretului în spiritul 
muncii, pregătirea sa pentru viată, 
muncă și creație se realizează atit 
prin sporirea caracterului practic- 
aplioativ al tuturor disciplinelor de 
învătămint. cit. mai ales, prin acti
vitatea practică-productivă. începu
tă chiar de la jocurile preșcolarilor, 
continuată cu lucrul manual și ini
țierea în tehnologii și lucrări de 
atelier cu caracter industrial și agri
col — în invățămîntul primar, res
pectiv. gimnazial însușirea unei 
meserii pe parcursul celor două 
t-resrte liceale, prin aportul produc
tiv și planificat al muncii studenți
lor in drumul spre o specializare 
largă, cit mai înaltă.

vățămînt, cercetare, producție. în in- 
vătămintul superior, unitățile de 
producție, cercetare, proiectare și 
servicii, organizate In funcție de 
specificul activităților, de efectivei? 
de studenti și personal didactic, se 
impun ferm, ca forme concrete de 
integrare a lnvățămlntului superior 
cu cercetarea, producția și proiec
tarea. După cum se știe. încă in 
cursul anului universitar precedent 
au fost reglementate criteriile orga
nizatorice și juridice ale integrării, 
în anul de învățămînt care începe, 
aplicarea acestora se va generaliza, 
prin eforturile conjugate ale Minis
terului Educației și învătămîntului, 
instituțiilor de Învătămint superior, 
ministerelor economice; vor lua fiin
ță noi unități de toate tipurile, care

ceea ce privește condițiile tehnico- 
materiale, dotarea atelierelor, labo
ratoarelor șl loturilor școlare din șco
lile de toate gradele, cit și in ce pri
vește metodologia și conținutul aces
teia. avindu-se in vedere particula
ritățile de virștă și sex, formarea 
multilaterală a elevilor și studenți
lor, experiența și tradiția școlii noas
tre, ca și a altor țări, cerințele de 
perspectivă ale pregătirii cadrelor.

Este evident însă că cei dinții res
ponsabili pentru ca. în scoală și fa
milie, în societate, omul — din pri
mii ani și de-a lungul întregii sale 
vieți — să descopere și să-și însu
șească valorile și adevărurile funda
mentale. să-și identifice ființa cu 
destinul patriei sale, sint educa
torii. cadrele didactice. în opera

organizează științific formarea și 
dezvoltarea armonioasă a personali
tății acestuia, ca cetățean integru, 
competent, entuziast. Cadrelor di
dactice le revin sarcini de înal
tă responsabilitate patriotică în 
pregătirea tineretului pentru mun
că și viată, în înarmarea sa cu 
cele mai noi cunoștințe teore
tice, științifice, culturale, cu cu
noașterea temeinieă a ideologiei și 
politicii partidului nostru. Factorii 
de educație, toti educatorii, și În
deosebi cei ce activează în dome
niul științelor sociale, sint chemați 
să contribuie la dezvoltarea spiritu
lui revoluționar, militant al tinerilor 
pentru ca, împreună cu toti oamenii 
muncii, să lupte pentru înnoirea 
continuă a societății, pentru asigu-

rarea mersului ferm înainte pe ca
lea progresului și civilizației. Este o 
datorie de prim ordin a tuturor slu
jitorilor școlii aceea de a cultiva în 
rîndul tinerelor generații dragostea 
fată de patrie, partid și popor, con
știința necesității de a duce mai de
parte. recunoscător și responsabil, 
împlinirile înaintașilor, sporind, in
tr-un ev nou. al omului eliberat de 
exploatare, avuția națională, valorile 
materiale și spirituale ale poporului, 
înfăptuind conștient și entuziast po
litica internă și externă a partidului.

La acest nou Început de an. școala 
românească, în lumina orientărilor 
stabilite de partid privind perfecțio
narea întregului proces instructiv- 
educativ, beneficiază de condiții 
optime pentru împlinirea nobilei 
sale misiuni de a tine pasul cu mer
sul înainte al societății, de a aduce 
o contribuție activă la ridicarea ni
velului de cultură generală a po
porului. la apropierea societății 
noastre de comunism.

Dorința sinceră și urarea de suc
ces deplin. însoțite de angajamentul 
fierbinte al tuturor slujitorilor școlii, 
fată de partid, față de țară și popor, 
izvorăsc din convingerea că. în 
noul an. vom desfășura o activitate 
neobosită și mai stăruitoare, pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care parti
dul le pune In fața școlii, pentru ca 
tinerii aflați acum pe băncile ei să 
devină miine oameni de nădejde 
ai țării, oamenii noi ai patriei so
cialiste și comuniste.
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Prezentări de condoleanțe 
la Ambasada R. P. Chineze

La Ambasada Republicii Populare 
Chineze din București a continuat, 
marți, prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viată a to
varășului Mao Tzedun.

Au prezentat condoleanțe si au de
pus coroane de flori delegații și re
prezentant! din partea unor minis
tere si instituții centrale, academii, 
a numeroase întreprinderi industria
le. trusturi de construcții, instalații 
si montai. Institute de cercetări și 
proiectări. întreprinderi de comerț 
exterior, școli.

In numele comuniștilor, al colecti
velor de oameni ai muncii, delegațiile 
care s-au perindat prin fata portre
tului îndoliat al președintelui Mao 
Tzedun au exprimat ambasadorului 
R. P. Chineze, Li Tln-ciuan, mem
brilor ambasadei profunda compasiu
ne pe care o încearcă poporpl ro
mân fată de această grea pierdere,

Lucrările primei sesiuni a Comitetului mixt 
româno-turc

între 4 și 14 septembrie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului mixt ro- 
mâno-turc însărcinat cu aplicarea 
prevederilor acordurilor și înțelege
rilor nvenite in timpul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în Turcia, în iunie 1976.

La încheierea lucrărilor, Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, șl Necdet Se- 
ckinoz, subsecretar de stat la Minis
terul Energiei și Resurselor Natura
le, au semnat un protocol care stabi
lește măsuri concrete pentru realiza
rea unor obiective în domeniile con
strucției de mașini, petrochimic, pe
trolier, minier și energetic. Cu ace
lași prilej au fost semnate unele con
tracte și protocoale de cooperare e- 
conomică și tehnică între întreprin
deri românești de comerț exterior și 
companii din Turcia. La semnare au

ÎN COMUNELE JUDEȚULUI CONSTANȚA 
Se dezvoltă activitatea unităților 

de servire publică
Creșterea volumului presta

țiilor de servicii la sate consti
tuie una din principalele preo
cupări ale lucrătorilor din coo
perația de consum din județul 
Constanța, pentru a satisfa
ce. in acest fel. tot mai deplin, 
nevoile crescînde ale locuitori
lor din mediul rural. „Conclu
dent în această privință — ne 
spune tov. Ștefan Girip. pre
ședintele IJECOOP Constanța 
— este faptul că' volumul pro- 
ducției-marfă a crescut în cinci
nalul trecut cu 151 Ia sută și 
cu 158 la sută la producția in
dustrială. iar în prezent re
țeaua de prestații de servicii la 
sate este formată din peste 600 
de unități cuprinzând 81 de pro
file diferite".

în consens cu cerințele popu
lației, cele mai mari creșteri 
s-au înregistrat în activitatea 
unităților de producție cu serie 
mică. în vederea completării 
fondului de marfă din sectorul 
comercial. în această direcție, 
cooperația de consum din jude
țul Constanța produce o largă 
gamă de confecții pentru copii 
și adulți, lenjerie, echipament

• SPORT O SPORT • SPORT e SPORT

FOTBAL»

Meciurile echipelor noastre în cupele europene
„CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI" : Echipa campioană a Româ
niei — Steaua București — va juca 
astă-seară la Bruges (Belgia) cu for
mația locală, campioana Belgiei. Me
ciul va începe la ora 21 (ora României) 
și va fi arbitrat de o brigadă engleză.

Steaua (formație probabilă) : Ior- 
dache — Anghelini, Sameș, Marin, 
Vigu — Dumitru. Agiu. Ion — Troi, 
Răducanu, Iordănescu.

„CUPA CUPELOR" : Echipa C.S.U. 
Galați va întîlni, pe teren propriu, 
de la ora 16. pe cîștigătoarea Cupei 
Portugaliei, echipa Boavista. Meciul 
va fi arbitrat de o brigadă cipriotă.

C.S.U. Galați (formație probabilă) : 
Tănase — Pasquale, Olteanu, Marta, 
Șarpe — Angelescu. Dobre. Georges
cu, Păunescu — Marinescu, Cramer.

„CUPA U.E.F.A." : Echipa Dinamo 
București va întilni pe stadionul pro
priu, de la ora 16, echipa italiană 
A.C. Milan. Meciul va fi transmis in 
direct la televiziune și va fi arbi
trat de o brigadă din R.F. Germania.

Dinamo (formație probabilă) : Ște
fan — Cheran, Sătmăreanu II. G.

ÎN CÎTEVA
TENIS

Partidele disputate în ziua a doua 
a campionatelor naționale de tenis ce 
se desfășoară in aceste zile la arena 
Progresul din Capitală s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : simplu fe
mei : Florența Mihai — Nadia Be- 
cherescu 6—0, 6—1 ; Victoria Balaj 

>— Maria Romanov 6—2, 6—4; Si
mona Nunweiller — Lunela Orășanu 
6—4, 6—4 ; Iudit Dibar Gohn — Ga
briela Dinu 6—1, 6—1. în proba de 
simplu bărbați. Dumitru Hărădău
l-a  eliminat cu 6—4, 10—8. 6—4 pe 
juniorul Andrei Dîrzu. iar Viorel 
Marcu l-a întrecut cu 6—1. 6—3, 6—2 
pe S. Zahar ian.

CICLISM.
Pe velodromul „Fausto Coippi** 

din Roma, ciclistul danez Ole Ritter 
a stabilit un nou record mondial in 
cursa cu antrenament mecanic, aco
perind în 60 de minute distanța de 
77,680 km. Vechiul record era de 
75,544 km. Totodată, Ritter a corec
tat și recordul mondial la 100 km 
cu timpul de lh 16’56”7/10.

FOTBAL
Marți, la Budapesta. în competiția 

de fotbal „Cupa Cupelor", echipa 
M.T.K. Budapesta a întrecut cu sco
rul de 3—1 (1—1) formația Sparta 
Fraga. 

sentimentele de prietenie și solida
ritate militantă față de poporul frate 
chinez, convingerea că acesta va 
transforma durerea într-o forță pu
ternică în lupta pentru edificarea 
socialismului în patria sa. pentru 
pace în lume.

Cei prezenti au semnat în cartea 
de condoleanțe, exprimîndu-și în 
acest fel tristetea, regretul profund 
pentru pierderea grea suferită de 
poporul chinez.

De asemenea. în cursul zilei de 
marți o serie de colective din Ca
pitală și din alte orașe au adresat 
Ambasadei R. P. Chineze din Bucu
rești telegrame de condoleanțe.

★
Au prezentat condoleanțe șefii 

unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

luat parte Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, precum și membrii 
celor două delegații.

In alocuțiunile rostite de reprezen
tanții celor două părți, apreciin- 
du-se rezultatele sesiunii, s-a a- 
rătat că s-a convenit asupra reali
zării unor proiecte importante pen
tru economiile celor două țări. A 
fost exprimată, de asemenea, con
vingerea comună că toate acestea 
aduc o contribuție valoroasă și con
cretă la dezvoltarea relațiilor prie
tenești și de bună vecinătate dintre 
cele două țări și popoare, la crearea 
unui climat de pace și înțelegere in 
Balcani.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

turcă a părăsit Capitala.
(Agerpres)

de protecție. încălțăminte, ma
teriale de construcții, artizanat, 
împletituri din papură și nuie
le, articole de menaj din lemn, 
metal/ mase plastice, sticlă etc. 
Calitatea acestor produse fiind 
mult apreciată au făcut ca ele 
să fie solicitate și pe piața ex
ternă. Dovadă. în acest an vo
lumul producției destinate ex
portului a crescut cu 300 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Cit privește hărnicia 
și realizările cooperatorilor, un 
simplu exemplu este edificator: 
unitățile din cadrul cooperati
vei zonale din Cernavodă și-au 
depășit pînă în prezent planul 
la indicatorul producție-prestații 
cu 7 la sută.

’ Numele Unor cooperatori 
fruntași, ca tîmplarul Nicolae 
Oprea, mecanicul auto Ion Do- 
bruș, al lăcătușilor mecanici 
Ion Hanmaloi și Marin Nechi, 
precum și al altora se identi
fică cu succesele obținute in 
servirea cît mai promptă a 
populației de către toate unită
țile cooperației de consum. 
(George Mihăescu, corespon
dentul „Scânteii").

Sandu, I. Marin — Al. Moldovan, Do- 
brău, Custov — Lucescu, Georgescu, 
Vrînceanu.

Echipa Sportul studențesc va în
tilni astă-seară, de la ora 19. pe sta
dionul bucureștean „23 August", e- 
chipa greacă Olympiakos din Pireu. 
Meciul va fi arbitrat de o brigadă 
elvețiană.

Sportul studențesc (formație pro
babilă) : Răducanu — Tărfăsescu, 
Ciugarin, Grigore. Manea — Kassai, 
O. Ionescu, Rădulescu — Grosu. Ma- 
rica, Vlad.

Echipa A.S.A. va juca la Tg, Mu
reș, de Ia ora 16, cu echipa iugo
slavă Dinamo din Zagreb. Meciul va 
fi arbitrat de o brigadă greacă.

A.S.A. (formație probabilă) : So- 
lyom — Gligore, Unchiaș, Ispir, Onu- 
tan — Varodi, Pislaru, Bdloni — Fa- 
zekaș, Nagy, Haj nai.

Stațiile de radio (programul I) vor 
transmite alternativ desfășurarea 
jocurilor Dinamo—A.C. Milan. A.S.A. 
—Dinamo Zagreb și C.S.U.—Boavista, 
iar. pe parcursul „Orelor serii", as
pecte de la meciul Sportul studențesc 
—Olympiakos.

RÎNDURI
Marți s-au disputat două meciuri 

din noua ediție a competiției de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.": Neon Para- 
limi (Cipru) — F. C. Kaisers-Slau- 
tern (R.F.G.) 1—3 (0—1) ; Glentoran 
Belfast — F.C. Basel 3—2 (2—1).

în „Cupa campionilor europeni", 
echipa malteză Sliema Wanderers 
din La Valletta a învins cu scorul de 
2—1 (0—0) formația finlandeză Turun 
Palloseura.

HOCHEI
în prima manșă a finalei compe

tiției de hochei pe gheată „Cupa 
Canadei", selecționata Canadei a în
trecut cu scorul de 6—0 (4—0. 0—0, 
2—0) formația Cehoslovaciei. Al doi
lea meci se va disputa miercuri.

La Leningrad. în cadrul competi
ției internaționale de hochei pe 
gheață pentru „Cupa ziarului So- 
vietski Sport", s-au întîlnit forma
ția Ț.S.K.A. Moscova și echipa sue
deză Modo A.I.K. din Stockholm. 
Hocheiștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 4—2 (1—2, 3—0, 
0—0).

BASCHET
Turneul internațional masculin de 

baschet desfășurat la Antibes (Fran
ța) s-a încheiat cu victoria echipei 
locale Olympique, care, in ultimul 
meci, a întrecut cu scorul de 119—87 
(59—43) formația Akademik Sofia.

|PE SCURT 
DIN ȚARĂ

Corespondenții 
„Scînteu" transmit:
DOLJ. începînd cu acest an, Insti

tutul de proiectări Dolj a fost înves
tit cu sarcina de n realiza proiecte- 
tip pentru obiectivele social-cultu- 
rale. Primul proiect, deja omologat 
cu calificativul „foarte bine", repre
zintă un bloc cu 12 niveluri, iar cel 
de-al doilea proiect înfățișează un 
bloc tip fagure, proiect Care a pri
mit, de asemenea, sufragiile specia
liștilor. Documentațiile au fost puse 
la dispoziția institutelor de proiec
tări din toate județele țării. (Nicolae 
Băbălău). )

TIMIȘ. Zestrea urbanistică a loca
lităților timișene a sporit în luna au
gust cu noi obiective social-cultura- 
le și edilitare. La Timișoara, Lugoj, 
Deta, Buziaș și Lovrin au fost con
struite și date în folosință incă 400 
de apartamente. S-a terminat, de 
asemenea, construcția căminelor 
muncitorești pentru angajați! între
prinderii „Textila" și direcției jude
țene P.T.T.R., a cantinei de la în
treprinderea „Electrobanat" din Ti
mișoara, precum și a două creșe, 
una la întreprinderea de nasturi 
Jimbolia și alta in cartierul timișo
rean Plopi. Tot în această lună s-au 
încheiat lucrările de construcție a 
noilor edificii ale Facultății de elec
trotehnică din Timișoara și liceului 
real din Recaș. (Cezar Ioana).

SATU-MARE. La propunerea mun
citorilor, in cadrul secției turnătorie 
de la întreprinderea „Unio" Satu- 
Mare s-a amenajat o modernă mi- 
crocantină, folosindu-se în acest 
scop spațiul liber dintre două ate
liere. Dispunînd de mobilierul și in
stalațiile necesare — confecționate 
prin munca patriotică a muncitori
lor din secție — microcantina serveș
te zilnic o masă caldă pentru lucrăto- 

. rii din schimbul I. Este o inițiativă 
care conduce la întărirea disciplinei 
în producție și mai buna folosire a 
timpului de lucru, motiv pentru 
care, acum, se studiază posibilitatea 
înființării de microcantine și în alte 
secții ale întreprinderii. (Octav Gru- 
meza).

HARGHITA. Inspectoratul silvic 
județean a înființat in toate bazinele 
forestiere un număr de 37 de puncte 
pentru preluarea fructelor de pă
dure. Sîntem informați că pînă
acum au fost prelucrate peste 100
tone fructe de pădure, cum sînt
zmeură, afine negre, gălbiori, hribi 
ș.a. Se are în vedere ca această im
portantă acțiune, în care s-au evi
dențiat în mod deosebit punctele de 
achiziție din ocoalele silvice Tulgheș, 
Borsec, Miercurea Ciuc și Brădești, să 
se soldeze în final cu achiziționarea 
și prelucrarea a peste 700 tone de 
fructe de pădure. (I. D. Kiss).

MUREȘ. La Asociația economică 
intercooperatistă pentru creșterea și 
îngrășarea porcilor din Luduș in
struirea lucrătorilor se realizează pe 
baze științifice, utilizindu-se în acest 
scop diafilme pe teme privind tehno
logia de furajare. însămînțarea arti
ficială. creșterea purceilor în baterii, 
reguli de protecție a muncii. La o 
recentă instruire profesională, unde 
au fost comentate aceste diafilme 
pentru generalizarea experienței a- 
cumulate. au luat parte peste 160 de 
angajați. (Cornel Pogăceanu).

VASLUI. Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații a editat noua 
listă a abonaților la serviciul telefo
nic din județ, pe care a pus-o la dis
poziția publicului. Noua carte tele
fonică reflectă extinderea rețelei de 
telefonie în județ, înființarea unor 
centrale telefonice în comunele 
Oșești și Berezeni, dezvoltarea celor 
existente în mediul urban și rural, 
precum și creșterea numărului pos
turilor telefonice cu peste 2 000. (Cră
ciun Lăluci).

MEHEDINȚI. La realizările de 
pînă acum, locuitorii din localitatea 
Mărășești au adăugat încă un edifi
ciu — noul cămin cultural. Obiecti
vul a fost realizat prin contribuția în 
bani și muncă patriotică a cetățeni
lor, care au participat zi de zi la 
executarea lucrărilor de construcții. 
(Virgiliu Tătaru).

(Urmare din pag. I)

tră cu numeroase alte state, repre
zintă o contribuție la generalizarea 
și înrădăcinarea lor trainică în viața 
internațională.

Produce o deosebită satisfacție 
constatarea — pe care vizita a pus-o 
puternic în evidență — că relațiile 
de prietenie, bună vecinătate și cola
borare multilaterală dintre România 
și Iugoslavia, dintre partidele și po
poarele noastre au cunoscut o con
tinuă intensificare, că tot ceea ce 
au hotărît cei doi președinți cu o- 
cazia intilnirilor anterioare se reali
zează cu succes.

Pornindu-se de la stadiul înalt pe 
care l-au atins relațiile reciproce, 
ținîndu-se seama de posibilitățile me
reu crescînde pe care le oferă dez
voltarea dinamică a României și Iu
goslaviei, convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito au evidențiat noi căi și posibi
lități de intensificare a cooperării, 
cristalizînd astfel un bogat și concret 
program de lucru, amplu și cuprin
zător, pentru perioada următoare, 
menit să amplifice și mai mult rela
țiile de colaborare multilaterală, să 
asigure extinderea contactelor prie
tenești și schimburilor de experiență 
în toate domeniile de activitate po
litică, economică și socială. Expresie 
a caracterului concret, de lucru, al 
vizitei, înțelegerile convenite, acor
durile încheiate asigură lărgirea coo
perării economice in actualul cincinal 
și în perspectivă, astfel ca plafonul 
schimburilor reciproce, convenit an
terior la un miliard de dolari pen
tru anul 1980, să fie depășit. Coope
rarea economică, în forme superi
oare, care a avut și pină acum 
realizări remarcabile, va cunoaște o 
amplă dezvoltare : cooperarea și spe
cializările in producție, investițiile 
în comun, colaborarea pe terțe pie
țe, în- ramurile fundamentale ale 
economiei naționale ale țărilor noas
tre, vor fi promovate mai intens — 
ceea ce va constitui un aport însem
nat la mai buna folosire a poten
țialului material și uman al celor 
două țări, la realizarea planurilor 
lor de dezvoltare, la înflorirea și 
propășirea lor continuă.

Pe această linie, o deosebită im
portantă are Acordul în legătură cu 
folosirea in continuare a potențialu
lui hidroenergetic al Dunării, cen
tralei de la Porțile de Fier urmînd 
să i se adauge, prin eforturi comu
ne. o nouă și grandioasă unitatp, im
portantă sursă de energie și lumină 
pentru cele două țări. S-au convenit 
măsuri pentru intensificarea schim
burilor culturale și tehnico-științifi-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez în mod deosebit telegrama dumneavoastră de felicitare adresată 
cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a revoluției de la 1 septembrie.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul prieten din România.

Col. MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Arabe Libiene

Cronica zilei
La invitația președintelui Marii 

Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
marți a sosit în Capitală lordul can
celar Elwyn Jones, . speakerul Ca
merei Lorzilor din Marea Britanie, 
care, împreună cu soția, face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, oaspe
ții au fost salutați de Nicolae Gio
san, cu soția, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Jeffrey Charles 
Petersen, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan, a oferit, marți, 
un dineu în onoarea lordului can
celar Elwyn Jones. Au participat 
loan Ceterchi. președintele Consiliu
lui Legislativ. Constantin Stătescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii. Filimon Ardeleanu, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România, deputați. A luat 
parte ambasadorul Marii Britanii.

în timpul dineului s-a toastat în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a reginei Elisabeta a
Il-a. pentru dezvoltarea prieteniei și 
conlucrării fructuoase dintre țările 
și popoarele noastre, dintre parla
mentele celor două țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe si cultelor al Republicii Cos
ta Rica, Gonzalo Facio, cu prilejul 
Zilei naționale a tării sale.

De asemenea, ministrul afacerilor 
externe al României a adresat o te
legramă de felicitare ministrului re
lațiilor externe al Republicii Hon
duras. Roberto Palmas Galvez, cu 
prilejul sărbătorii naționale a aces
tei țări.

★
La 13 și 14 septembrie au 

avut loc consultări intre ministerele 
de externe român și belgian privind 
evoluția relațiilor bilaterale și unele 
probleme internaționale de interes 
comun. Convorbirile au fost purtate 
din partea română de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, iar din partea bel
giană de Etienne Davignon, direc
tor general în M.A.E. belgian.

Etienne Davignon a fost primit de 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe.

★
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

Zilei naționale a Statelor Unite Me
xicane, marți a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanțiai Mi
nisterului Afacerilor Externe șl Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură.

Au fost prezenti Armando Cantu, 
ambasadorul Mexicului la București, 
și membri ai ambasadei.

★
O delegație a Crucii Roșii finlan

deze, compusă din prof. dr. Leo No- 
ro, președinte al Crucii Roșii finlan
deze, și Kai J. Warras, secretar gene
ral al Crucii Roșii finlandeze și vice
președinte al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie din Repu
blica Socialistă România.

Delegația s-a întîlnit cu președin
tele Crucii Roșii române, general co
lonel Mihai Burcă, cu care a avut 
un schimb de opinii cu privire la 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două organizații. De asemenea, oas- 

ce și în alte domenii, toate menite 
să contribuie la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la întărirea legături
lor bilaterale româno-iugoslave.

Schimbul de păreri asupra evolu
ției situației internaționale efectuat 
de cei doi președinți a pus în evi
dență consensul larg ce există între 
partidele și țările noastre în privin
ța problemelor cardinale ce confruntă 
lumea contemporană. Este și firesc 
să fie așa, deoarece țările noastre mi
litează consecvent pe arena interna
țională pentru relații noi, de egali
tate între toate statele, pentru de
mocratizarea vieții internaționale, 
pentru creșterea rolului țărilor în 

UN EVENIMENT STRĂLUCIT IN CRONICA 
RELAȚIILOR FRATESTI ROMANDiUGOSLAUE

curs de dezvoltare, al statelor mici 
și mijlocii, mișcării de nealiniere 
în viața internațională, pentru edifi
carea noii ordini economice și poli
tice. Contribuția activă pe care 
România, președintele ei o aduc la 
promovarea acestor țeluri se bucură 
de prețuirea popoarelor Iugoslaviei ; 
în acest sens, adresîndu-se tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovară
șul IOSIP BROZ TITO a sub
liniat : „îmi este cunoscută con
tribuția dumneavoastră personală 
în lupta pentru relații interna
ționale noi, bazate pe egalitate în 
drepturi în lume și pentru crearea 
unei atmosfere de înțelegere și co
laborare în Balcani. Eforturile dum
neavoastră orientate în direcția dez
voltării colaborării de bună vecinăta
te și prietenie dintre cele două țări 
ale noastre, noi le apreciem în mod deosebit".

Relevînd rezultatele destinderii, 
dar în același timp remareînd că ea 
se află abia la început și este încă 
fragilă, cei doi președinți și-au 
exprimat. în același timp, îngrijo
rarea față de continuarea politicii de 
pe poziții de forță, de amestec în 
treburile interne, față de continuarea 
cursei înarmărilor și menținerea 
unor practici colonialiste si neoco- 
lonialiiste, a încercărilor de domina- 

peții au avut o întrevedere cu mi
nistrul sănătății, Nicolae Nicolaescu.

în timpul șederii în țară, delegația 
finlandeză a vizitat obiective de să
nătate șî soclal-culturale și a avut 
convorbiri cu meipbrl ai comisiilor 
de Cruce Roșie din municipiul Bucu
rești și din județele Prahova. Bra
șov și Argeș.

★
O expoziție de carte academică 

din Cehoslovacia a fost deschisă, 
marți, la librăria „Mihai EmiAescu" 
din Capitală. înscriindu-se în cadrul 
relațiilor de colaborare existente in
tre editurile academiilor din cele 
două țări, expoziția prezintă circa 
400 de volume — lucrări originale și 
traduceri din. literatura științifică și 
tehnică.

(Agerpres)

„Prietenie trainică, pe temelia 
încrederii și înțelegerii reciproce11

Presa iugoslavă despre bilanțul rodnic al noului dialog ia nivel

BELGRAD 14. — Corespondentul nostru transmite : Vizita oficială de 
prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Iugoslavia — încheiată cu un bilanț excepțional de bogat — 
constituie tema centrală a presei iugoslave.

„O nouă și importantă contribuție 
Ia consolidarea prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări", „S-au 
consolidat temeliile prieteniei și cola
borării iugoslavo-române", „Un grad 
înalt de încredere și înțelegere", 
„Concordanța telurilor" — sînt doar 
citeva din titlurile sub care au apă
rut materialele consacrate semnifica
ției vizitei întreprinse de solii po
porului român pe pămîntul Iugosla
viei prietene.

Ziarul „BORBA" subliniază că 
vizita a avut loc „Intr-o atmosferă 
caldă și prietenească, de lucru, plină 
de conținut, atmosferă ce caracteri
zează relațiile dintre cele două țări 
socialiste și vecine, relații ce poartă 
amprenta intilnirilor președinților 
Tito și Ceaușescu, rezultatele lor fi
ind cel mai bine ilustrate de gradul 
inalt de înțelegere reciprocă și apro
pierea punctelor de vedere", „tntil- 
nirile — s-a relevat de ambele părți — 
oferă întotdeauna impulsuri noi, fără 
îndoială importante și utile pentru 
dezvoltarea relațiilor in ansamblu, 
precum și posibilitatea reală de ana
lizare in comun și apreciere a pro
ceselor contimporane și a evenimen
telor actuale din viața internațională".

In încheiere, „Borba" scrie că vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
„deși scurtă in timp, a fost pli
nă de conținut. Ea a adus mari și 
importante rezultate, ilustrind — 
după cum au arătat și cei doi pre
ședinți — relațiile reciproce foarte 
bune și foarte prietenești. Acest 
lucru se află in însăși tradiția 
colaborării celor două țări ale noas
tre și este in interesul cel mai bun 
al popoarelor Iugoslaviei și Româ
niei".

„Prietenia iugoslavo-romănă se con
solidează prin telurile comune ale 
construirii socialismului" — relevă 
săptămînalul „KOMUNIST". organul 
U.C.I., care arată în continuare : 
„Colaborarea dintre Iugoslavia și 
România — două țări socialiste veci
ne și prietene — se dezvoltă cu foar
te mult succes in toate domeniile. 
Această constatare, cunoscută și pină 
acum, a fost incă o dată confirmată 
de intilnirea președintelui R.S.F. Iu

fie, constrângere și- alte forme ale 
politicii de dictat și asuprire.

Dînd o apreciere pozitivă rezulta
telor Conferinței general-europene, 
dialogul româno-iugoslav a eviden
țiat că în perioada scursă de la în
cheierea acesteia s-au realizat prea 
puțini pași concreti in direcția solu
ționării problemelor complexe exis
tente pe continent și a subliniat ne
cesitatea ca toate statele semnatare 
ale Actului final să acționeze neabă
tut pentru aplicarea integrală a pre
vederilor și angajamentelor din acest 
document, în mod deosebit a celor 
care se referă la măsuri de dezanga
jare militară și dezarmare, la crearea 

conditiilor pentru desființarea, In 
perspectivă, a blocurilor militare. 
Eforturile statelor europene se cer 
îndreptate astfel incit reuniunea 
programată pentru anul viitor la 
Belgrad să se soldeze cu rezultate 
pozitive pentru cauza securității eu
ropene.

Ca (ări balcanice. România și Iu
goslavia consideră că trebuie să se 
acționeze hotărit pentru dezvoltarea 
în continuare — pe plan bi și multi
lateral — a colaborării în această 
zonă, pentru transformarea Balcani
lor intr-o regiune in care să domneas
că spiritul încrederii, păcii, bunei 
vecinătăți și colaborării.

Cu deplin temei s-a subliniat 
necesitatea ca procesele de destin
dere să se extindă asupra întregii 
lumi. O condiție esențială pentru în
făptuirea acestei cerințe rezidă in 
soluționarea, prin mijloace politice, 
a tuturor focarelor de tensiune și 
conflict — din Orientul Mijlociu, din 
Liban, din Cipru și din alte regiuni 
ale globului.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
continuarea cursei înarmărilor, pre
ședinții României și Iugoslaviei au 
relevat necesitatea eforturilor pentru 
realizarea de măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rînd nucleară, 
pronuntîndu-se pentru convocarea 
unei sesiuni speciale a O.N.U. care

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICE HONDURAS

Excelenței Sale Domnului general de brigadă
JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

Șeful statului Honduras
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Honduras îmi oferă plăcuta oca

zie de a vă adresa. în numele poporului român, al guvernului și al meu per
sonal. călduroase felicitări, cele mai bune urări de fericire personală si da 
prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța că relațiile de priete
nie și înțelegere care există intre popoarele noastre iși vor găsi expresie în
tr-o cit mai rodnică și strinsă colaborare, in interesul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Honduras sărbătoreș
te astăzi Ziua sa națională — ani
versarea proclamării independenței 
de stat.

Situat în America centrală, avînd 
o suprafață de 112 088 kmp și pes
te 2,6 milioane locuitori. Hondura
sul dispune de însemnate bogății 
ale subsolului : fier, cupru, argint, 
aur, zinc. Ponderea principală în 
economia țării revine agricultu
rii, republica fiind a doua țară ex
portatoare de banane din lume. In 
ultimii ani, autoritățile au luat mă
suri pentru asigurarea folosirii bo
gățiilor țării în interes național. în 
acest scop, a fost îngrădită, prin
tre altele, activitatea monopoluri
lor și companiilor străine care acti

înalt româno-iugoslav

goslavia, președintele U.C.I., Iosip 
Broz Tito, cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Conducătorii 
celor două state și partide au ex
primat din nou hotărîrea ca Iugosla
via și România să extindă in conti
nuare colaborarea în toate domeniile, 
convinși că aceasta este nu numai în 
interesul popoarelor din cele două 
țări, ci și in interesul întăririi păcii, 
securității și colaborării pașnice in 
Balcani și in Europa". „Și de o parte 
și de cealaltă domnește convingerea 
că și această vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Iugoslavia va 
însemna mult pentru dezvoltarea co
laborării dintre Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia și Partidul Comu
nist Român, a colaborării bilaterale 
politice, economice, culturale și teh- 
nico-științifice". „Komunist" adaugă: 
„Exponenții acestei colaborări sint 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român".

Despre colaborarea economică din
tre Iugoslavia șl România se poate 
vorbi la superlativ, ceea ce s-a con- 
lirmat șl eu prilejul vizitei președin
telui Ceaușescu — arată, pe de altă 
parte, „Komunist" — adăugind că 
„există șanse cu totul reale ca in ur
mătorii ani schimburile comerciale și 
colaborarea economici în ansamblu 
să sporească și mai mult".

Săptămînalul iugoslav relevă apoi 
că și în domeniul politicii externe 
s-a confirmat ceea ce este deja cu
noscut : „cele două țări au poziții 
identice sau apropiate in multe pro
bleme internaționale importante. 
Acest lucru se referă, in primul rind, 
la evoluția din Europa. România și 
Iugoslavia au adus o contribuție 
importantă la succesul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, iar acum acționează in mod 
ferm pentru aplicarea documentului 
de la Helsinki. Este firesc faptul că 
ambele țări sînt foarte interesate și 
in colaborarea statelor balcanice, la 
care iși aduc, de asemenea, o con
tribuție pozitivă și constructivă".

„Cel mat recent dialog iugoslavo- 
român a fost plin de conținut, prie

să dezbată căile de înfăptuire a aces
tui deziderat. In același timp, cei doi 
șefi de stat și-au reafirmat hotărîrea 
de a acționa pentru democratizarea 
în continuare a O.N.U., pentru spo
rirea rolului și eficacității sale.

în cadrul convorbirilor româno- 
iugoslave la nivel înalt s-a subliniat 
din nou dreptul fiecărei țări, indife
rent de mărime sau orînduire socia
lă, de a lua parte activă, în condiții 
de deplină egalitate, la viața interna
țională, un rol deosebit avind în 
această privință țările mici și mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare, sta
tele nealiniate, profund interesate în 
promovarea unor raporturi intersta

tale noi, cu adevărat democratice, în 
edificarea noii ordini economice și 
politice internaționale.

Adresînd tovarășului Iosip Broz 
Tito mulțumiri pentru sprijinul activ 
acordat de Iugoslavia, în legătură cu 
admiterea României în „Grupul celor 
77“, precum ' și în cadrul recentei 
Conferințe de la Colombo cu privire 
la participarea României, ca invitat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea tării noastre de a 
dezvolta neîncetat colaborarea cu 
aceste țări, in interesul luptei împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, al făuririi unei 
lumi mai bune și mal drepte.

Dialogul dintre secretarul general 
al P.C.R. și președintele U.C.I. a vă
dit o deplină identitate de vederi cu 
privire la problemele relațiilor din
tre partidele comuniste și mun
citorești, In acest context, rele- 
vindu-se marea diversitate a căi
lor de luptă pentru socialism, 
a formelor pentru edificarea noiî 
orinduiri, s-a subliniat că aces
tea impun conținuturi și forme noi 
de colaborare între partidele comu
niste și muncitorești, bazate pe drep
tul fiecăruia de a-și elabora de sine 
stătător strategia și tactica, pe res
pectul deplin al independentei, pe 
neamestecul în treburile interne, 
precum și pe răspunderea fiecărui 

vau în Industria extractivă sau de
țineau concesiuni in domeniul cul
turii bananelor. Au fost Înregistra
te unele succese în domeniul for
mării de cadre naționale.

In dorința de a dezvolta legături 
de cooperare reciproc avantajoase, 
între România și Honduras au fost 
stabilite, in 1973, relații diplomatice. 
Dezvoltarea legăturilor bilaterale, 
pe bază de egalitate și avantaj re
ciproc, servește nu numai intere
selor popoarelor noastre, ci consti
tuie și o contribuție la cauza lărgi
rii înțelegerii și cooperării între po
porul român și popoarele Americli 
Latine, cu toate popoarele lumii.«

G. D.

tenesc șl reciproc util", se arată în 
încheiere, subliniindu-se că „nu exis
tă nici o îndoială că prin această 
întîlnire a președinților Tito și 
Ceaușescu, la fel ca și prin toate în- 
tilnirile precedente, a fost pusă încă 
o piatră la temeliile solide ale cola
borării și prieteniei iugoslavo-ro- 
măne".

La rîndul său, revista „EKONOM- 
SKA POLITIKA" scrie despre frec
ventele intîlniri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, reliefînd că „acest lucru 
vorbește de la sine despre in
tensitatea și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre cele două 
țări socialiste, cărora intilnirile 
la nivel inalt le dau noi im
pulsuri. Acest lucru a fost din nou 
confirmat nu numai prin semnarea 
unei serii de acorduri, intre care 
șt cel privind construirea obiec
tivului hidroenergetic „Porțile de 
Fier-II", ci, poate și mai mult, 
prin concordanța țelurilor și a inte
reselor fundamentale ale celor două 
țări in conceperea principalelor căi 
și direcții ale luptei pentru o Eu
ropă nouă, pentru pace in lume, 
pentru relații cît mai buna intre 
partidele comuniste".

„Tovarășul Tito, adresîndu-se 
oaspetelui său, releva că vecinătatea 
și prietenia noastră au prins rădă
cini adinei, că au fost puse deja te
meliile pe care se poate dezvolta 
mai larg, mai rapid și mai eficient 
colaborarea în toate domeniile. In 
sprijinul acestor cuvinte stau faptele, 
stau multe fapte care demonstrează 
in mod foarte pregnant caracterul 
comun al intereselor reciproce pe în
treaga paletă a vieții naționale — de 
la economie, știință și tehnică, pînă 
la interesul vital de a trăi, munci și 
construi lumea noastră viitoare în 
pace, libertate și independență". 
„Pe bună dreptate, in cursul schim
burilor de păreri s-a relevat că re
lațiile dintre Iugoslavia și România 
constituie un bun exemplu pentru 
relațiile dintre țările socialiste, de
oarece se întemeiază pe principiile 
respectării independenței, suverani
tății, egalității în drepturi și nea
mestecului" — scrie în încheiere 
„Ekonomska politika", subliniind că 
tocmai în aceasta a constat semnifi
cația noului dialog Ia nivel inalt ro- 
mâno-iugoslav.

partid in fața propriei clase munci
toare și a propriului său popor, ca o 
condiție indispensabilă a asigurării 
unității în diversitate a tuturor for
țelor revoluționare. Sînt principii ale 
relațiilor între partide pentru care 
P.C.R. și U.C.I. militează consecvent 
și care și-au găsit confirmare în ca
drul Conferinței de la Berlin a parti
delor comuniste și muncitorești din 
Europa. In acest spirit, devine și mai 
necesar in prezent să se continue 
dialogul și schimburile de păreri, 
excluzîndu-se orice atacuri și eti
chetări intre partidele comunis
te și muncitorești, . in vederea 
promovării consecvente a ceea ce 
le unește : în același timp, se 
impune intensificarea eforturilor 
pentru dezvoltarea colaborării tutu
ror forțelor comuniste, socialiste, de
mocratice și progresiste din lume — 
ca mijloc eficace pentru realizarea 
aspirațiilor majore ale lumii de azi.

Prietenia și solidaritatea dintre 
P.C.R. și U.C.I. constituie factori 
determinanți ai bunelor relații reci
proce, ai conlucrării celor două state 
pe arena internațională. Apreciind 
cu s sfacție dezvoltarea de pînă 
acum a relațiilor de colaborare din
tre cele două partide, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito și-au exprimat hotărîrea 
de a intensifica și mai mult această 
colaborare egală în drepturi, de a 
extinde schimbul multilateral de 
păreri in probleme de interes co
mun.

Prin rezultatele sale de excepțio
nală însemnătate, prin întreaga sa 
desfășurare, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Iugoslavia deschide 
noi orizonturi prieteniei și colaboră
rii frățești dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre țările și popoarele noastre, 
conlucrării lor active pe plan inter
național, în interesul reciproc, al 
cauzei unității țărilor socialiste, al 
creșterii influenței socialismului in 
lume, al păcii și colaborării interna
ționale.

Rezultatele rodnice ale vizitei în 
R.S.F. Iugoslavia sînt salutate cu vie 
satisfacție de întregul nostru popor, 
care iși reafirmă deplina adezi
une fată de întreaga politică 
internă și externă a partidului 
nostru, dragostea și recunoștința 
fierbinte față de secretarul general 
al P.C.R., președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, și cu 
acest prilej, ca și prin întreaga sa 
activitate neobosită, slujește cu 
abnegație interesele fundamentale 
ale poporului nostru, cauza priete
niei și solidarității țărilor socialiste, 
aspirațiile cele mai înaintate ale în
tregii umanități.
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Poporul chinez omagiază memoria 
marelui său conducător, președintele Mao Tzedun

PEKIN (De la corespondentul nos
tru). — Și în cursul zilei de marți, 
încă din zori, zeci de mii de oa
meni au venit în istorica piață Tien 
An Men pentru a-și lua un ultim 
rămas bun de la președintele Mao 
Tzedun. Multi dintre ei — munci
tori. țărani, soldați, intelectuali — 
au luptat alături de președintele Mao, 
l-au însotit în „marele marș", au 
fost laolaltă cu el în toate luptele 
purtate pentru libertate și socialism 
de poporul chinez. Formînd lungi și
ruri. ei urcă treptele care duc spre 
marea sală a Palatului Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari;

Mesaje, declarații,
Pe adresa conducerii de partid și 

de stat a R.P. Chineze continuă să 
sosească mesaje și telegrame din 
toate colturile lumii, exprimînd pro
fundul regret fată de încetarea din 
viată a președintelui Mao Tzedun.

Helmut Schmidt, cancelarul RF. 
Germania : „Președintele Mao Tze
dun a fost unul dintre cei care au 
orientat desfășurarea istoriei mondia
le și un conducător care a indicat 
poporului chinez calea spre un nou 
viitor. El va dăinui permanent în 
memoria poporului chinez și a lumii. 
Sînt convins că poporul chinez și 
conducătorii săi vor urma ideile sale 
și vor continua să conlucreze cu alte 
popoare ale lumii pentru menținerea 
păcii și progresul umanității".

Francisco Morales Bermudez, pre
ședintele Republicii Peru : „Cele mai 
profunde condoleanțe în legătură cu 
pierderea ireparabilă cauzată de 
moartea președintelui Mao Tzedun".

Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laotian, prim-ministru 
al R.P.D. Laos 1 „Tovarășul Mao 
Tzedun a fost un conducător care a 
adus servicii de însemnătate istori
că P.C. Chinez și poporului chinez. 
El a condus partidul comunist, ar
mata și poporul în revoluția democra
tică, ce a răsturnat imperialismul,

0 declarație a M. A. L al I
HANOI 14 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al M.A.E. a făcut o 
declarație, relevînd că Guvernul R.S 
Vietnam a demonstrat nu o dată, prin 
acțiuni practice, năzuința de a so
luționa problemele existente între
R. S. Vietnam și S.U.A. în confor
mitate cu principiile Acordului de la 
Paris. într-o notă adresată la 27 au
gust Departamentului de Stat al
S. U.A.. M.A.E. al R.S. Vietnam a 
propus organizarea unei întâlniri în
tre reprezentanții celor două părți 
pentru a examina data începerii con
vorbirilor. Totuși, partea americană 
nu a dat pînă acum un răspuns la 
această notă, relevă declarația.

Urmînd poziția sa consecventă. Gu
vernul R.S. Vietnam a comunicat păr
ții americane datele cu privire la 12

In sprijinul înfăptuirii dezideratelor economice 

ale țărilor care au pășit pe calea independenței
NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager

pres). — Ambasadorul permanent 
al Pakistanului la O.N.U.. Iqbal 
Akhund, a transmis secretarului ge
neral. Kurt Waldheim, propunerea 
pakistaneză privind organizarea unei 
conferințe a țărilor în curs de dez
voltare, însărcinată cu examinarea 
problemelor cu care acestea sînt 
confruntate. Ambasadorul pakistanez 
a exprimat în cursul întrevederii do-' 
rinta ca textul propunerii, făcută 
pentru prima dată la 4 septembrie 
de președintele Zulfikar All Bhutto, 
să fie difuzat în rândurile ștatelor 
membre ale O.N.U.

La o întilnire cu ziariștii, Iqbal 
Akhund a declarat că scopul iniția
tivei tării sale 11 constituie crearea 
unui organism permanent al țărilor 
in curs de dezvoltare însărcinat cu 
promovarea aspirațiilor economice 
ale acestora. El a arătat că situația 
economică a statelor în curs de dez
voltare, care cuprind aproape 70 la 
sută din populația mondială și dețin 
o mare parte a resurselor naturale 
ale globului, a cunoscut în ultimii

DESCHIDEREA CONFERINȚEI „GRUPULUI CELOR 77" 

Amplificarea colaborării dintre țările 
in curs de dezvoltare—contribuție la edificarea 

unei noi ordini economice internaționale
în capitala Mexicului s-au deschis, 

luni, lucrările primei Conferințe a 
„Grupului celor 77“ — din care face 
parte si România — asupra cooperă
rii economice între țările în curs 
de dezvoltare. La dezbateri partici
pă delegații din peste o sută de 
state în cure de dezvoltare din A- 
frica. America Latină. Asia si Eu
ropa. Inclusiv o delegație a tării 
noastre.

înscriindu-se între evenimentele 
importante ale anului, reuniunea de 
la Ciudad die Mexico a fost convo
cată în urma deciziei celei de-a
IlI-a sesiuni ministeriale, de la Ma
nila. a „Grupului celor 77". în scopul 
elaborării unui program de acțiune 
vizînd dezvoltarea cooperării econo
mice între țările în cure de dezvol
tare.

în cadrul alocuțiunii inaugurale, 
Garda Robles, ministrul mexican al 
relațiilor externe — ales președinte 
al actualei conferințe — a subliniat 
semnificația deosebită a colaborării 
economice între țările în curs de 
dezvoltare. care însumează două 
treimi din populația globului si sînt 
deținătoarele majorității resurselor 
naturale ale planetei. „Cooperarea 
dintre țările noastre — a spus el — 
se va transforma într-un instrument 
de o valoare inestimabilă, care va 
contribui la instaurarea noii ordini 
economice internaționale și le va da 
posibilitatea să-și exercite dreptul la 
dezvoltare liberă, independentă și 
să-și aducă prin aceasta o contribu

trec prin fata catafalcului și se în
clină în fata marelui dispărut. Pă
trunși de o adîncă durere, ei își a- 
firmă voința fermă de a continua 
marea cauză a construirii socialis
mului. pe drumul pe care, neobosit, 
decenii la rînd. i-a călăuzit exem
plul președintelui Mao.

Printre cei prezenti se află, de a- 
semenea. delegații venite ia Pekin 
din cele mai îndepărtate așezări. Pa
ralel cu impresionantul pelerinaj, în 
întreaga tară se desfășoară ceremo
nii de doliu, la care iau cuvîntul 
conducători ai comitetelor de partid 
Si ai altor organe locale, reprezen- 

comentarii ale presei internaționale
feudalismul și capitalismul birocra
tic, întemeind R.P. Chineză. El a 
adus o contribuție însemnată la lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. pen
tru pace, independentă națională, 
democrație și progres social. Po
porul laoțian a pierdut un apropiat 
tovarăș de arme, care a sprijinit și 
încurajat întotdeauna revoluția lao- 
tiană".

Seni Pramoj, primul ministru al 
Tailandei : „Am fost profund emo
ționat de încetarea din viată a pre
ședintelui Mao Tzedun. în numele 
guvernului Tailandei și al meu per
sonal, exprim guvernului și poporu
lui R.P. Chineze și familiei îndolia
te sincerele noastre condoleanțe și 
sentimentele de adîncă simpatie în 
legătură cu această grea pierdere".

Presa internațională, posturile de 
radio și televiziune din diferite țări 
ale lumii acordă, in continuare, am
ple spații și emisiuni prezentării 
vieții, operei și personalității stră
lucite de conducător și militant revo
luționar a președintelui Mao Tzedun.

Ziarul „I’Humanite" informează că 
o delegație a Partidului Comunist 
Francez a transmis Ambasadei R. P. 
Chineze la Paris sentimentele de 
compasiune ale comuniștilor fran
cezi, înscriind in cartea de condo-

Republicii Socialiste Vietnam 
piloti americani căzuti în timpul 
bombardamentelor efectuate asupra 
Vietnamului de nord. în felul aces
ta. Guvernul R.S. Vietnam îndepli
nește prevederile Acordului de la Pa
ris.

în declarație se arată că adminis
trația americană continuă să nu dea 
curs tratativelor cu privire la înde
plinirea prevederilor Acordului de la 
Paris referitoare la persoanele dis
părute în timpul războiului și la an
gajamentele asumate de S.U.A. în 
problema contribuției lor la vinde
carea rănilor provocate de războiul 
din Vietnam în ceea ce îl privește, 
Guvernul R.S. Vietnam va manifes
ta si în viitor bunăvoință în regle
mentarea problemelor în Suspensie 
dintre ceip două tari.

ani o deteriorare continuă. Astfel, 
deficitul lor anual a sporit de la 8 
miliarde dolari în 1973 la 40 miliarde 
dolari în prezent, puțind ajunge în 
scurt timp la 100 miliarde dolari. 
Rezoluțiile celei deLa VH-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., menite să reducă decala
jul dintre țările bogate și cele să
race, nu au fost transpuse în fapt.

★
O reuniune consacrată problemelor 

privind industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare s-a deschis la 
Zagreb. Participă reprezentanți din 
30 de state din Asia. Africa, America 
Latină și Europa, ai unor organizații 
economice internaționale, precum și 
economiști iugoslavi. în discursul 
rostit la deschiderea lucrărilor. Janko 
Smole. membru al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, a 
subliniat că întîlnirea de la Zagreb 
este o mărturie a năzuințelor țărilor 
în curs de dezvoltare de a continua 
împreună eforturile pentru crearea 
unei noi ordini economice Interna
tionale.

ție de prim ordin Ia întărirea păcii 
și securității mondiale". Vorbitorul 
și-a exprimat apoi încrederea că 
actuala reuniune va crea mecanis
mele susceptibile să contribuie la 
„evoluțiile pozitive în direcția așe
zării relațiilor internaționale pe noi 
baze, a consolidării poziției și coope
rării țărilor lumii a treia". întărirea 
acestei solidarități, a precizat mi
nistrul mexican, nu trebuie să mo-

CORESPONDENȚA 
DIN CIUDAD DE MEXICO

difice „spiritul cooperării cu alte 
state, care a animat! întotdeauna 
„Grupul celor 77". cu condiția ca a- 
ceastă cooperare să fie fondată pe 
principiile egalității și suveranității 
și să răspundă exigentelor justiției 
și echității".

La rîndul său. Gamani Corea, se
cretar general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), a evidențiat 
că această conferință „deschide o 
nouă fază a cooperării între statele 
în curs de dezvoltare, fază care im
plică conturarea principiilor generale 
enunțate și punerea în practică a 
unor mecanisme adecvate". După 
ce a reamintit un număr de pro
puneri făcute în acest sens pe 
parcursul ultimelor luni, vorbitorul 
s-a referit la problema materiilor 
prime și a preturilor lor. una din 

tanti ai oamenilor muncii, muncitori, 
țărani, militari.

în același timp pe adresa C.C. al 
P.C. Chinez, a organelor centrale de 
stat continuă să sosească mesaje din 
partea provinciilor, a marilor mu
nicipii. a organizațiilor de partid și 
a comandamentelor militare, care in
formează despre hotărîrea lor de a 
răspunde cu noi și mari realizări în 
muncă chemării adresate de Comi
tetul Central întregului popor. în
tregii armate și poporului de toate 
naționalitățile de pe cuprinsul tării, 
de a duce mai departe cauza căreia 
președintele Mao Tzedun și-a consa
crat întreaga viată.

leanțe ] „Omagiind respectuos me
moria președintelui Mao Tzedun, 
exprimăm P.C. Chinez, guvernului 
și poporului R. P. Chineze condo- 
leantele noastre frățești și sentimen
tele noastre internaționaliste".

Marile ziare din Mexic relatează 
despre greaua pierdere suferită de 
poporul chinez și exprimă sentimen
tele de compasiune ale poporului 
mexican, sub titluri sugestive : „Do
liu în întreaga lume pentru moartea 
președintelui Mao" ; „Omagiu în 
lume pentru președintele Mao Tze
dun — un gigant al acestui secol" ; 
„Inestimabilă pierdere pentru prole
tariatul mondial".

„Associated Press" i „Mao Tzedun 
a fost soldat, poet, istoric și filozof 
marxist, conducătorul revoluției 
chineze, inspiratorul programului de 
industrializare a Chinei, simbolul 
statului chinez și părintele R. P. 
Chineze".

„Times" i Președintele Mao Tze
dun a fosit cel mai mare lider al re
voluției chineze, un om politic care 
a luptat toată viața. Serviciile mari 
pe care le-a adus Chinei au constat 
în aceea că a oferit tării o condu
cere revoluționară, strategia și doc
trina care au permis renașterea unui 
mare popor".

R. F,'GERMANIA

CAMPANIA PENTRU ALEGERILE IN BUNDESTAG
Lideri ai coaliției guvernamentale se pronunța pentru continua
rea destinderii, pentru dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste

BONN 14 Corespondentul nos
tru transmite : în luările de pozi
ție în probleme de politică externă, 
prilejuite de campania pentru alege
rile în Bundestag de la 3 octombrie 
a.c., liderii partidelor social-demo
crat și liber-democrat — care alcă
tuiesc actuala coaliție guvernamen
tală — s-au pronunțat pentru conti
nuarea cursului de destindere în re
lațiile dintre state, pentru dezvolta
rea raporturilor dintre R.F.G. și ță
rile socialiste.

în cadrul unei emisiuni radiodifu
zate, președintele P.S.D., Willy 
Brandt, a exprimat speranța că po
litica de destindere va marca noi 
progrese în perioada de după ale
gerile de la 3 octombrie. La rîndul 
său, cancelarul Helmut Schmidt, 
aflat în fruntea listei electorale a 
P.S.D., s-a pronunțat pentru dezvol-

Situația din Liban
BEIRUT 14 (Agerpres). — La 

Beirut, în jurul orașului Tripoli și 
în Munții Liban — principalele fo
care ale acțiunilor militare din Li
ban — au continuat marți schimbu
rile de focuri între forțele rivale. în 
capitală, luptele de stradă s-au des
fășurat în cartierul Ain Rummaneh 
și în sudul orașului. Posturile de ra
dio au anuntat, de asemenea, că au 
avut loc schimburi de focuri în cîm- 
pia Bekaa și în jurul orașului Sidon.

CAIRO 14 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
avut marți o întrevedere cu Rashid 
Karame, primul ministru al Libanu
lui, în cursul căreia a fost abordată 
evoluția situației din Liban.

principalele teme înscrise pe ordinea 
de zi a celei de-a IV-a sesiuni a 
UNCTAD, desfășurată în mai a.c. la 
Nairobi. După părerea sa. aceasta 
este în prezent o chestiune primor
dială. al cărei studiu a intrat într-o 
nouă fază. Exprimând sprijinul pe 
care UNCTAD îl acordă eforturilor 
de cooperare întreprinse de țările în 
curs de dezvoltare. Gamani Corea a 
declarat că acestea trebuie să dea 
dovadă de solidaritate în cursul ne
gocierilor ce vor începe, în pe
rioada următoare. în problema ma
teriilor prime. El a apreciat. în în
cheiere. însemnătatea legăturilor 
solide și strinse între statele în curs 
de dezvoltare pentru realizarea unei 
noi ordini economice mondiale. 
„Sarcina conferinței — a spus se
cretarul general al UNCTAD — este 
de a da conținut acestui concept".

Cele două ședințe plenare din pri
ma zi a reuniunii au fost consacra
te unor probleme procedurale. între 
care constituirea a două comitete 
de lucru. Primul dintre acestea, con
dus de Misbah Reibi. șeful delega
ției libiene, va dezbate probleme 
privind cooperarea dintre țările în 
curs de dezvoltare în domeniile pro
ducției. comerțului, industriei, agri
culturii. infrastructurii și serviciilor. 
Al doilea, sub conducerea lui Matiur 
Rahman (Bangladesh), se va ocupa 
de aspecte de ordin financiar si mo
netar, ca și de cooperarea tehnico- 
științifică și pregătirea de cadre.

M. FABIAN

CONVOCAREA CONGRESULUI 
P. C. DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 14 — Corespondentul 
nostru transmite : Comitetul Execu
tiv al Partidului Comunist din Marea 
Britanie a hotărît. la ultima sa șe
dință plenară, să convoace cel de-al 
35-lea Congres al partidului în zi
lele de 12—15 noiembrie 1977. Prin
cipalul punct de pe ordinea de zi 
a congresului va fi proiectul revi
zuit al Programului P.C. din Marea 
Britanie intitulat : „Calea Britanie! 
spre socialism".

în cadrul ședinței Comitetului E- 
xecutiv. Gordon Mc Lennan, secre
tar general al partidului, a prezen
tat un raport cu privire la situația 
din Marea Britanie și lupta comu
niștilor. a forțelor de stînga. pentru 
depășirea dificultăților economice și 
sociale cu care este confruntată tara.

Continuă acțiunile 
de luptă împotriva 

politicii de apartheid
JOHANNESBURG 14 (Agerpres). — 

Zeci de mii de muncitori din ora- 
sele-ghetou situate în jurul Johan- 
nesburgului au continuat marți pen
tru a doua zi consecutiv greva or
ganizată în semn de protest față de 
continuarea politicii de apartheid de 
către regimul de la Pretoria, fată de 
intensificarea represiunilor îndrep
tate împotriva populației de culoare. 
Circa 65 la sută din muncitorii de cu
loare — adică aproximativ 175 000 
persoane angajate în întreprinderile 
din zona industrială a Johannesbur- 
gului — nu s-au prezentat la locurile 
de muncă. Forțele rasiste au efectuat 
arestări masive în rîndul participan- 
tilor la grevă. Numai la Alexandra 
— o altă localitate-satelit a Johan- 
nesburgului — au fost arestate pes
te 900 persoane.

★
. Principalul scop al luptei poporu

lui asuprit din. R.S.A. îl constituie 
înlăturarea sistemului înjositor al a- 
partheiduliui și discriminării rasiale 
și instaurarea în tară a unei puteri 
cu adevărat populare — a declarat 
la londra Yusuf Dadoo, președin
tele Partidului Comunist din Africa 
de Sud. Amploarea opoziției majori
tății asuprite din R.S.A. reflectă cri
za profundă pe care o cunoaște în 
momentul de față regimul de la 
Pretoria.

tarea în continuare a relațiilor eco
nomice dintre R.F.G. și țările socia
liste. El a subliniat că extinderea 
comerțului cu țările socialiste repre
zintă un factor pozitiv pentru dezvol
tarea permanentă a politicii de des
tindere.

Liderul Partidului Liber-Democrat, 
Hans Dietrich-Genscher — minisțru 
de externe în actualul cabinet — s-a 
pronunțat pentru o conlucrare mai 
strînsă, în perioada viitoarei legisla
turi, între guvern și opoziție în do
meniul politicii de destindere.

a ■ ■ o o ■ ■ 
agențiile

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Srî Lanka, Peter Keuneman, a 
făcut o vizită în R. P. Ungară. El a 
avut convorbiri cu Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
cu alți conducători de partid privind 
activitatea partidelor și țărilor res
pective și posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale.

Tîrgul internațional de 
mașini și utilaje de la Brno 
și-a deschis porțile. La această tra
dițională manifestare economică 
participă firme din 29 de țări, prin
tre care și România. încă din prima 
zi, standurile românești au fost vizi
tate de Frantisek Zahradnik, vice
președinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, de alte oficialități din țara- 
gazdă, care au apreciat înalta tehni
citate a produselor expuse. Oaspeții 
au fost întîmpinați de Teodor Haș, 
ambasadorul României în R.S. Ceho
slovacă.

Reuniunea de la Paris 
consacrată cooperării eco
nomice internaționale. Marîi 
au fost reluate la Paris lucrările 
celor patru comisii (pentru energie, 
materii prime, ajutor pentru dezvol
tare si pentru problemele financiare) 
ale Conferinței asupra cooperării e- 
conomice internaționale. La acest 
dialog participă reprezentanții a 27 
de tari — 19 în curs de dezvoltare 
și 8 industrializate. Reluarea tratati
velor a fost posibilă ca urmare a 
unui compromis intervenit între re
prezentanții celor două grupuri de 
state asupra problemelor aflate pe 
agenda de lucru.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 14 — Co

respondentul Agerpres transmite : în 
cadrul manifestărilor dedicate sărbă
toririi a 166 de ani de la proclamarea 
independentei Mexicului, președinte
le Luis Echeverria Alvarez a inau
gurat, la Ciudad de Mexico, un com
plex de edificii — sediu al Acade
miei militare a acestei țări.

Cu acest prilej. Cuenca Diaz, mi
nistrul apărării naționale, a evocat 
tradițiile de luptă ale armatei me
xicane și eroismul soldatilor săi că
zuti în lupta pentru independență. în 
memoria acestora, președintele Luis 
Echeverria Alvarez a dezvelit o placă 
comemorativă.

La ceremonia inaugurării Acade
miei militare mexicane au participat 
numeroase delegații militare străine. 
Din Republica Socialistă România a 
fost prezentă o delegație a Ministe
rului Apărării Naționale, condusă de 
general de armată Ion Tutoveanu.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

COSTA RICA

Excelenței Sale
Domnului DANIEL ODUBER QUIROS

Președintele Republicii Costa Rica
Cu prilejul aniversării proclamării independentei tării dumneavoastră. îmi 

este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român, al guver
nului și al meu personal, cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului costarican.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite între România 
și Costa Rica vor cunoaște o evoluție continuu ascendentă, pe multiple pla
nuri, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în punctul în care lanțul Cor- 
dilierilor formează un conglomerai 
de piscuri vulcanice și văi rodi
toare. capitala Republicii Costa 
Rica. orașul San Jose, își etalează 
fizionomia originală, sunprinzind 
prin asemănarea cu o localitate 
balneară. Colindînd străzile sale 
drepte și liniștite, ești însotit pre
tutindeni de miresmele florilor, nu 
numai fiindcă pe aceste meleaguri 
își dă întâlnire flora celor două 
Americii, expunind o varietate rar 
întâlnită, ci și gratie pasiunii lo
cuitorilor pentru floricultură. eta
lată în egală măsură în rondurile 
multicolore din piețe și parcuri, ca 
și în grădinițele din jurul caselor. 
Dragostea pentru flori, expresie a 
aspirației pentru frumos, se inte
grează în ansamblul caracteristici
lor ce definesc vocația pașnică și 
constructivă a costaricanilor.

Preocupările economice actuale 
ale acestei mici țări din America 
Centrală (50 730 kmp și 1 800 000 lo
cuitori) sînt definite de eforturile 
în direcția depășirii stadiului de 
monocultură agricolă, lucru ilustrat 
de asigurarea. în ultimii ani. a 
unui ritm dublu de creștere a sec
torului industrial față de cel agrar, 
între obiectivele industriale ter
minate mai recent sau aflate in 
construcție se numără un sistem 
hidroenergetic, o unitate siderur
gică, cîteva întreprinderi ale in
dustriei ușoare. Nu de mult, gu
vernul a aprobat 28 de proiecte de 
dezvoltare, indluzînd construirea 
unor uzine chimice, fabrici de hîr- 
tie, ciment, motoare și transforma
toare electrice, precum și moder
nizarea rețelei de șosele.

Hotărîrea autorităților costarl- 
cane de a întări suveranitatea na
țională asupra resurselor țării și de 
a dezvolta o industrie proprie re
iese pregnant și din măsurile do 
control asupra activității monopo
lurilor străine. Astfel, a fost de
cisă trecerea în proprietatea sta
tului a 40 000 hectare de teren ara
bil concesionat societății „United

AMPLE MANIFESTAȚII MUNCITOREȘTI IN SPANIA
MADRID 14 (Agerpres). — Deși 

greva generală declanșată luni la 
chemarea Comisiilor muncitorești 
(sindicatele ilegale) și a Partidului 
Comunist din Țara Bascilor, la care 
au participat peste ,300 000 de mun
citori. a fost prevăzută pentru 24 de 
ore. circa 50 000 de muncitori din 
centura industrială a orașului Bil
bao. la care se adaugă alti 25 000 
de muncitori din cele patru provin
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de presă transmit:
Sesiunea Consiliului Su

perior de Luptă al P.A.I.G.C. 
(Partidul African al Independentei 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, a propus în una
nimitate reînnoirea candidaturii 
lui Luis Cabrai la președinția 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau. în cursul aceleiași 
reuniuni, a fost hotărîtă convocarea, 
o dată la șase luni, a unei conferințe 
a reprezentanților celor două guver
ne, pentru a favoriza realizarea 
unității dintre Insulele Capului Ver
de și Guineea-Bissau. Totodată, a 
fost fixată data viitorului Congres 
al P.A.I.G.C., pentru perioada 26—31 
iulie 1977.

Sub auspiciile Ambasadei țării 
noastre la Havana, ale Consiliu
lui national al culturii din Cuba 
și Institutului cubanez pentru 
prietenie cu popoarele lumii, la 
Nueva Gerona, capitala Insulei 
Pinilor, precum și in alte loca
lități s-a desfășurat „Săptămîna 
culturii românești". Au fost 
deschise expoziția fotodocumen- 
tară „România — aspecte", o 
expoziție Brâncuși, precum și o 
expoziție de carte, artizanat și 
discuri.

Record de falimente. In 
anul 1975, în țările membre ale Pie
ței comune au dat faliment un număr 
record de întreprinderi. Potrivit da
telor furnizate de Comisia C.E.E., 
este vorba de 42 201 întreprinderi 
care au fost nevoite să-și închidă 
porțile din cauza dificultăților fi
nanciare. Cele mal multe falimente 
— 17 224 — au fost înregistrate în 
rîndul firmelor franceze.

„Viking-2“: Defecțiune în funcționarea 
modulului

PASADENA 14 (A-
gerpres). — Cercetări
le programate a fi efec
tuate de modulul de 
coborîre al sondei spa
țiale „Viking-2“ pentru 
a se constata existența 
unor forme de viață pe 
planeta Marte riscă să 
fie partial puse sub 
semnul întrebării, ca 
urmare a blocării bra
țului programat cu re
coltarea de mostre de 
sol marțian.

Micul braț excavator 
al landerului a reușit 
să colecteze eșantioane 
de sol marțian pe care 
le-a introdus in trei din 

minilaboratoarele mo
dulului. După această 
operație, brațul a e- 
fectuat o rotație, In ve
derea introducerii unei 
mostre de sol In mini- 
laboratorul destinat si 
analizeze elementele 
anorganice ale solului 
„planetei roșii". In 
cursul acestei manevre, 
brațul modulului s-a 
blocat.

Directorul misiunii 
„Viking", James Mar
tin, a declarat la Cen
trul spațial de la Pasa
dena (California) că ex
periențele biologice au 
început. In cazul in

Brands" și 1 000 ha ce aparțineau 
societății „Standard Fruits". In 
același timp, a fost naționalizat 
întregul serviciu de comercializare 
a petrolului pe piața internă, ur- 
mind ca în acest sector să ia ființă 
un organism de stat specializat.

Eforturile în direcția accelerări 
dezvoltării economice sînt conju
gate cu măsuri de extindere a 
construcțiilor de locuințe, de îm
bunătățire a asistentei medicale. 
Învătămîntului și culturii li se 
consacră jumătate din bugetul na
tional, ceea ce explică lichidarea 
aproape\ completă a analfabetis
mului.

Pe plan extern, Costa Rica pro
movează o politică de pace și co
laborare cu toate țările lumii, in
diferent de sistemul lor social- 
politic. în 1970, între România și 
Costa Rica s-au stabilit relații di
plomatice la nivel de ambasadă, 
realizîndu-se de atunci un șir de 
pași pe linia cooperării in diverse 
domenii.

Un moment de cea mai mare 
Însemnătate pentru dezvoltarea le
găturilor reciproce l-a constituit 
vizita efectuată în 1973 în Costa 
Rica de către președintele Nicolae 
Ceausescu. Semnarea cu acel pri
lej a Tratatului de prietenie și 
cooperare între România și Costa 
Rica — document de amplă sem
nificație politică, atît pe plan bila
teral. cit și international — înche
ierea unei serii de acorduri și în
țelegeri, ca și continuarea dialogu
lui la nivel înalt în timpul vizitei 
în tara noastră a fostului pre
ședinte Jose Figueres, au așezat 
temelii trainice pentru -lărgirea și 
diversificarea raporturilor româno- 
costaricane. Aprofundarea colaboră
rii dintre România și Costa Rica, în 
spiritul Tratatului de prietenie, 
corespunde intereselor de progres 
și prosperitate ale celor două țări, 
ale cauzei păcii, înțelegerii și con
lucrării rodnice între toate națiu
nile lumii.

V. OROS

cii basce, nu «-au prezentat marți 
Ia lucru. Noi demonstrații au avut 
Ioc în această zonă a tării. împotri
va cărora poliția a intervenit cu bru
talitate. De altfel, o delegație for
mată din primarii a 15 localități 
basce a sosit la Madrid pentru a a- 
dresa un protest în legătură cu ac
țiunile din ce în ce mai brutale ala 
politiei, căreia i-a căzut victimă zi
lele trecute un tînăr demonstrant

Rezultatele scrutinului 
din Trinidad-Tobago. Primele 
alegeri generale desfășurate în Tri
nidad-Tobago după proclamarea re
publicii, la 1 august a.c.. au fost cîș- 
tigate de Mișcarea Națională Popu
lară. partid de guvernămînt condus 
de primul ministru Eric Williams. 
După cum s-a anunțat oficial la Port 
of Spain. în cursul scrutinului de 
duminică. Mișcarea Națională Popu
lară a obținut 24 din cele 36 de man
date în Camera Reprezentanților. 
Alte zece locuri în parlament au re
venit Frontului Unit al Oamenilor 
Muncii, prezidat de Baudeo Pândi, 
grupare cu largă audientă în sectoa
rele sindicale.

Adunarea Națională a
Guyaneî 8 aPr°bat, cu o mare
majoritate de voturi, un proiect de 
lege guvernamental de naționalizare 
a sistemului de învățământ. Potrivit
noii legi, statul preia controlul asu
pra tuturor instituțiilor de învăță- 
mînt existente în această țară, intro- 
ducîndu-se, totodată, gratuitatea în
vătămîntului pentru anumite trepte 
de școlarizare.

Taifunul Fran. 105 Persoan« 
au fost ucise și 59 sînt date dispă
rute în urma inundațiilor și alunecă
rilor de teren produse de taifunul 
Fran. Aproximativ 415 000 de case au 
fost distruse sau avariate. Fran este 
cel mai puternic taifun care s-a abă
tut în acest an asupra Japoniei. In 
unele locuri, viteza vîntului a depă
șit 25 metri pe secundă și în anu
mite regiuni cantitatea de precipita
ții a fost cea mai mare înregistrată 
în ultimii o sută de ani.

care nu se va reuși de
blocarea brațului mo
dulului, va fi imposibil 
să se încerce descope
rirea existentei ele
mentelor organice pe 
solul marțian. O echipă 
de specialiști studiază 
pe o machetă a lander
ului sondei spațiale 
„Viking-2“ cauza inci
dentului tehnic amintit. 
Semnale radio au fost 
transmise modulului, in 
vederea deplasării bra
țului într-o altă poziție, 
care să-i permită să re
pete manevra pe care 
nu a efectuat-o pînă la 
capăt.

DE PRETUTINDENI
• EXPEDIȚIE ȘTIIN

ȚIFICĂ Nava sovietică de 
cercetări științifice „Nerei" a 
părăsit Leningradul, avînd la 
bord pe membrii unei expediții 
care urmează să elucideze me
canismul interacțiunii dintre 
curentii oceanici și aerieni ce 
influențează starea vremii în 
zona continentului european. 
Vasul va naviga timp de trei 
luni în Marea Nordului și Ma
rea Norvegiei, perioadă în care 
vor fi efectuate cercetări asu
pra apelor din profunzimea 
acestor mări și vor fi culese 
date cu caracter hidrologic *1 
hidrochimic.

• REȚEA ANTISEIS
MICĂ. Se știe că aproximativ 
90 la sută din eipicentrele cu
tremurelor ce afectează Japonia 
sînt localizate dincolo de ho
tarele arhipelagului nipon. Țl- 
nînd seama de aceasta. Insti
tutul meteorologic din Japonia 
a inițiat construirea unui sis
tem permanent de supraveghe
re a focarelor seismice de pe 
fundul oceanului. Acesta va 
dispune de mai multe rețele de 
stații automate pentru detecta
rea primelor semne ce prerioji- 
tesc cutremurele, precum și 
mutele taifunuri. Fiecare «Mea 
va avea o statie centrală, am
plasată pe țărm, precum și cite 
cinci stații acvatice fixate pe 
fundul oceanului, la o distantă 
de 30—40 km de coastă. Toate 
stațiile vor fi conectate prin- 
tr-un cablu submarin. Dotate 
cu aparate ultrasensibile, ele 
vor transmite datele referitoare 
la cele mai mici impulsuri la 
stația centrală, de unde semna
lele vor fi retransmise la cen
trul seismologie din Tokio, unde 
vor fi prelucrate de un cal
culator electronic.

• STATISTICA AUTO. 
Un bun conducător auto se poate 
considera cel care a acumulat 
circa șașe ani de practică auto
mobilistică sau a parcurs la vo
lan cel puțin 100 000 km. A- 
ceasta este concluzia unui grup 
de experți ai O.C.D.E., care au 
efectuat o anchetă cu privire 
la pregătirea conducătorilor 
auto în 24 de țări. Raportul 
experților menționează că ma
joritatea accidentelor de cir
culație se datorează nu atât 
necunoașterii s>au nerespectăril 
codului rutier, cit mai ales lip
sei de practică, de experiență. 
In final, sînt avansate propu
neri de reforme imediate în ță
rile O.C.D.E.. în vederea îmbu
nătățirii formelor de școlari
zare auto și diversificării pro
belor de obținere a permisului 
de conducere, măsuri menite să 
contribuie la reducerea acciden
telor rutiere.

• 27 DE ORE FĂRĂ 
ÎNTRERUPERE. O echipă de 
fotbal din Kassel (R.F.G.) a 
stabilit un record ieșit din co
mun. Componenții ei. jucînd 
împotriva unor echipe din în
treprinderi, au rămas în teren 
27 de ore fără întrerupere. Din 
cele 18 partide a cîte 90 de mi
nute, ei au cîștigat 8, au pier
dut 7, iar restul s-au terminat 
la egalitate.

• SURPRIZA CURSEI. 
„Great American Horse Race", 
„cea mai lungă cursă de cai 
din lume", s-a încheiat de 
curind. Dar ea n-a fost ciștlga- 
tă de un cal, ci de un... catîr. 
Cursa a început la 31 mai, pe 
coasta estică arrteyicană. în loca
litatea Frankfort (statul New 
York) și s-a încheiat Ia Sacra
mento (statul California) de pe 
coasta vestică. Distanta : 4 120 
km. La țintă au ajuns 53 din cei 
94 de participanți. Cel mai bun 
timp a fost înregistrat de Virl 
Norton — 315 ore și 47 mi
nute — călare pe catîrul amin
tit.

• DICȚIONAR AL LI
TERATURII BULGARE. 
Zilele acestea a ieșit de «ub 
tipar primul din cele trei vo
lume ale „Dicționarului litera
turii bulgare". Lucrarea, prima 
de acest gen în Bulgaria, este 
rodul a zece ani de activitate 
desfășurată de o echipă de spe
cialiști ai Institutului de lite
ratură de pe lingă Academia de 
științe a R. P. Bulgaria. în co
laborare cu cadre de la Uni
versitatea din Sofia și din alte 
centre științifice. Dicționarul 
cuprinde 1 500 de articole, care 
prezintă un vast tablou al dez
voltării literaturii bulgare, înce
pând cu secolul al IX-lea — 
epoca fondării școlilor de lite
ratură din Okhrid și Preslav — 
Si pînă în zilele noastre.

i

• „NESSIE" LA GRĂ
TAR. Povestea apariției în
lacul elvețian Brunnen a unui 
monstru cu coadă de reptilă, 
botezat „Nessie 2“ (nume ce se 
trage de la faimosul său „pre
decesor" din apele lacului sco
țian Loch Ness) a fost de în
dată preluată cu folos de pro
prietarii de hoteluri șl restau
rante din împrejurimi. Mii de 
turiști, care au început să se 
aventureze cu aparatul de foto
grafiat în largul lacului Brun
nen în speranța realizării unor 
imagini senzaționale, sînt ne- 
voiți să se consoleze în final 
luind masa în localurile de pe 
mal. unde pe listele de bucale 
figurează din belșug o suită de 
preparate inedite : friptură de 
„Nessie". tocană de monstru, 
salată de coadă de reptilă 
ș.a.m.d. Iar proprietarii localu
rilor respective adună profituri 
cum nici n-au visat.
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