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Activitatea educa
tivă în noul an de
învățămînt 
semnul exigenței 

comuniste.

sub

Rubricile noastre
Sport; De pretu 

tindeni.

Un nou și fructuos dialog
cu cadre de partid

și de stat, cu specialiști
și muncitori,

care au salutat
cu entuziasm prezența

in mijlocul lor
a secretarului general

al partidului
La întreprinderea mecanicâ Muscel

VIZITA DE l l t l'.l

întrecerea socialistă
sporește roadele muncii
Mașini și utilaje 
pentru industria 

metalurgică
întreprinderea de utilaj greu „Pro

gresul" din Brăila a livrat beneficiari
lor săi cea de-a 10 000-a tonă de ma
șini și utilaje tehnologice pentru in
dustria metalurgică, fabricată de la în
ceputul acestui an. depășind astfel 
prevederile de plan cu 35 milioane lei 
la producția gjobalâ. Pregătirea te
meinică a producției, optimizarea 
unor linii de fabricație pentru pro
dusele de serie, generalizarea teh
nologiilor moderne, construirea prin 
autodotare și introducerea în flux a 
numeroase utilaje și dispozitive de 
mare productivitate, precum și re- 
proiectarea unor produse și crește
rea gradului de integrare al aces
tora au permis acestui harnic colec
tiv să obțină un asemenea succes de 
prestigiu. (Agerpres).

Avans 
în îndeplinirea 

sarcinilor
• Centrala minereurilor Deva, 

care cuprinde întreprinderi și ex
ploatări miniere din mai multe ju
dețe ale țării, a îndeplinit Înainte 
de termen planul producției globale 
pe trei trimestre. Avansul de timp 
ciștigat permite realizarea unei pro
ducții suplimentare pină la finele 
lunii în valoare de peste 66 milioane 
lei. Succesul obținut de formațiile 
de mineri și preparatori privind în
deplinirea ritmică și depășirea sar
cinilor de producție și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă 
se datorește extinderii tehnologiilor 
și metodelor de mare productivitate, 
folosirii cu randament sporit a ma
șinilor. instalațiilor și timpului de

lucru. Cu realizări deosebite se pre
zintă formațiile de lucru de la Ex
ploatarea Deva și întreprinderile 
miniere Baia de Arieș și Barza, 
care au obținut o creștere a produc
tivității muncii față de prevederi cu 
11 pină la 14 la sută. (Agerpres).

• Harnicul colectiv de oameni sl 
muncii de la întreprinderea mecani
că pentru agricultură și industrie 
alimentară Balș obține zi de zi. lună 
de lună, noi și însemnate succese în 
întrecerea socialistă. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de aici și-au 
intensificat eforturile pentru produ
cerea suplimentară a unor utilaje de 
mare capacitate de uscare a cerea
lelor ce vor fi recoltate în această 
toamnă, a unor pluguri de tip 
M.A.S.—60 pentru afînarea adîncă a 
solului ș.a. Ei au raportat Îndeplini
rea planului pe 9 luni ale anului cu 
20 de zile mai devreme. Pînâ la 
sfîrșitul lunii septembrie. în această 
unitate se vor produce peste plan 
mașini și utilaje pentru _ agricultură 
și industria alimentară în valoare 
de 55 milioane lei. (Emilian Rouă).

Livrări suplimentare 
la export 

întreprinderea „13 Decembrie" din 
Sibiu a depășit cu aproape un mi
lion lei valută olanul de export. Au 
fost create condițiile ca oină la 
sfîrșitul anului să fie executate pes
te plan — pe bază de contracte fer
me Încheiate cu parteneri din dife
rite țări — încălțăminte și articole 
de marochinărie în valoare de 2 mi
lioane lei valută. Buna organizare a 
producției, crearea a peste 30 de mo
dele noi de articole de voiaj, respec
tarea cu strictețe a condițiilor de ca
litate prevăzute in contracte, pre
cum și corectitudinea în livrări șint. 
principalele căi prin care colectivul 
sibian a obtinut. aceste importante 
realizări la export. (Nicolae Brujan).

Pentru strîngerea neintirziată 
a recoltei, pentru pregătirea 

temeinică a celei viitoare
Comandamentului centralPrecizări ale 

pentru coordonarea lucrărilor agricole
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, 
vineri, 17 septembrie, o vizită de lucru în județele Argeș și Vîlcea.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Gheorghe Oprea, Teodor Coman și Ion 
Ursu.

Venind din nou în mijlocul locui
torilor de pe meleagurile argeșene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ana
lizat. la fata locului, împreună cu 
cadre de conducere din ministere, cu 
reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, cu specialiști, pro
bleme referitoare la dezvoltarea și 
modernizarea industriei constructoa
re de mașini — industrie ce deține 
un loc de seamă în economia jude
țului. Locuitorii județului l-au în
conjurat cu dragoste si stimă pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. și-au ex
primat marea bucurie de a se reîn- 
tîlni cu secretarul general al parti
dului și l-au asigurat că nu-și vor 
precupeți nici un efort pentru a-și 
onora exemplar sarcinile pe anul 
1976. pe întregul cincinal.

...Elicopterul prezidențial aterizează 
platforma industrială a 

Colihașiulul. In uraIe,e Ș1 acla‘ 
mațiile mulțimii, primul secretar al (Continuare in pag. a IlI-a)
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In timpul vizitei la întreprinderea de autoturismePe șantierul viitoarei uzine de fire și fibre chimice din Cîmpulung

Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
Vasile Mohanu, îi intîmpină pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului, 
exprimînd bucuria și satisfacția arge
șenilor de a-i avea din nou ca 
oaspeți dragi. O gardă, alcătuită din 
ostași, membri ai gărzilor patriotice 
si ai detașamentelor de pregătire mi
litară a tineretului, prezintă onorul. 
Se intonează apoi Imnul de. Stat al 
Republicii Socialiste România. După 
datina ospitalității, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
li se oferă pîine și sare, 
vin. Un 
buchete

Vizita 
turisme 
ceput o 
iau parte Alexandru Roșu, 
junct al ministrului industriei 
strucțiilor de mașini. Viorel Husea, 
directorul general al Centralei

ploști cu
Ie oferăgrup de pionieri 

de flori.
la' Întreprinderea 

prileiuieste de 
amplă analiză. 

Alexandru

auto- 
în- 

care 
ad- 

con-

de 
la 

la

și auto-

autoturisme. secre- 
partidului subliniază 
revoluției tehnico- 

și in fata între-

dustriale de autocamioane 
turisme. Dumitru Mihai, directorul 
general al întreprinderii de autotu
risme. ingineri si alti specialiști.

Apreciind rezultatele obținute de 
constructorii de 
tarul general al 
că cincinalul 
științifice pune 
prinderii argeșene sarcini de mare 
răspundere, ea fiind chemată să ac
ționeze pentru modernizarea continuă 
a producției, diversificarea gamei de 
autoturisme, ridicarea performantelor 
lor tehnico-funcționale. In acest ca
dru sînt evidențiate eforturile pen
tru crearea de noi motoare cu ca
racteristici superioare și consumuri 
reduse de carburanți. De altfel, a- 
ceastă problemă, aflată permanent în 
atenția specialiștilor argeșeni, a sti
mulat activitatea de cercetare.

în legătură cu dezvoltarea produc
ției în anii viitori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă faptul că spatii
le construite existente pot fi folo
site mai judicios. In acest sens, secre
tarul general al partidului trasează 
ca sarcină ministerului de resort să 
alcătuiască, de urgentă, un studiu 
privind mai buna utilizare a supra
fețelor de producție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
actualele spatii permit instalarea 

de noi linii de montaj, care vor con- 
-tribui la mărirea producției, cu chel
tuieli reduse. S-a arătat că, in acest 
scop, este hecesar ca spațiile folosite 
la depozitarea pieselor să fie elibera
te. iar la transportul reperelor să se 
extindă sistemul conveierelor aerie
ne. De asemenea, s-a cerut să se aibă 
în vedere folosirea pe verticală a ha
lelor. pentru ' a se crea spații desti
nate amenajării unor ateliere si de
pozite. Secretarul general al parti
dului a subliniat că. în actualele pe
rimetre construite, se va putea reali- 

. za. la sfîrșitul cincinalului, numai.
prin dotări noi cu tehnică și utilaje 
de mare randament, producția pre
văzută de 150 000 autoturisme, ceea 
ce va, permite reducerea prețului de 
cost. „In acest mod — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — va 
creste eficienta economică, va spori 
rentabilitatea întreprinderii".

Luindu-și rămas bun de la gazde, 
tnvarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
urat noi succese în eforturile pe care 
le depun pentru realizarea marilor 
sarcini ce le revin în acest cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid si de stat au vizitat Institu
tul de tehnologie nucleară Colibași- 
Pitesti.

Secretarul general al partidului a 
fost întimpinat cu deosebită căldură 
de cercetătorii, proiectanții și mun
citorii acestui institut. întregul co
lectiv s-a angajat să muncească mai 
mult și mai bine, să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la realizarea 
unuia din obiectivele prioritare de 
cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tării.

întreprinderea mecanică 
Muscel și șantierul viitoa
rei uzine de fire și fibre 
chimice din Cîmpulung 
— următoarele 
de secretarul 
duluii — oferă

obiective vizitate 
general al parti- 
o imagine grăi

toare a realizărilor obținute pină în 
prezent de locuitorii orașului, ca și 
a perspectivelor sale de dezvoltare 
economico-socială în actualul cinci
nal.

La întreprinderea mecanică Mus
cel. gazdele raportează că. indicațiile 
pe care le-a dat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la creșterea și 
modernizarea producției au fost în-

în stilul de conducere

propriu secretarului 
general al partidului

Săptămina pe care o Încheiem a 
fost dominată de evenimentele mar
cante reprezentate de vizitele de 
lucru ale tovarășului N i c o l a e 
Ceaușescu in Capitală și in mai 
multe .județe ale tării. S-a vădit si 
cu acest prilej stilul de muncă atît 
de caracteristic activității secretaru
lui general al partidului, avind ca 
trăsături definitorii conducerea 
concretă, solutionarea practică la 
fața locului a problemelor dezvol
tării economico-sociale, evidențierea 
și cristalizarea unor învățăminte 
recomandări de mare utilitate, atit 
pe plan local, cit și la scara întregii 
țări.

In acest sens, vizitele de lucru în 
județele Constanta si Ialomița — ca 
și cele din județele Argeș și Vîlcea, 
despre care se relatează în ziarul de 
astăzi — au avut drept trăsătură co
mună analiza unor probleme de bază 
ale realizării unor mari obiective ale 
cincinalului, ale înfăptuirii prevede
rilor celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului referitoare la dezvoltarea 
și modernizarea întregii noastre eco
nomii. S-au relevat, astfel, pașii în
semnați făcuti de specialiștii noștri 
în asimilarea progresului tehnic con
temporan; este semnificativă în acest 
sens realizarea platformei de forai 
marin „Gloria". România înscriin- 
du-se astfel în rîndul celor citorva 
țări care produc în prezent aseme
nea instalații de mare complexitate. 
Totodată, vizitele au pus încă o dată 
în evidentă preocuparea statornică a 
partidului pentru repartizarea ra
țională a forțelor de producție ne 
întreg cuprinsul tării. Construirea 
viitorului Combinat siderurgic de la 
Călărași va transforma profund, 
încă in cursul acestui cincinal, struc
tura Bărăganului. odinioară

o cunoaștere exactă, realistă 
cheltuielilor de producție, 
scopul mobilizării mai active

exclusiv agricolă, determinind prefa
ceri radicale in peisajul economic fi 
locial al acestor meleaguri

Pretutindeni, la unitățile si șantie
rele vizitate din Constanta. Ialomița. 
Argeș și Vîlcea. secretarul general al 
partidului a relevat importanța unor 
asemenea probleme ca intrarea la 
termen în funcțiune a noilor capa
cități și obiective industriale, adop
tarea celor mai judicioase soluții 
tehnice constructive, generalizarea a- 
plicării tehnicii și tehnologiilor înain
tate — comandamente majore pen
tru toate colectivele unităților indus
triale și șantierelor de investiții.

Problemele majore ale activității 
de investiții s-au aflat în această 
săptămină și in dezbaterea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Acordind o atenție deosebită 
modului în care se realizează indi
catorii tehnico-economici ai noilor 
capacități, partidul are în vedere 
necesitatea de a se asigura valorifi
carea integrală a potențialului pro
ductiv creat prin noile investiții, cale 
sigură prin care poporul poate be
neficia cit mai repede de roadele 
eforturilor depuse.

Sînt probleme care impun o or
ganizare cit mai precisă, științifică 
a activității productive — și, în le
gătură cu aceasta, este semnificativ 
faptul că pe agenda ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. au fost înscrise și probleme 
ca reașezarea preturilor de produc
ție și livrare în industrie. Aceasta 
este o vastă acțiune economică, de 
mare însemnătate, care va permite

• 
în
• 

rezervelor interne din fiecare între
prindere. Măsurile adoptate au fost 
determinate și de necesitatea înlă
turării unor neajunsuri ale vechilor 
preturi de producție si livrare, a re
flectării influentei preturilor de pe 
piețele mondiale asupra costurilor 
interne. Se cuvine subliniat că re
așezarea preturilor de producție și 
livrare în industrie se referă exclusiv 
la relațiile dintre unitățile socialiste 
— preturile cu amănuntul ale bunu
rilor de consum destinate populație! 
răminînd în consecință neschimbate. 

In același sens se înscriu și 
măsurile adoptate de Comitetul 
Politic Executiv pentru îmbunătăți
rea controlului financiar preventiv 
in întreprinderi — menite să spo
rească contribuția acestuia la crește
rea eficientei activității economice, 
la întărirea ordinii și disciplinei In 
gospodărirea fondurilor.

Viața dovedește că pretutindeni 
în economie există mari rezerve de 
progres, care atunci cînd sint puse 
cu iscusință în valoare determină 
mari succese, pe bună dreptate pre
țuite de întregul popor. Tocmai 
pentru că au știut să valorifice 
asemenea rezerve, obținînd produc
ții'agricole ridicate, 
relor din județul 
fost răsplătiți prin 
tie de „Erou al 
liste" și medalia 
cera și Ciocanul", expresia cea mal 
înaltă a consacrării lor ca exemplu 

lucrătorii ogoa-
Ialomita au 

înalta distinc- 
Muncii Socia- 
de aur „Se-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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entru strîngerea neintirzîata a recoltei,
pentru pregătirea temeinica a celei viitoare

După cum se știe, campania agri
colă de toamnă este una din cele 
mai aglomerate deoarece, într-un timp 
scurt, trebuie executat un mare vo
lum de muncă la recoltarea, trans
portul și depozitarea produselor, tre
buie puse bazele viitoarei recolte, 
Insămînțindu-se la un ? nivel agro
tehnic ridicat griul și celelalte cul
turi. în ședința comandamentului 
central, care a avut loc ieri după-a- 
miază, a fost analizat stadiul lucră
rilor agricole de toamnă, stabilin- 
du-se, totodată, măsuri organizatorice 
și tehnice menite să asigure desfă
șurarea lor în cele mai bune con
diții. în mod deosebit a fost subli
niată necesitatea ca organele șl or
ganizațiile de partid, comandamente
le locale să acționeze energic pentru 
buna organizare a muncii in unitățile 
agricole, mobilizarea energiilor tu
turor locuitorilor de Ia sate, întă
rirea spiritului de ordine și discipli
nă, creșterea răspunderii colective in 
executarea Ia timp a lucrărilor.

Comandamentul central a apreciat 
că au fost făcute, în toate județele, 
pregătiri temeinice în vederea bunei 
desfășurări a campaniei agricole de 
toamnă. Important este ca acum, 
prin punerea mai deplină în va
loare a capacității organizatorice a 
cadrelor de conducere și a specialiș
tilor din unitățile agricole, să se asi
gure o mai bună folosire a forței de 
muncă și a mijloacelor mecanice. 
Sporul calitativ în organizarea mun
cii să aibă drept rezultat recoltarea 
Ia timp și fără pierderi a tuturor 
produselor toamnei, însămînțarea in 
limitele epocii optime și la tin nivel 
ridicat a cerealelor păioase. Care este 
stadiul actual al lucrărilor agricole de 
toamnă și ce trebuie întreprins, în 
continuare, în vederea grăbirii lor 7

Recoltarea culturilor tîrzii mobili
zează în aceste zile întreaga forță de 
muncă a satelor. După cum se știe, 
anul acesta, datorită condițiilor cli
matice deosebite, vegetația florii-soa- 
relui și a porumbului este întîrziată 
față de alți ani. Ca urmare, pînă la 
această dată, floarea-soarelui a fost 
recoltată de pe 45 la sută din su
prafețele cultivate în întreprinderile 
agricole de stat și 40 la sută tn coo
perativele agricole. Comandamentul 
central a apreciat însă că întîrzierea 
lucrărilor se datorește și deficiențelor 
în organizarea muncii constatate In 
cooperativele agricole din unele ju
dețe. în zona întîi, care cuprinde 
cîmpia de sud a țării, se constată di
ferențe mari între județe în ce pri
vește procentele realizate la recol
tatul florii-soarelui : Teleorman — 83 
la sută. Ilfov 73 la sută. Dolj — 58 
la sută. Ialomița — 63 Ia sută, 
Brăila — 58 la sută. Buzău — 
31 la sută, în timp ce în județul Olt 
această lucrare s-a făcut în propor
ție de numai 31 la sută. Constanta — 
24 la sută, iar Tulcea — 9 la sută. 
S-a Indicat ca peste tot să fie 
impulsionate lucrările de recoltare a 
florii-soarelui, folosindu-se din plin

combinele șl organfzlndu-se tăiatul 
manual al capituîelor acolo unde si
tuația o cere, astfel incit această lu
crare să se încheie in 4—5 zile.

Din această săptămînă a început șl 
recoltarea porumbului. Munca trebuie 
organizată în așa tel încît oamenii și 
mijloacele mecanice să lucreze grupat, 
pe o singură parcelă. Esențial este 
ca producția recoltată să fie trans
portată și depozitată în aceeași zi, . 
iar terenul să se elibereze de coceni 
spre a putea fi pregătit In vederea 
însămînțărilor. Deoarece știulețil

rif graficelor la livrări, îndeosebi în 
județele Ialomița. Ilfov. Olt. Din zi
lele următoare, se va trece la depo
zitarea legumelor pentru iarnă — 
acțiune care trebuie să se desfășoare . 
cu cea mai mare responsabilitate, 
punîndu-se în depozite și silozuri 
numai produse de bună calitate. în 
cantități bine calculate, care să asi
gure consumul populației pînă la 
viitoarea recoltă.

Comandamentul central a stabilit 
«ă fie respectate graficele stabilite la 
recoltatul șl transportul sfeclei de

Precizări ale Comandamentului central

pentru coordonarea lucrărilor agricole

au umiditate mare, o aten
ție deosebită trebuie acordată depo
zitării pentru a se evita deprecierea 
lor calitativă. Ca atare, se impune 
urgentarea pregătirii spatiilor de de
pozitare, și în special a pătulelor, 
terminarea grabnică a noilor lucrări 
de investiții. De asemenea, trebuie 
luate măsuri hotărîte pentru buna 
organizare a muncii la bazele de re
cepție. Realizarea integrală a planu
lui de livrări la fondul centralizat 
de stat în vederea asigurării aprovi
zionării corespunzătoare a populației 
cu produse agroalimentare reprezintă 
o sarcină prioritară a tuturor unită
ților agricole.

Recoltarea. livrarea ți Industriali
zarea legumelor constituie, de ase
menea, o importantă acțiune, care 
trebuie privită cu cea mai mare 
răspundere de către organele de spe
cialitate și conducerile unităților a- 
gricole. Măsurile luate în ultimul 
timp în ce privește respectarea gra- 
_ficelor de recoltare și folosirea tu
turor mijloacelor în vederea prelu
crării roșiilor a dat rezultate bune, 
în județele Teleorman. Dolj, Brăila, 
de exemplu, planul de livrări la ro
șii este aproape Îndeplinit. Trebuie 
acordată mai multă atenție respectă-

zahăr si cartofilor, să se încheie 
strinsul finului si să fie grăbite lucră
rile de însilozare a furajelor.

Insămintările de toamnă. Coman
damentul central — pe baza datelor 
ți a recomandărilor făcute de insti
tutele ți stațiunile de cercetări agri
cole — a indicat să se treacă din 
plin la semănatul griului. Există con
diții ca pină la sfîrșitul lunii septem
brie să se însămînțeze cel puțin ju
mătate din suprafața destinată acestei 
Importante culturi cerealiere. Pină la 
această dată au fost făcute arături 
pe 1 639 000 hectare — 54 la sută din 
suprafețele destinate a fi insămînța- 
te cu diferite culturi de toamnă. Din 
acestea, 736 200 hectare au fost pre
gătite pentru semănatul griului. Co
mandamentul central a indicat să fie 
strinsă recolta cu prioritate de pe 
terenurile destinate griului, iar la 
semănat specialiștii să urmărească 
îndeaproape realizarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

Comandamentele județene și co
munale, constituite pe baza hotărîrii 
conducerii partidului, au desfășurat 
ți pină acum o activitate rodnică. Ea 
ți-a arătat rezultatele pe planul bu
nei organizări a diferitelor acțiuni, 
asigurînd creșterea răspunderii con-

ducerilor de unități agricole, a spe
cialiștilor pentru buna folosire a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă. în cele mai multe comune, 
comandamentele locale au reușit să 
impună un ritm viu în desfășurarea 
lucrărilor, să înlăture operativ unele 
neajunsuri la executarea diferitelor 
lucrări. Acum, in campania agricolă 
de toamnă, cînd volumul lucrărilor 
de executat la cîmp este mai mare 
decit in oricare perioadă a anului, se 
cere ca activitatea comandamentelor 
locale să fie și mai eficientă. De 
aceea, organele județene de partid 
au datoria să întreprindă măsuri, 
astfel încît experiența bună acumu
lată de comandamentele locale să fie 
dezvoltată, ridicată pe o treaptă su
perioară. în mod deosebit, comanda
mentele comunale trebuie să asigu
re ca munca să se desfășoare pe 
bază de programe pe fiecare cul
tură. cu sarcini zilnice precise pen
tru toți lucrătorii ogoarelor, progra
me a căror îndeplinire să fie urmă
rită în permanență. Cunoscînd pre
vederile acestor programe și com- 
parînd realizările obținute, în fie
care zi, ele vor putea să ia măsuri 
operative, eficiente, acolo unde se 
constată rămîneri în urmă, neglijen
te — risipă la strîngerea și transpor
tul produselor — nerespectarea nor
melor tehnice la pregătirea terenului 
și semănat. întronind, mai mult decît 
în alte campanii agricole, un spirit 
de ordine și disciplină — toti coope
ratorii și mecanizatorii, toti locuito
rii satelor să știe exact în cadrul 
formației de muncă din care fac 
parte ce volum de lucrări au de exe
cutat — comandamentele vor contri
bui Ia încheierea la timp și în bune 
condiții a campaniei agricole 
toamnă.

Acum, cînd lucrările agricole 
Intensifică de Ia o zi la alta, 
cere ca organele și organizațiile

de
se 
se 

„ r,__ de
partid, desfășurînd o susținută mun
că politică și organizatorică în rîndul 
lucrătorilor din agricultură, al tutu
ror locuitorilor de la sate, să asigure 
angajarea lor deplină, cu răspundere 
la strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei, la executarea însă- 
mînțării griului la un nivel agro
tehnic ridicat.

Universitatea 
populară în noul 
an de învățămint
Universitatea populară din Capita

lă iși va deschide în curind porțile 
pentru un nou an de învățămint. 
Cea mai mare instituție de învăță- 
mînt popular din tară. Universitatea 
bucureșteană, organizează circa 180 
de cursuri și cicluri tematice, dintre 
care mai bine de o treime direct 
la locul de muncă, in Întreprinderi și 
instituții. Privit în ansamblul său, 
programul anului de învățămint 
1976—1977 cuprinde cele mai variate 
domenii — de la științele sociale și 
politice la științele exacte, artă ș.a. 
Spre deosebire de anii anteriori, se 
va Înregistra o sporire considerabilă 
a cursurilor de educație patriotică și 
cetățenească, un loc aparte revenind 
celor dedicate omagierii centenaru
lui independentei de stat a Româ
niei. răscoalei țărănești din 1907, 
dezbaterii și aprofundării documen
telor Congresului educației politice 
fi al culturii socialiste, cincinalului re
voluției tehnico-științifice, probleme
lor de actualitate internațională ș.a. 
Inedite se anunță cursurile vizind 
«tudiul calității produselor — două 
cu profil general, iar altele speciali
zate pentru industria textilă și a În
călțămintei. Față de două cursuri de 
informatică, cite funcționau în anul 
de Învățămint trecut, au fost iniția
te un număr de opt. sporirea aces
tora fiind direct legată de acoperi
rea necesităților pregătirii de cadre 
de specialitate In Capitală. 51 tot 
ca o noutate se anunță cursurile de 
praxiologie șl retorică, precum și a- 
celea pentru învățarea limbilor viet
nameză, elrbo-croată și poloneză.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o Idee l Nicolae 
Teclu (1839—1916)

10,30 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului" : „Delict din dragoste" 
— producție a studiourilor Italie
ne. In rolurile principale : Stela, 
nla sandrelll șl Giuliano Gemma. 
Regla : Lulgl Comenclnl.

11,50 Festivalul internațional ..George 
Enescu" — ediția a VII-a. 
Biblioteca pentru toți : Alexandru 
Sahia — sariitor militant.
Telex.
Festivalul internațional „George 
Enescu" — ediția a VII-a. 
Magazin sportiv.
Caleidoscop cultural-artistic. K- 
mislune de Informare șl actualita. 
te literară, teatrală, muzicală, 
plastică, cinematografică și a ac
tivității artistice de amatori.

15,40 „Cincinalul" — ctntece patriotice 
tn Interpretarea corului Regiona
lei C.F.B. Craiova.

15,55 Turism și vtnătoare. Nunta cer
bilor — film.

16,15 vtrstele peliculei.
rr.is

14,50

14,40
15,20

17.35
17.45
10.45

40,00
20,15
41,00

Agenda Festivalului internațional 
„George Enescu" — ediția a VII-a. 
Săptămînă Crucii Roșii.
Club T.
Studioul de poezie 1 „Chipul de 
mtine al patriei".
Eroi îndrăgiți de copil.
Telejurnal. • săptămînă politici 
Internă.
Fată în fată.
Teleenclclopedla.
Film artistic : „Bătălia pentru 
Șanhal" - producție a studiouri
lor cinematografice din R.P. Chi
neză.
24 de ore.42,40

44,00 închiderea programului.

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
GEORGE ENESCU“

„madri- 
fiintează 
in Euro- 
diferitele

secolele 
și al 

în ega- 
trebuie

„Madrigaliștii 
din Belgrad"

între numeroasele 
formații de 
galiști" care 
actualmente 
pa și pe
meridiane ale culturii 
și artei în lume, for
mația „Madrigaliștii 
din Belgrad" ocupă 
un loc aparte prin 
activitatea ei. aproa
pe exclusivă, de valo
rificare a patrimoniu
lui muzical național, 
incepînd cu perioada 
evului mediu pînă în 
zilele noastre. Desi
gur. este vorba de o 
laborioasă activitate 
de cercetare și tran
scriere a textelor 
vechi, provenind din 
straturile Îndepărtate 
ale culturii medievale 
sîrbești, din 
al XlII-lea 
XIV-lea : dar. 
lă măsură.
apreciată munca de 
însușire a unei adec
vate maniere de in
terpretare proprii mu
zicii bizantine sau 
celei de cult sîrbești 
sau ruse. Emisia voca
lă naturală, nevibrată, 
nesofisticată. de o 
mare frumusețe în 
simplitatea ei devine 
astfel elementul ma
terial, concret sonor, 
propriu configurării 
acelor monodii de 
structură arhaică, sub
til ornamentate, ar
cuite peste prelungi 
tsoane. De la melo
diile din secolul al 
XII-lea ale Iui Ale- 
xandr Obradovid la 
Ninja Sili" aoarți- 

nind lui Kir Stefan 
sîrbul. unul dintre 
cei mai vechi compo
zitori locali ai seco
lului al XV-lea și 
pină Ia lucrările de 
școală națională ele 
creatorilor secolului 
al XlXdea sau 
compozitorului 
temporan Marko

ale 
eon- 
Taj-

LOTO

ce vi <5. programul co
ralei „Madrigaliștii 
din Belgrad", admira
bil condusă de Dușan 
Miladinovid. evocă 
drumul unei culturi 
muzicale sud-est eu
ropene de puternică 
proeminentă naționa
lă. Sînt valori pe care 
corala belgrădeană le 
slujește, de un sfert 
de veac, cu o nobilă 
cuviință.

★
La spectacolul sus

ținut vineri seara au 
participat Dumitru 
Ghișe. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii 
și Educației Socialis
te. funcționari supe
riori din Ministerul 
Afacerilor Externe, 
alți oameni de artă și 
cultură, un numeros 
public. A fost de față 
Rajko Knezevici, în
sărcinatul 
ad-interim 
Iugoslavia 
rești, și 
Ambasadei.

versificată stilistic, 
subtila artă a inter
pretării ce întreține 
și sensibilizează fie
care act al rostirii 
muzicale, configurea
ză o lume a cintului 
hrănită din fondul de 
aur al unei generozi
tăți interioare practic 
inepuizabile: cine re
tine seninătatea adre
sării schubertiene in 
lied-ul „Către Silvia" 
și rămine mișcat de 
acel dureros „Dor de 
casă" al lui Hugo 
Wolf înțelege univer
sul de frumusețe ne
asemuită și bogăție 
sufletească al muzicii 
Elisabethei Schwarz
kopf. Distinsă doam
nă a muzicii, ea este 
tn egală măsură o 
prezentă înnobilatoa- 
re prin puterea de 
vrajă a cântului său.

cu afaceri 
al R.S.F. 
la Bucu- 

membri ai

Dumltrn 
AVAKIAN

Imagine din Orșova de azi

X

Activitatea educativa
în noul an de învățămint

sub semnul exigenței comuniste
Preocupări pentru îmbunătățirea muncii de educare politică în rîndul studenților

în cuvîntarea rostită cu prilejul inaugurării festive a noului an de 
studiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat în mod aprofundat pro
blemele majore ale invățămîntului nostru, indicind totodată principalele 
direcții de acțiune pentru situarea pe o treaptă superioară a întregii 
instruct!! publice, potrivit cerințelor Programului ideologic al partidului, 
orientărilor Congresului educației politice și ai culturii socialiste. Drept 
condiție esențială a împlinirii tuturor sarcinilor ce decurg de aici, se
cretarul general al partidului a reliefat pregnant imperativul unui 
control și îndrumări permanente, unitare, sistematic exercitate de că
tre organele și organizațiile de partid asupra Întregului nostru învăță- 
mînt, pentru investirea acestuia cu puternice funcții de educație mo- 
ral-cetățenească, etică, patriotică, pentru pregătirea întregului nostru 
tineret în spiritul pasiunii față de muncă, față de activitatea creatoare 
utilă întregii societăți. în perspectiva acestui imperativ, am adresat cî
teva întrebări tovarășului conf. univ. dr. Ion DELEANU, 
Comitetului P.C.R. al Centrului universitar Cluj-Napoca :

secretarul

Elisabeth 
Schwarzkopf

Pentru iubitorii mu
zicii — profesioniști 
sau amatori — pen
tru oamenii de cultu
ră în general. Eli
sabeth Schwarzkopf 
reprezintă simbolul 
însuși al cântului, al 
lied-ului, nu numai al 
celui german, ci a ar
tei cîntului în gene
ral ca modalitate 
sensibilă și inteligen
tă de expresie muzi- 
cal-poetică. Există la 
această artistă un dar 
cu totul aparte de a 
pătrunde în 
ra intimă a 
a muzicii 
plus — de 
un cadru 
p copierii, 
zării noastre cu acest 
climat muzical-poetic. 
Cultura sa vocală im
presionantă.

Astăzi, în sălile 
de concert

• Sub cupola Ate
neului Român, muzi
cienii Orchestrei de 
cameră din Moscova 
vor interpreta una 
dintre capodoperele 
literaturii componis
tice universale — 
„Arta fugii" de J. S. 
Bach. Este neîndoios 
unul dintre cele mai 
Importante evenimen
te artistice ale ediției 
a VII-a a Festivalu
lui (simbătă. ora 20).

Noi descoperiri 
arheologice

în vara acestui an, pe șantierul- 
școală de la castrul roman de la Gi- 
lău al Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj-Napoca. au fost reluate să
păturile arheologice. Cu ocazia prac
ticii efectuate aici de studenții clu
jeni au fost scoase la iveală noi 
mărturii documentare ale străvechii 
civilizații existente pe aceste melea
guri. Este vorba de piese de cerami
că romană, fragmente de sticlărie, 
obiecte din fier și bronz, o decora
ție militară incrustată cu sticlă co
lorată. monede din argint și bronz 
emise de împărații Traian. Hadrian 
și Antonius Pius. Două dintre aceste 
descoperiri se detașează insă prin 
importanta lor științifică. Prima este 
un fragment de diplomă militară ce 
datează din anul 127 e.n.. iar cea 
de-a doua o frumoasă statuetă din 
bronz. înaltă de 14 cm și perfect 
conservată. înfățlșînd pe zeița Ve
nus. Piesa este apreciată ca fiind 
unul dintre cele mai frumoase bron
zuri romane descoperite pe pămîn- 
tul Daciei. Publicul larg va avea po
sibilitatea. în curînd. să admire aces
te obiecte în vitrinele Muzeului de 
istorie al Transilvaniei.

★
în seria investigațiilor arheologice 

întreprinse recent In nordul Moldo
vei se înscriu și cele de pe teritoriul 
comunei Horodnic. Aici au fost cer
cetate numeroase morminte de Inci- 
nerație care aij aparținut unor tri
buri pretracice din epoca bronzului, 
respectiv anii 1600—1300 t.e.n.

(Agerpres)

— Cunoscînd că „proiectarea" fie
cărui nou an universitar se efectuea
ză in perspectiva realizărilor obți
nute, am dori ca, incă de la începu
tul convorbirii de față, să înfățișați 
nu atît bilanțul anului încheiat, cit 
rolul și importanta muncii politice 
in obținerea acestui bilanț.

— Acționînd consecvent pentru 
transpunerea în viată a sarcinilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a formulat la deschiderea anului 
de învățămint anterior, la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste și cu alte prilejuri Ia adresa 
școlii superioare, 
tici. educaționali 
le și facultățile 
versitar Cluj-Napoca 
cu mai deplină limpezime, prin for
me si modalități mai eficiente, pen
tru a face pe fiecare cadru didactic 
și student să înțeleagă că expresia 
conștiinței și responsabilității sale 
comuniste o constituie măsura în 
care își îndeplinește obligațiile ce-1 
revin. In acest context, organizațiile 
de partid s-au afirmat și mai pu
ternic C& factori de conducere. în
drumare. coordonare și control al în
tregului proces de instrucție si edu
cație. Adunările generale de partid 
și ale asociației studenților comu
niști au selectat mai temeinic și 
au dezbătut mai profund pro
bleme fundamentale ale proce
sului de instrucție și educație (în
făptuirea unui învățămint dinamic, 
deschis. în permanentă confruntare 
cu problematica social-economică. 
accentuarea funcțiilor ideologice și 
educative ale învătămîntului. armo
nizarea calitativ superioară a rela
ției învățămînt-producție-cercetare 
etc.). La rîndul lor. senatele și con
siliile profesorale și-au delimitat 
mai riguros sarcinile și atribuțiile și 
s-au înscris mai activ Ia actul de de
cizie pentru rezolvarea efectivă a 
problemelor etc.

— Pe parcursul anului trecut ș-n 
observat că in unele facultăți activi
tatea educativă avea tendința să se 
dezvolte mai mult extensiv decit in
tensiv ; care sînt cauzele si. ca ata
re, pe ce căi vedeți posibilitatea im- 
bunătătirii acestei situații in noul an 
universitar ?

factorii poli- 
din institute- 
centrului uni- 

au acționat

realitate, 
de lucruri

— Este, Intr-adevăr, o 
între cauzele acestei stări 
lnscriindu-se : necunoașterea temei
nică a diferitelor probleme specifice 
din institute și facultăți ; diluarea 
faptelor concrete de conduită In a- 
precieri, concluzii și proiecte ge-

nerale, fără finalitate practică ; 
nesincroni zarea acțiunilor la di
ferite niveluri ; dezechilibrul dintre 
sarcinile curente și cele de perspec
tivă ș.a.m.d. Tocmai de aceea, in 
perspectiva sarcinilor formulate re
cent de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se impune ca atît comitetul de partid 
al centrului universitar, cît și co
mitetele de partid din institute, iar 
pe linie profesional-știintifică. sena
tele universitare să instituie un 
sistem de corelare șl confruntare 
periodică a măsurilor ce si le pro
pun. să selecționeze si să Ierarhizeze 
cu mai mult discernămînt acțiunile 
proiectate, distribuindu-se mai ra
țional sarcinile si concretizlndu-se 
riguros responsabilitățile. După cum, 
ca problemă de concepție a muncii, 
trebuie să cunoaștem și să acțio
năm nemijlocit, să ne adresăm 
direct omului sau colectivului si nu 
„oamenilor" sau „colectivelor" In ge
neral, să cunoaștem, iar nu să Intuim, 
să ne propunem scopuri precise și 
să urmărim un rezultat clar contu
rat. să pornim de la principii, dar 
să nu acționăm „fn principiu".

— Concret, aveți in vedere faptul ci 
mai există unele practici formale, fes- 
tiviste in activitatea de educație a 
studenților ?

— S-ar putea vorbi de un „festl- 
vism" in forme și de un „festivism" în 
conținut, cu consecințe însă în a- 
ceeasi măsură păgubitoare. Există la 
unii credința că o acțiune, să-l zicem 
de „răsunet", valorează mai mult decît

Circulația rutieră și liniștea cetățenilor

atmosfe- 
versului, 
și — în 
a crea 

Intim a- 
familiari-

lara di'

• O deosebit de in
teresantă retrospec
tivă a muzicii evului 
mediu și Renașterii 
face subiectul progra
mului 
Festival 
cvartetul 
mental 
frtihen ____ __
ft. F. Germania (Sala 
mică a Palatului 
(simbătă. ora 17).

susținut în 
de către 

vocal lnstru- 
..Studio der 
Musik" din

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 17 SEPTEMBRIE 1976 :
Extragerea I : 4 79 78 16 10 17 

63 66.
Extragerea a II-a : 84 II 87 35 

44 81 48 18.
FOND GENERAL DE CtSTIGURI t

831 368 lei.

Categoria
variant# a

Categoria 3 : (11 rezultate) — 612,35 
variante a 136 lei.

34
50

PRONOSPORT
CÎSTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 15 SEPTEMBRIE 1976 :
Categoria 1 : (13 rezultate) — 1,50 

varianta a 30 918 lei.

teatre
București (sa-
19.30.
(la Teatrul de 
Cu oltencele 

19.30.

• Teatrul Național 
la mică) : Zoo —
• Teatrul Gluleștl
vară Herăstrău) : 
nu-1 de glumit — ____
» Teatrul sattrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară - 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat I Scri
sori pe portativ — 19.30.

2: (12 rezultate) •• 47,56 
1 170 lei.

LOTO „2“
CÎȘTIGURILE tragerii 

DIN 12 SEPTEMBRIE 1976 I
Categoria 1 : 7 variante 25% a cita 

50 000 lei ; Cat. 2 : 5,25 a 9 525 lei ; 
Cat. 3 : 16.25 a 3 077 lei : Cat. 4 : 78,25 
a 639 lei ; Cat. 5 : 253,75 a 200 lei ; 
Cat. 6 : 1 574 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 31 650 lei.

Cînd îți este lumea mal dragă, a- 
casă, la lucru, la birou, la institut, 
în procesul creației, în timpul odih
nei ori al somnului un sunet stri
dent de claxon te face să tresari, să 
pierzi șirul gindurilor sau să te tre
zești speriat. Și toate acestea pentru 
ce 7 Pentru că unii în loc să conducă 
cu volanul, conduc cu... claxonul. Tot 
cu claxonul iși cheamă prietenii din 
bloc să iasă la ferestre. Stau mai 
multe mașini la stop. Culoarea sema
forului abia a trecut de la roșu la 
galben și cei din spate claxonează, 
să-i forțeze la plecare, pe cei din 
față. Șoferii de autobuze se sa
lută Intre el sonor, iar la ore de 
vîrf ale circulației, cînd aglomerația 
e mare, intîrziații își descarcă nervii 
tot pe claxon, tn loc să reducă vi
teza in dreptul școlilor, ca să nu ac
cidenteze copiii, unii claxonează stri
dent. Cu același instrument, autoca
rele își adună turiștii, iar cei mereu 
în viteză îi alungă pe pietoni de pe 
trecerile marcate pentru el.

In sprijinul afirmațiilor noastre 
lată șl cîteva dovezi culese „pe viu".

— De ce ați claxonat 7
— Intram în piața Kogălniceanu — 

ne spune avocatul Gh G„ conducă
torul autoturismului 9-B-1657. Unul 
în fața mea semnaliza la stînga și 
făcea la dreapta. L-am avertizat so
nor ți... Curios, cu o jumătate de oră 
mai devreme, aflîndu-mă pe terenul 
de tenis de pe Calea Plevnei am vă
zut un copil care se juca cu claxonul 
unul camion ce staționa In vecină
tate. Faptul ne-a enervat la culme, 
atît pe mine, cît și pe alții. Toți co

mentam „plaga" claxonatului. Puțin 
mai tirziu, iată-mă chiar eu recalci
trant. îmi pare rău...

— Era aglomerație 
ne spune șoferul I. 
autocamion — si au 
multi, din spate, dar 
liție m-a văzut doar pe mine...

— Era în stînga mea și s-a anga
jat în depășire fără_ să se asigure — 
spune șoferul V. 
mionul 22-B-3643. 
fost greșeala mea. 
nu să claxonez...

Exemple se pot da cu zecile. Vorba 
este, cum scăpăm de acest gen de 
poluare sonoră 7

— în Capitală — ne spune tovară
șul colonel Gh. Ștefăneasa. șeful ser
viciului circulație din Miliția munici
piului București — claxonatul este 
interzis de peste 15 ani. Dar din ce 
în ce mai multi conducători auto ig
norau — pînă nu demult — această 
interdicție. Intervenția lucrătorilor 
noștri nu avea eficiența necesară. 
De ce 7 Pentru că sancțiunea era 
mică. Practic, gălăgiosul motorizat 
scotea sfidător banii pentru amendă 
si la prima ocazie o lua de la În
ceput.

Numeroasele sesizări privind a- 
cest tip de poluare ne-au îndem
nat să folosim măsuri mai dras
tice. Aceasta. întrucît și claxo
natul abuziv, nejustificat, este o 
tulburare a liniștii publice. Odată 
ce reglementările privind circulația 
pe drumurile publice sînt clare în 
ce privește restricțiile privind claxo
natul (care este permis in Capitală

la semafor — 
Gh. de pe un 
claxonat mai 

ofițerul de mi-

T. de pe autoca- 
L-am avertizat. A 
Trebuia să frînez.

ți alte orațe mari numai pentru evi
tarea unui pericol iminent), de ce se 
produc totuși atîtea încălcări 7 Pen
tru a găsi răspuns am apelat la... șo
ferii contravenient! pe care i-am su
pus unui test pe tema „cunoașterea 
regulilor de circulație". Rezultatul 7 
Mai bine de două treimi din
tre aceștia nu au reușit să întru
nească minimul de patruzeci de 
puncte prevăzute. Au fost șoferi a- 
matori ți profesioniști care au întru
nit numai intre 11 si 25 de puncte. Cei 
mai multi dintre ei sînt din categoria 
celor tineri, grăbiți si nervoși. Multi 
șoferi amatori și chiar profesioniști 
consideră că. odată intrati în pose
sia permisului de conducere auto nu 
mai trebuie să învețe, să-și conso
lideze cunoștințele de circulație ru
tieră. Or. asemenea teste se dove
desc a fi o bună ocazie pentru re
ciclare în materie de trafic rutier. 
Sîntem hotărîti 
nea (ar fi bine 
toate localitățile 
interzis — nota 
narea completă 
ziv ți neiustificat. 
travenienților iau 
miliție în ținută 
soane din activul 
ducători auto. Am întocmit și un 
registru în care îi trecem pe toți 
cei ce se fac vinovați de claxonat 
abuziv — spre a putea sancționa cu 
mai multă severitate orice recidivă în 
materie. Decibelii claxoanelor nu tre
buie să tulbure liniștea nimănui.

o alta, «ă-f zicem „anonimă". De 
aceea, se caută uneori acțiuni în le
gătură cu care, evident, se poate face 
„publicitate". Apoi, să recunoaștem, 
este mai ușor, chiar dacă pare para
doxal. să organizezi o manifestare 
festivistă decît să te ocupi cu răb
dare și tenacitate, zilnic. în sala de 
curs, de seminar. în camera de la 
cămin, de încercările prin care trece 
un om. să-i explici nedumeririle, 
să-f tonifici entuziasmul, să-i conso
lidezi încrederea, să-i armonizezi in
teresele individuale cu cele colec
tive. să-l ajuți să distingă valorile 
de nonvalori, să-1 îndepărtezi de lu
crurile facile. Dar festivismul «• 
poate manifesta si în conținut, a- 
tunci cînd se recurge la ..prețiozi
tăți". cînd se abuzează de teoretizări, 
cînd stările de atitudine concrete 
sînt înlocuite de enunțul principiilor, 
cînd critica se înfăptuiește conjunc
tura!, iar autocritica devine instru
ment de acoperire și evadare din 
sfera răspunderii, cînd spiritul com
bativ. intransigenta, principialitatea 
sînt înlocuite de asa-zisa „atitudine 
colegială". Iată de ce ni se cere o 
muncă promptă, concretă, zilnică, o 
confruntare permanentă cu proble
mele, combativitate față de tot ceea 
ce este negativ.

— în perspectiva acestor cerințe, 
ce roluri revin factorilor educativi si 
cum poate fi asigurată unitatea aces
tor factori ?

— Toți factorii vieții universitare 
stnt învestiți tn egală măsură cu a- 
tribuțil și responsabilități, știut fiind 
că tn procesul de educație comunistă 
a studenților sînt inadmisibile con
cepțiile și atitudinile „parcelare", 
„feliile si feliutele". declinările de 
competente, și responsabilități. Pen
tru aceasta, va trebui la început 
de an universitar să eliberăm de 
brice nuanță de formalism pla
nurile comune ale organizațiilor 
de partid, senatelor și consilii
lor profesorale 
denților 
buie să fie expresia unei concepții 
unitare, a unității de scopuri și în
datoriri. De asemenea, va trebui să 
promovăm mai larg sistemul acțiu
nilor și analizelor comune ale orga
nizațiilor de partid cu organele co
lective de conducere profesional-ști
intifică.

Desigur, pornim de la afirmarea 
permanentă a organizațiilor de partid 
ca factori de conducere in viata uni
versitară — ceea ce implică o multitu
dine de aspecte, dintre care aș men
ționa doar cîteva: un sistem propriu 
de sesizare și aprofundare a situațiilor 
și fenomenelor existente ; prevenirea 
tendințelor de transmitere doar a 
sarcinilor, fără implicare nemijloci
tă în înfăptuirea lor ; angajarea 
răspunderilor politice fată de fiecare 
organism sau om pentru ceea ce tre
buie făcut și pentru modul cum s-a 
făcut. De aceea. în noul an univer
sitar va trebui să combatem și mal 
sistematic părerile potrivit căro
ra rolul conducător al organizații
lor de partid s-ar exprima îndeosebi 
prin activitatea secretarului de 
partid, precum si tendințele unor 
organe de conducere din institute si 
facultăți de a-și neglija propriile 
răspunderi. „transferîndu-le“ ne sea
ma organizațiilor de partid. Se im
pune. de asemenea, să stimulăm mai 
mult gindirea și acțiunea colectivă. 
Esența esențelor în această ordine de 
idei este să înfăptuim, in condiții cali
tativ superioare, ceea ce ni s-a spu» 
de atîtea ori de către secretarul ge
neral al partidului nostru : educarea 
politică a studenților, pregătirea lor 
multilaterală pentru muncă, pentru 
viață, pe măsura importantelor înda
toriri ce-1 revin tineretului patriei 
noastre in opera de edificare a socia
lismului si comunismului pe pămlntul 
României.

Mlhal IORDANESCU

de formalism 
comune ale 

senatelor și 
și asociațiilor stu' 

comuniști. Acestea tre'

* Circul București (în cartierul 
Titan) : Spectacol susținut de 
circul italian Wegllams In colabo
rare cu Circul București — 15.

cinema
• Oslnda t SALA PALATULUI 
(seria de bilete 760) — 17.15, (761)
- 20.15, PATRIA - 9.30: 12.15: 15:
17.30; 20. FAVORIT - 11.30: 16;
18.15; 20.30, CAPITOL - 8.30; 11; 
13.15: 15.45; 18.15: 20.45, la grădină
- 19.

• Suflete condamnate i CENTRAL
— 9,15; 12; 14.45: 17,30: 20.15.
r Filip cel mic : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30: 15.30; 18; 20.15.
• Pinocchio : EFORIE - 9.30;
11,45; 14; 16: 18; 20.15. GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL - 19.30.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUMINA — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 
18: 20.15.
• Aeroport ’75 : SCALA — 8.45; 
11: 13,30: 16; 18.30: 21, BUCUREȘTI

8.45: il: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
Program pentru copii : DOINA 
9.30: 11.30: 14.
ștefan cel Maro — Vaslui 1475:• .

DOINA - 18: 19.
» Diamante pe roți : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30: 16: 18,15: 
20.30. FESTIVAL — 9.15; 11.30:

13,30; 18; 18.15; 20.30, la grădină
- 19.30.
• Pintea : GRIVITA — 9; 11.15:
13.30; 15,45; 18; 20,15. COTRO-
CENI — 10; 12; 14; 16: 18: 20. FLA
MURA — 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18: 
20.15.
w Iarba de mare : CASA FILMU
LUI — 10: 12.30: 15: 17.30: 20.
• Nebună de legat : FEROVIAR
- 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
MODERN — 9; 11,15: 13.30: 16:
18.15; 20.30. la grădină — 19.30.
• Prizonierul din Manhattan — 
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13.30: 16: 
18.15: 20.30.
• Finist, șoim viteaz : LIRA — 
15.30; 18: 20.15. la grădină — 20.15.
• Se mal Intlmplă minuni : BU-

ZEȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
Q Apașii : UNIREA — 16; 18; Î0. 
la grădină — 20.

Corupție pe autostradâ t DA
CIA - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Cercul magic : DRUMUL SĂRII 
— 15,30: 18: 20,15.
• Singurătatea florilor I FEREN
TARI - 15.30: 18: 20.15.
> Papillon S ARTA - 13; 16; 19.
• Cursa grea : PACEA — 15.30; 
18; 20.15.
• Misiune primejdioasă i CRÎN- 
GASI - 17.
• O călătorie spre centrul pămfn-
tuiui : MELODIA — 9; 12; 16;
19.15.

să continuăm acțiu- 
ca ea să aibă loc în 
unde claxonatul este 
red.) pină la elimi- 

claxonatului abu- 
La depistarea con- 
parte si cadre de 
civilă, cit si per- 
voluntar de con-

a

Al. PLĂ.IEȘU

A apărut:
REVISTA ECONOMICĂ

nr. 37 din 17 septembrie
Din «umăr semnalăm printre al

tele articolele : îndeplinirea exem
plară a programului de investiții 
impune impulsionarea activității pa 
șantiere ; Metode moderne de ana
liză și decizie în întreprinderile da 
comerț exterior ; Economia de timp 
— lege a progresului economico- 
social ; Tradiții și actualitate în con
ceptul de industrializare socialistă a 
țării ; Științele sociale la cotele 
Înalte ale exigenței revoluționare.

ar Luptătorul din New Orleans : 
FLOREASCA — 13: 15.30; 17,45; 20, 
AURORA — 9; 11.15; 13.30: 15,45: 
18; 20.15, la grădină — 19.15.
• Evadarea : VIITORUL — 16; 
18: 20.
• Filiera n : VOLGA — 9; 11,15;
13.30; 15.45: 18; 20.15, TOMIS — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.15; 20.30. la
grădină — 19.30.
•r cînd vine septembrie: MIORIȚA 
— 9: 11.15: 13,30; 18: 20.15.
• Micul Indian : GLORIA — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, GRA
DINA TITAN — 19,30, BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Familia Dulsky t MOȘILOR — 
15.45; 18. la grădină — 19.30.

•r Instanța amină pronunțarea i 
MUNCA — 15.45; 18; 20,15.
• Trei scrisori secrete : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Explozia : GIULEȘTI — 15,301 
18; 20.15.
o Ce se tnttmplă eu tine : COS
MOS — 15.30.
<V Zile fierbinți t COSMOS — 18: 
20.15.
W Patima t FLACĂRA — 15,30; 18; 
20.15.
• Cu mllnile curate : VITAN — 
16; 18. la grădină — 19.30. RA 
HOVA — 15.45; 18; 20.
• Mere roșii t PROGRESUL I — 
16.
• Pe alei nu se trece : PROGRE
SUL — 19.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
făptuite cu succes. în acest sens se 
relevă că s-a trecut la asimilarea fa
bricației motoarelor cu benzină, de 
capacitate mare, transferîndu-se 
producția lor de la uzina bra- 
șoveană specializată, care se pro
filează astfel pe motoarele diesei. 
Deși acțiunea a început de cu
rind, experimentatul colectiv de 
aici a reușit să-și însușească tehno
logia adecvată într-un timp scurt, 
executînd deja primele 3 000 de motoa
re. Este evidențiat, în același context, 
faptul că Întreprinderea a elaborat și 
asimilat tehnologii noi, aplicate cu 
ajutorul instalațiilor de concepție și 
producție proprie. Noua vopsitorie, 
realizată pe calea autoutilării — ara
tă gazdele în cursul vizitării acestei 
secții — reprezintă tocmai una din 
formele în care colectivul de aici a 
știut să pună în valoare, cu răspun
dere comunistă, competența profe
sională și talentul tehnic al munci
torilor, maiștrilor, tehnicienilor și in
ginerilor.

Apreciind aceste realizări, tovară
șul Nicolae Ceaușescu remarcă, tot
odată, faptul îmbucurător că la mon
tarea instalațiilor s-a urmărit si 
folosirea eficientă a spațiilor de pro
ducție existente. în același timp, se
cretarul general al partidului subli
niază necesitatea de a se acționa în 
continuare pentru punerea în valoare 
a tuturor posibilităților, relevînd în 
acest sens că, în cadrul secției de 
montaj general, unde procesul de 
producție este, de altfel, bine pus la 
punct, sînt condiții pentru instalarea 
altor linii tehnologice.

în cadrul discuției au fost, de ase
menea, abordate probleme ale diversi
ficării producției, domeniu în care 
specialiștii musceleni au obținut suc
cese apreciate de secretarul general 
al partidului. Colectivul întreprinde
rii a asimilat o întreagă familie de 
autoturisme cu tracțiune dublă, pen
tru utilizări din cele mai diferi
te, executate din subansamble ti
pizate, ceea ce asigură o pro
ductivitate ridicată. în acest con
text, secretarul general al partidului 
a recomandat colectivului muscelean 
să-și accentueze preocupările în di
recția realizării unor tipuri mereu 
mai perfecționate de autoturisme, in- 
dicind să se ia măsuri pentru mai 
buna organizare a activității tru
pelor de proiectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a t- 
xaminat apoi amplasamentul propus 
pentru noua platformă industrială a 
orașului.

Aici, pe un teren neproductiv, ur
mează să se construiască, într-o 
primă etapă, 0 fabrică de fibre 
șl fire chimice, unitate car‘va 
folosi ca materie primă produse ale 
marelui combinat piteștean.

Verif icînd pe teren schițele de 
amplasament, secretarul general al 
partidului a analizat principalele 
probleme de natură economică si 
socială pe care le ridică realizarea 
acestui important obiectiv cu mi
nistrul industriei chimice. Mihail 
Florescu, cu specialiștii centralei de 
resort de la Săvinești și reprezentan
ții organelor locale. Reținînd cu in
teres faptul că proiectele prevăd un 
grad ridicat de ocupare a terenului, 
cu o densitate corespunzătoare a con
strucțiilor, care se vor ridica pe două 
sau chiar trei niveluri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, totodată, 
specialiștilor să aibă în vedere reali
zarea unor hale ușoare, ieftine, să se 
evite supradimensionarea acestora. în 
același timp, a recomandat specialiș
tilor să grăbească finalizarea proiec
telor și începerea lucrărilor. în așa 
fel incit noua unitate să fie pusă 
in funcțiune cit mai curind. *

Adresîndu-se primului secretar al 
comitetului orășenesc de partid, 
Ion Plosca.ru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, de asemenea, să 
se revadă. în funcție de noile ele
mente pe care le aduce amplasarea 
acestei importante uzine la Cîmpu- 
lung, schița de sistematizare a loca
lității, prevăzindu-se construcțiile e- 
dilitare care vor fi ridicate in pe
rimetrul său pentru muncitorii noii 
întreprinderi.

De la Cimpulung, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți s-au îndreptat, la 
bordul elicopterelor, spre Curtea de
Argeș.

Vizita de lucru la Curtea de Ar
geș a cuprins întreprinderea de 
porțelan unltat® reprezentativă a 
industriei noastre de bunuri de larg 
consum, și șantierul viitoarei în
treprinderi de proteine.

La Întreprinderea de porțelan pen
tru menaj. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este lntîmpinat de minis
trul Industriei ușoare. Lina Ciobanu, 
și de ing. Arghir Ciobotaru, directorul 
unității, care, după ce a urat, în nu
mele colectivului, un călduros bun 
sosit, a făcut o prezentare a activi
tății de producție. Sînt parcurse ha
lele în ordinea fluxului tehnologic. 
Gazdele informează că toate mașinile 
aflate In funcțiune au fost realizate 
In tara noastră. La ieșirea din hala 
este amenajată o elocventă expozi
ție, care arată că In mai puțin de doi 
ani numărul sortimentelor s-a tri
plat. Noua unitate contribuie astfel 
la sporirea cu peste o treime a pro
ducției noastre de porțelan de menaj.

Secretarului general al partidului 
11 sînt prezentate apoi o serie de 
preocupări actuale ale colectivului, 
tn acest cadru s-a subliniat că au 
fost luate de pe acum măsuri pentru 
depășirea indicatorilor economici pe 
baza creșterii productivității muncii, 
dat fiind că la recentul Tlrg de mos
tre de bunuri de consum de la Bucu
rești a fost contractată Întreaga pro
ducție a anului viitor, solicitlndu-se 
cantități suplimentare. Remarcînd cu 
plăcere rezultatele bune ale muncii 
acestui colectiv, alcătuit in cea mai 
mare parte din tinere muncitoare, a 
căror virată medie este de 22 de ani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat creatorilor să se inspi
re mal mult din tradițiile fol
clorului argeșean. ale artei popu
lara românești, să realizeze adevă
rate opere de artă. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a apreciat faptul 
eă toți cei care lucrează In unitate, 
01 la muncitori pînă la ingineri, dee-

ÎN JUDEȚELE ARGEȘ Șl VÎLCEA
•——— —     — —    —   c. —   ....     ..................— ——  — . ■ —

Imagine din timpul vizitei la întreprinderea mecanicd Muscel

făsoară o rodnică activitate de cer
cetare și creație tehnico-științifică. 
în acest sens este prezentată o ex
poziție cuprinzînd mașini și agre
gate realizate prin autoutilare.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au notat în cartea de 
onoare a unității și au semnat ur
mătoarele : „Felicitări călduroase 
colectivului de muncă al întreprin
derii de porțelan de menaj — Curtea 
de Argeș și depline succese în întrea
ga activitate".

în continuarea vizitei, la șantierul 
unui nou obiectiv industrial —

treprinderea „Roniprot", ce 
urmează a produce furaje proteice 
din derivate petrochimice, ministrul 
industriei chimice. Mihail Florescu, 
a prezentat stadiul lucrărilor la 
această modernă unitate, care se 
realizează în cadrul colaborării eco
nomice româno-japoneze. în fața 
planurilor viitoarei întreprinderi 
sînt examinate probleme privind 
construcția halelor, tehnologiile de 
fabricație. Gazdele informează, între 
altele, că, după intrarea in func
țiune, unitatea va livra anual 60 000 
tone de furaje proteice realizate din

SOSIREA IN JUDEȚUL VÎLCEA
în cursul după-amiezii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, cu tovarășii 
Gheorghe Oprea, Teodor Coman, Ion 
Ursu, a continuat, în județul Vîlcea, 
vizita de lucru.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe platforma COUlbl* 
natului chimic din Rîmni- 
CU Vîlcea Prilejuiește 0 vibrantă 
manifestare de dragoste și entuziasm 
față de partid, fată de secretarul său 
general. Mii de locuitori ai munici
piului. precum și din localitățile în
vecinate fac o caldă primire secre
tarului general al partidului. Se 
scandează numele secretarului gene
ral. se ovaționează îndelung.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de par
tid șl de stat sînt întâmpinați de to
varășul Vasile Mușat. prim-secretar 
al Comitetului județean Vîlcea al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care le adresează tra
diționalul „Bine ați venit !“.

O gardă alcătuită din ostași, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire militară a ti
neretului prezintă onorul. Se into
nează Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. După datina stră
bună, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt întîmpinați cu 

J»e platforma Combinatului chimic din Rimnicu-Vîlcea

parafină, fosfat monoamoniacal și 
hidroxid de potasiu de proveniență 
autohtonă. Se menționează, de ase
menea. că prin această imitate 
România se înscrie printre primele 
țări din lume care realizează furaje 
proteice din materii prime petro
chimice. Secretarul general al parti
dului indică să se acorde mai multă 
atenție colaborării dintre realizato
rii construcțiilor industriale și spe
cialiștii cane lucrează la elaborarea 
tehnologiilor. în vederea. îmbunătă
țirii proiectelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat, totodată, 
să se ia toate măsurile pentru re
ducerea consumului de otel-beton 
încă de la proiectare, pentru perfec
ționarea colaborării între unitățile 
care participă la construirea acestui 
obiectiv, pentru respectarea terme
nului de punere în funcțiune stabi
lit prin plan.

Conducerea șantierului îl asigură 
pe secretarul general al partidului 
că va face totul pentru a da in 
funcțiune noua unitate In anul 
viitor, conform graficelor de exe
cuție.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au vi- 

pîine și sare. Un grup de pionieri 
oferă buchete de flori.

Antrenat pe orbita industrializării, 
ca urmare a politicii partidului și 
statului de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor patriei, județul 
Vilcea realizează în prezent o pro
ducție globală de aproape 30 de ori 
mai mare decît cea a anului 1938, 
ritmul de creștere în actualul cinci
nal fiind aproape dublu fată de me
dia pe țară.

Unitate reprezentativă pentru dez
voltarea în ritm susținut a întregu
lui județ. Combinatul chimic Rimni- 
cu Vilcea se află într-un amplu pro
ces de modernizare și creștere, oglin
dit, printre altele, și de faptul că in 
1980 nivelul producției sale va fi de 
2,7 ori mai mare decît la sfîrșitul 
cincinalului trecut, în condițiile ri
dicării continue a nivelului calitativ 
și diversificării producției. în acest 
fel, județul se va transforma, într-o 
perioadă relativ scurtă. într-o veri
tabilă vatră a chimiei românești, 
ponderea acestei ramuri în economia 
vîlceană reprezentând 50 la sută. De 
curind. aici a intrat în circuitul pro
ductiv o nouă unitate — întreprin
derea de utilaj chimic și forjă — 
materializare a Indicațiilor și reco
mandărilor făcute de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul pre
cedentei vizite pe această platformă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ana

zltat întreprinderea „Eleo
specializată in produsetroargeș".

electrocasnice. amplasată pe plat
forma de nord a orașului. Aici a 
fost organizată și o expoziție care 
cuprinde o gamă largă de bunuri de 
consum realizate în întreprindere.

Cu acest prilej, secretarul general 
al partidului a discutat cu Alexan
dru Necula, adjunct al ministrului 
industriei constructoare de mașini, 
cu reprezentanți ai conducerii între
prinderii, cu specialiști căile de 
diversificare a producției de articole 
electrocasnice, de creștere în conti
nuare a calității lor. de lărgire a ga
mei sortimentale, de sporire a efi
cientei economice. Secretarul general 
al partidului a recomandat specia
liștilor să acționeze cu hotărire pen
tru accentuarea diversificării pro
ducției de bunuri de larg consum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a-a 
referit apoi la întreprinderea da 
componente electronice, aflată în 
imediata apropiere a unității vizita
te, care produce, între altele, con
densatoare și rezistente, eerînd facto
rilor de resort să accelereze realiza
rea programului de punere în fa
bricație a noilor tipuri de piese.

Se analizeazd probleme ale dezvoltării întreprinderii de autoturisme

lizează împreună cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai ministerelor ansamblul măsurilor 
ce se impun pentru înfăptuirea o- 
biectivelor majore din acest județ 
în cadrul actualului cincinal. Sînt 
abordate aspecte esențiale ale creș
terii producției industriale, agricole, 
energetice și în alte domenii, ale 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și umane, ale sporirii efi
cienței întregii activități economice. 
S-a subliniat importanța folosirii ju
dicioase a fondurilor de investiții 
care, pînă în 1980, urmează să a- 
dauge la zestrea economică a jude
țului noi capacități, conoomitent cu 
modernizarea și dezvoltarea celor e- 
xistente.

în context. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă o sporire a 
preocupărilor pentru punerea în 
funcțiune a tuturor acestor obiective 
la termenele planificate, discuția re
levînd, totodată, existența unor im
portante rezerve care -pot și treibuie 
să accelereze ritmul edificării eco
nomice din județ.

La plecare, pe platforma marelui 
Combinat chimic din Rîmnicu Vîl
cea are loc o emoționantă demon
strație a atașamentului oamenilor 
muncii față de partid, față de secre
tarul său general — expresie eloc
ventă a hotăriril de a traduce în 
viață sarcinile mobilizatoare ce le 
revin în acest cincinal.

Pretutindeni, calde manifestări de dragoste și înalt respect

La întreprinderea „Eiectroargeș"

Plosca.ru


PAGINA 4 SClNTElA-slmbătă 18 septembrie 1976

La sfîrșitul lunii trecute m-am 
întîlnit cu un om care a construit, 
în ultimii treizeci de* ani, la Hu
nedoara și Brașov, la Copșa Mică 
și Ozana-Cracău, la Tulcea și Ga
lați, la Slobozia și Brăila. Con
struiește și acum. Concediul din a- 
cest an și l-a petrecut pe itinera
rul ctitoriilor lăsate în urmă. 
„S-apropie anii de pensie și-ți «in- 
ventariezi» amintirile1*, am încer
cat o glumă. „în oe zici e doar o 
parte de adevăr. Partea cealaltă 7 
Vezi, pe unde am construit cite 
ceva, ca fiecare 
meseriaș. am 
crescut șl oameni 
în loc. Unul, doi, 
mal multi. Cu 
rădăcini acolo, 
care au rămas 
acolo. Din cînd 
în cînd am pri
mit cite o veste 
de la ei. Eu însă 
am vrut să văd 
cu ochii mei ce 
mai fac. cum s-au 
împlinit ca oa
meni, cum mun
cesc și gîndesc. 
Ca să zic așa. un 
-control- la fața 
locului, care nu 
strică niciodată. 
E adevărat, pre
vine veteranul 
constructor o în
trebare posibilă, 
eu am plecat pe 
alte șantiere, au 
crescut șl -eL cresc acum la rlndul 
lor pe alții. Dar asta nu înseamnă 
că s-a terminat cu răspunderea 
mea față de cei cărora le-am în
drumat primii pași pe drumul 
muncii".

Confesiunea — și mai ales actul 
acestui om, care a crescut nu nu
mai obiective Industriale, orașe, 
lăcașuri de cultură, ci in primul 
rind oameni — mi se par tul
burătoare. semnificind o valoa
re morală statornicită trainic în 
orînduirea noastră și care trece 
permanent examenul vieții. Trece 
Bi de zi proba de foc a exigenței 
raporturilor noi dintre oameni. 
S-a încorporat firesc în structura 
intimă a gîndirii și comportamen
tului fiecăruia. Este vorba de 
răspunderea omului față de om, a 
omului care, în orînduirea noas
tră, a încetat a mai fi un mijloc 
pentru alții și devine cu adevărat 
„ființa supremă pentru om", cum 
spunea Marx. Constituită durabil, 
In umbra modestiei, hrănită de

Idealul umanist comunist, Ia polul 
opus egoismului, individualismu
lui, această trăsătură morală iz
bucnește Ia suprafață, la dimensiu
nea întregii frumuseți, în diferite 
prilejuri. Un asemenea prilej : 
proiectele de legi privitoare la re
crutarea și repartizarea forței de 
muncă, la integrarea într-o activi
tate utilă a unor persoane apte de 
muncă.

Este locul să o spunem aici că 
una din ideile ce se impun în mul
titudinea scrisorilor, a ecourilor

finește prin însuși acest fapt ca o 
societate profund umanistă. Aceas
ta este societatea noastră care face 
totul pentru a asigura îndeplinirea 
menirii omului ca OM — aceea de 
a crea, a se simți demn pentru că 
există prin muncă, prin efortul, 
prin creația sa".

Să trăiești demn, cinstit, prin 
munca, prin efortul, prin creația 
ta I Iată una din principalele linii 
de forță pe care se Întemeiază 
cele două proiecte de lege. Iată 
spiritul profund umanist remarcat

RĂSPUNDEREA OMULUI 
FATĂ DE OM

...Așa am putea numi ideea de bază care străbate multitudinea 
ecourilor primite la redacție în legătură cu cele două proiecte de 
legi privitoare la recrutarea și repartizarea forței de muncă, la in
tegrarea într-o activitate utilă a unor persoane apte de muncă.

primite la redacție, a glndurllor 
izvorîte din meditația profundă a- 
supra celor două proiecte de lege, 
este tocmai uriașa răspundere față 
de destinul fiecărui cetățean al 
tării. „Numai o orlnduire ca a 
noastră, care nu cunoaște țel mai 
înalt decît slujirea omului — citim 
în scrisoarea unui furnalist — poate 
scoate asemenea legi, care au în 
vedere interesele tuturor. Nici un 
singur om să nu meargă pe un 
drum greșit, viața fiecăruia să se 
împlinească prin muncă demnă, 
cinstită. Poate fi preocupare mai 
inaltă, mai umană decît această 
grijă — și prin lege — pentru 
om 7“

Ștafeta acestui gînd definitoriu e 
preluată de un jurist care iși face 
cunoscute următoarele reflecții : „O 
societate care iși propune șl 
creează cadrul material, organiza
toric si legislativ, ca nici un mem
bru al ei să nu rămînă în afarfc 
celor oare sînt producătorii bunu
rilor materiale și spirituale, se de

cu deosebire de toți cei care au 
simțit nevoia să-și exprime o pă
rere, un gînd, rezultatul meditații
lor adinei, responsabile. Răzbate 
din toate aceste ecouri un vibrant 
sentiment de demnitate și min- 
drie. Faptul iși are o explicație lo
gică : într-o societate a muncii 
cinstite și demne, toți cei angajați 
in uriașa operă de construcție, sub 
conducerea partidului, iși leagă fi
resc mindria și demnitatea lor de 
cerința ca toți fiii patriei, pină la 
unul, să trăiască, să muncească 
asemenea. împlinirea personalită
ții umane a fiecăruia este firesc le
gată de împlinirea personalității 
umane a tuturor celor din jur. Ci
tim aici un emoționant semn de 
generozitate cuprins în spiritul și 
semnificația celor două proiecte de 
legi amintite șl atît de limpede 
surprins de toți cei oare au ascul
tat îndemnul conștiinței lor și 
ne-au scris. Această generozitate 
constituie, în același timp, o repli- 
că viguroasă dată sloganului : „nu

mă Interesează soarta celui de ală
turi. il privește ce face, cum tră
iește". în fond, desprindem de aici 
replica riguroasă dată filozofiei in- 
diferentiste, egoiste, care nu-și mai 
află cimp de expansiune într-o so
cietate ca a noastră, unde omul nu 
poate fi rupt de om, unde idealul 
comunist de fericire îi cuprinde pe 
toți, se clădește de către toți, în
tr-o indestructibilă unitate de vo
ință și acțiune.

„într-o societate a demnității, o 
lege a demnității", iși exprima 

gîndul un cores
pondent. Iar un 
altul: „Tara noas
tră este frumoasă, 
bogată, are locuri 
de muncă pretu
tindeni si în toa
te domeniile, la 
orașe și Ia sate. 
Țara are nevoie 
de oameni care 
știu și sînt gata 
să pună umărul 
acolo unde este 
nevoie, alături de 
umărul țării". Și, 
drept vibrantă 
chemare la ac
țiune pentru tra
ducerea întocmai 
în viață a preve
derilor cuprinse 
în aceste viitoare 
două legi, opinia 
unui tînăr munci
tor de la Copșa 
Mică, opinie ce 

stă sub același semn al respon
sabilității înalte pentru desti
nul fiecărui cetățean al patriei, 
sub semnul aceleiași griji stator
nice, autentic umaniste față de 
drumul în muncă și viață al fie
căruia : „Mă angajez să particip 
efectiv, alături de ceilalți comu
niști și oameni ai muncii, la apli
carea în praotioă a acestor preve
deri".

Numai conștiința nutrită de 
Idealul comunist al existenței noas
tre, care are în vedere oe datorezi 
societății, ce-ți pretinzi, în primul 
rind tie, poate genera aseme
nea legi și sentimente, permite 
adevărata depășire a condiției in
dividuale, îndemnînd la acțiune, la 
dăruire și răspundere, pentru feri
cirea dată de munca demnă, cin
stită a fiecărui fiu al patriei socia
liste.

Iile TANASACHE

într-o zi. împreună 
cu Toader — un miner 
cum puțini mi-a fost 
dat să întilnesc — stră
bateam subpămîntul 
unei mine vechi din 
Valea Jiului, căutind, 
eu ca inginer, el ca 
miner cu experiență, 
filoane neștiute. Gale
ria de-a lungul căreia 
mergeam nu mai fu
sese călcată de picior 
de om de zeci de ani. 
Poate de un veac. De
odată, minerul se o- 
prește, privește cu 
mare atenție în vatra 
galeriei și injură mi
nerește : „Mama lor 
de hoți și de tîlhari 1“ 
M-am apropiat. Toa
der, îngenuncheat pe 
vatră, cu ochii umezi, 
privea insistent supra
fața neagră a cărbune
lui, parcă citind un 
document vechi, zgu
duitor.

Document
— Ce-1, Toadere 7 

l-am întrebat.
— Urme de copil 

desculț, tovarășe ingi
ner. Ia priviți !

în cărbune se ve
deau, într-adevăr, ur
me de copil desculț de 
acum cincizeci sau o 
sută de ani. Urme lă
sate in pasta din praf 
de cărbune moale pe 
atunci, dar pietrificată 
in atîta vreme. Mi-am 
adus pe loc aminte is
torisirile minerilor bă- 
trîni, ca și mărturiile 
rămase prin arhive 
potrivit cărora. In vre
murile trecute, stăpînil 
de altădată ai minelor 
introduceau în suhte- 
ran copii și îi puneau 
să care în desagi grei 
cărbunele și piatra, pe 
galerii lungi înecate în 
beznă și noroi. Zdren- 
țuiți și desculți, copiii 
împlineau această tru

dă inumană, străbateau 
plîngînd kilometrii 
supliciului. N-aveau 
altminteri ce mînca.

Toader a scos bri
ceagul, a săpat în jurul 
urmei de copil desculț 
și a desprins bucata 
de cărbune care purta 
un asemenea document 
copleșitor. A înfășura
t-o apoi într-o flanelă 
și a luat-o sub braț.

— Am s-o prind pe 
perete, acasă, la căpă- 
tîiul copilului meu. a 
zis el.

Fără s-o mărturi
sească direct, minerul 
voia. în felul acesta, 
să ofere fiului său și 
poate întregii genera
ții a acelui fiu de mi
ner o lecție zgudui
toare despre realități 
vechi ce nu trebuie ui
tate.

Radu SELEJAN

Cînd uiți drumul străbătut...

Da, zimbetul lor are acoperire
Le-am privit nu o data chipul. La Intrarea ori 

la Ieșirea din schimb. In dogoarea cuptoarelor 
cu metal lichid ori toreînd firul hârniciel în lu
minoase hale de fllaturâ. în adîncul aspru al 
muntelui de cărbune ori îndepllnlndu-și datoria, 
cu zimbet cald, pe aeronavele ce brâzdeazd 
cerul patriei. Priviți și aici, în fotografia alâ- 
turatd. Sînt chipuri cunoscute, de oameni al 
muncii. Sînt chipuri de lîngâ noi. Ne-am privit

de atîtea ori, drept șl demn — sentiment pe 
care numai munca cinstita, demnd, închinata 
patriei ți-l dă — ca în niște oglinzi. Sînt chipuri 
în care bucuria existenței demne, prin munca, 
se releva cu vibrantă frumusețe. Lingă cuta fi
reasca Idsată de actul creației. Lîngd grija pen
tru mai bine. Lîngă cuta dată de răspunderea 
ctitoriei, care niciodată, nicicînd, niciunde nu 
s-a săvîrșit fără muncă.

Da, zîmbetul acestor oameni, tovarăși de 
muncă, de construcție de lîngă noi, are acope
rire I Acoperire în aurul faptei zilnice, pentru 
înălțarea patriei socialiste. Așa cum probează 
lumina de pe chipurile abia Ieșite din schimb, 
la întreprinderea de confecții șl tricotaje — 
București.

Foto : E. Dichiseanu

— Deunăzi — ne 
spune Ion Nicolae. se
cretar al comitetului 
municipal de partid 
Brăila — vine la mina 
A. Tudose. „Am o pro
blemă" — îmi zice. 
„Ascult". Și din una în 
alta, ce aflu 7 Că A. 
Tudose este un tînăr 
care abia și-a terminat 
stagiul militar și s-a 
reîntors să lucreze a- 
colo de unde plecase. 
Adică, la întreprinde
rea de reparații. Ar fi 
putut să se angajeze 
oriunde, fiindcă e un 
meseriaș de nădejde. 
Tudose însă a zis că 
vrea să muncească în 
familia muncitorească 
care l-a format. Un ar
gument in plus : tot 
aici lucrează și tatăl 
băiatului. Și tot aici 
s-a gindit să se per
fecționeze. Adică să 
învețe. Nu părăsind 
producția, ci muncind 
și învățînd în același 
timp. Dorința lui : să 
urmeze cursurile serale 
ale facultății de subin- 
gineri.

Fină aici, toate bune. 
Dar... Dar, precum se 
știe, pentru asta tre

buie obținută o reco
mandare din partea 
întreprinderii. Reco
mandare care i-a fost 
refuzată de către di
rector. De ce 7 Păi, zi
cea apostila tovarășu
lui director, în general 
e bine ca omul să În
vețe. dar să nu se per
turbe producția. Or. 
dacă se dă un aviz 
favorabil, Tudose ar 
fi permanentizat în 
schimbul I. „Bineînțe
les — adaugă secre
tarul comitetului mu
nicipal de partid — 
dacă există înțele
gere, preocupare, așa 
cum se petrec lu
crurile in toate unită
țile industriale, se află 
destule posibilități 
pentru ca dorința unui 
om care iși dorește să 
muncească și să învețe 
să fie îndeplinită. A- 
postila cu pricina m-a 
nemulțumit de două 
ori: o dată că nu s-au 
căutat aceste posibili
tăți. A doua oară pen
tru că îl cunosc bine 
pe director și nu 
m-am sfiit să-i spun : 
«De ce uiți drumul pe

care l-ai străbătut 7 
Cînd ai fost trimis să 
urmezi doi ani faculta
tea muncitorească uzi
na ta n-avea plan de 
producție ? Știi bine 
că da. Ulterior ai făcut 
și politehnica în ace
leași condiții. Ai Învă
țat bine și ai meritat 
să ajungi ceea ce ești. 
Cum poți însă să nu 
vibrezi la dorința unui 
tînăr care îți cere doar 
să manifești puțină în
țelegere, să găsești 
posibilitățile practice 
de a-i stimula și lui 
această dorință de per
fecționare, în interesul 
general și preocupîn- 
du-te, desigur, rigu
ros. și de realizarea 
planului de producție. 
De unde această am
nezie 7»“.

Fără Îndoială, ase
menea „amnezii" apar 
tot mai rar. Dar ori 
de cdte ori dăm piept 
cu ele, avem datoria 
să reîmprospătăm me
moria celor care uită 
prea repede unele lu
cruri...

Mircea BUNEA

Episodul... șepci
O idee a Ingineru

lui Ionel Dumbravă, 
directorul întreprin
derii de celuloză și 
hîrtie Palas — Con
stanța, despre capaci
tatea de receptare a 
noului ne reține cu 
deosebire atenția :

— M-am bucurat de 
șansa de a lucra cu 
oameni deschiși spiri
tului novator. împre
ună am realizat multe 
aici, în fabrică. Nu-i 
pot însă ocoli și pe 
cei cîțiva care obiș
nuiesc să dea „piept" 
cu noul în felul lor. 
Numai ce-i auzi : „A, 
ideea cutare ? Intere
santă, utilă. Am citit 
că s-ar și aplica pe 
undeva. Aici însă, la 
noi, e greu de însușit. 
Nu, nu are rost să tul
burăm apele. Să mer
gem înainte pe dru
mul verificat. Dar ca 
să fiu înțeles mai 
bine, aș vrea să argu
mentez cu „episodul... 
șepcilor", cum îi zi
cem noi".

Episodul amintit 7 
Generat de cerința 
întăririi ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc 
de muncă. Generat de 
propunerea de a trece 
la echipament vesti

mentar In culori pro
prii pentru fiecare 
secție. De pildă : pen
tru cel de la atelierul 
mecanic — șapcă nea
gră. Șapcă verde la 
secția hîrtie înnobi
lată. La celuloză și 
hîrtie — șapcă ro
șie. „Foarte intere
santă ideea — s-au 
pronunțat din capul 
locului cei de partea 
noului doar în... vor
be. Aplicînd-o, am 
avea posibilitatea de 
control asupra celor 
care mai umblă bram
bura prin întreprin
dere. Dar..." „Dar". 
„Cum să asigurăm e- 
chipamentul corespun
zător pentru fiecare 7... 
Nu, n-avem condiții...

Cînd s-a demonstrat 
că da, „se poate", au 
sărit împotrivă mai 
ales amatorii de plim
bări în timpul pro
ducției : „Șepci colo
rate 7 Hai că-i bună ! 
Păi ce, sîntem jochei? 
Ori cumva, cicliști 7“

— Cum ați dărîmat 
argumentele „opozi
ției" 7

— Luîndu-le în se
rios pe fiecare în 
parte și discutîndu-le.

între atîtea de-a- 
curmezișuri copilă

rești, lăcătușii, de 
pildă, reclamă cozoro
cul prea mare al șep
cii. „De acord cu ob
servația — le spunem. 
Redimensionăm cores
punzător cozorocul cu 
pricina". Femeile ne 
zic apoi că-i mai bine 
să poarte baticuri la 
culoarea stabilită pen
tru respectiva secție. 
Oare puteam să nu 
ținem seamă ■de acest 
argument izvorît din 
cerințele... cochetă
riei 7 Cert este urmă
torul lucru : „episodul 
șepci", mărunt poate 
la prima vedere, a an
trenat Intr-un mare 
grad dorința de schim
bare. de a pune or
dine exemplară cît și 
„opoziția" celor mai 
puțin angajați în rigo
rile disciplinei, ale 
muncii ordonate, așa 
cum cere orice activi
tate omenească. Iar 
azi, cînd ne batem în 
continuare pentru cite 
o idee nouă, apelăm 
la momentul introdu
cerii șepcilor ca la o... 
bibliografie a reușitei 
lntr-un domeniu atît 
de complex cum este 
cel al convingerii o- 
mului...

T. ILIE

într-o scrisoare sosită re
cent la redacție ni se sem
nala că In schimbul III, la 
secția cazangerie a cunos
cutei Întreprinderi sibiene 
„Independența" se face ri
sipă de energie electrică. 
Cine poartă vina 7 Niște... 
oompresoare de 300 kW, 
care se dovedesc mult prea 
mari față de necesitățile ce
lor cîteva unelte pneuma
tice folosite, de regulă, in 
acest schimb. Semnatarul 
scrisorii iși exprima nedu
merirea, pe un ton plin de 
amărăciune, că deși încă 
de acum trei ani a adus la 
cunoștință faptul amintit, 
propunind introducerea u- 
nui compresor mult mai 
mic, în măsură să acopere 
nevoile producției din ul
timul schimb, nici pînă 
acum nu s-a luat vreo mă
sură pentru „a se pune ca
păt risipei de energie din 
stația de compresoare a 
secției de cazangerie".

Insatisfacția cititorului 
ne-a determinat să mer
gem la fața locului. Din 
două motive. în primul 
rind pentru că, orice risipă, 
oricît e de mică, trebuie 
privită cu răspundere, sto
pată. Tot ce clădim este 
rodul muncii susținute, de
votate a întregului popor 
șl nu ne este Îngăduit să 
risipim ceea ce obținem cu 
atita trudă. Mai este Insă 
și un al doilea motiv pen
tru care ne-am aplecat cu

atenție asupra acestui caz: 
modul in care a fost re
ceptată o propunere, o ob
servație, un gind al unui 
om In legătură cu îmbună
tățirea activității dintr-un 
colectiv. Capacitatea de re
ceptare este doar unul din 
principalele instrumente de 
întărire a spiritului de răs
pundere al fiecăruia la lo
cul său de muncă. Sîntem o 
societate deschisă schimbu
lui fructuos de idei, pro
punerilor și observațiilor, 
în Interesul perfecționării 
continue, al armonizării re
lațiilor sociale, al unei ac
tivități riguroase, eficiente, 
sub semnul ordinii și dis
ciplinei. De aceea, orice 
mentalitate de natură să 
Împiedice receptivitatea 
față de ideile înnoitoare, 
propunerile utile, construc
tive. trebuie denunțată 
ferm, peste tot, ca o con
diție elementară a stimulă
rii bogăției de idei.

Așadar: cum se face — 
dacă lucrurile stau întoc
mai cum ne informează ci
titorul nostru ! — că o idee 
mică s-a putut poticni de o 
lipsă de receptivitate... 
mare 7 Iată ce am căutat 
să aflăm în investigația pe 
care am întreprins-o la 
„Independența" — Sibiu, 
cu sprijinul tovarășului 
ing. Marcel Pleșa, activist 
la comitetul municipal de 
partid. Cum era și firesc,

primul demers l-am între
prins la stația de compre
soare a secției de cazange
rie. Să ne convingem dacă 
există sau nu risipa sem
nalată.

— Noi avem două com
presoare de 45 mc de aer 
pe minut pe care le folo
sim atlemativ, ne-a infor
mat tovarășul Dumitru Ța-

— N-am făcut socoteala 
In bani, dar nu o dată 
m-am gindit că nu știu 
dacă se produce uneori 
măcar cît să se acopere cu
rentul cheltuit de compre
sor. Și e păcat...

După cum se vede, un 
om aflat direct la „sursa 
risipei" probează adevărul 
celor sesizate. Se arată în

vorbe. Atitudinea prin fap
te e aceea care trebuie să 
primeze. Atitudinea fapte
lor. dacă o putem numi 
asa.

Repetăm Întrebarea de 
mai sus...

— Este șl risipă, recu
noaște maistrul Marcel 
Radu. Uneori compresoriș- 
tii opresc cu de la ei pu

rarea neajunsurilor cu pri
cina. Indiferență ce poartă 
aici numele de risipă.

Continuăm investigațiile 
și aflăm că problema risi
pei de energie în această 
prestigioasă unitate indus
trială, în schimbul III. la 
secția cazangerie nu este 
nouă, ci dăinuie de ani de 
zile. Există, tot de ani de

Economie la... receptivitate ?!
ANCHETĂ SOCIALĂbra, compresorist de ser

viciu.
— Se face risipă de ener

gie In ultimul schimb sau 
nu se tace 7

— Se face. Am tot anun
țat că de multe ori lu
crează doar ghilotina și ra- 
boteza. Numai pentru atit 
să mergem cu compresorul 
mare 7 Dar, deși s-a zis că 
o să aducă unul mai mic. 
pină acum nu a venit. Per
sonal, îi rog pe oameni să 
mă anunțe cînd nu mai au 
nevoie de aer ca să opresc 
compresorul, să nu meargă 
In gol. însă, dacă merge 
un simplu polizor, n-am ce 
face, trebuie să min mai 
departe 45 mc de aer...

— Cam cît se irosește 7

grijorat că nu se Iau mă
suri. Apreciază just pro
blema gospodăririi energiei. 
Dar... Dar l-am fi vrut mai 
ferm In impunerea soluții
lor ce trebuie luate, mai 
hotărit cu cei in măsură să 
determine o schimbare 
efectivă a lucrurilor. Care 
să fie cauza absentei unei 
asemenea atitudini decise, 
exigente, principiale față 
de neajunsuri evidente 7 
Poate și faptul că mai sînt 
unii care cred că e de ajuns 
o situație. Nu, nu-i de a- 
juns numai o... atitudine in

tere utilajul, cînd nu se lu
crează decît cu un polizor 
sau un pistol de vopsit. Ni 
s-a propus un compresor 
mai mic, dar l-am refu
zat... Auzisem că nu prea e 
bun. Apoi, mă tem că n-ar 
fi fost suficient încărcat... 
Oricum, trebuie găsită o 
soluție.

Da, o soluție trebuie gă
sită. Dar ea nu vine de la 
sine. Iar maistrul amintit 
ocolește un lucru elemen
tar : răspunderea ce-i re
vine și Iul, în acest lanț al 
indiferenței față de înlătu

zile, o sesizare și o propu
nere (nu știm dacă este 
cea mai bună, dar e o pro
punere) de remediere a 
acestui neajuns, făcută de 
cel care ne-a trimis scri
soarea la redacție.

— Nu cunosc de existen
ta acestei propuneri, ne-a 
spus ing. Paul Constanti- 
nescu, cel ce ținea locul 
șefului de secție plecat In 
concediu. Dar sesizarea e 
parțial întemeiată, în sen
sul că în schimbul de noap
te nu întotdeauna se justi
fică folosirea compresoru
lui mare. Problema mal 
trebuie însă analizată, sta
bilit necesarul exact...

Sigur, problema trebuie \ 
analizată, o măsură se ia

după o temeinică chibzuin
ță. Dar de câțiva ani, era 
timpul să fie analizată și 
rezolvată.

— Problema este cunos
cută de noi și cunoaștem și 
pe cel care a făcut sesiza
rea, am stat de vorbă cu el. 
E bine că sînt dezvăluite 
toate portițele de risipă și 
se acționează — este de pă
rere ing. Lazar Geza. șe
ful serviciului mecano- 
energetic.

— Dar măsurile 7
Aici, tovarășul Geza face 

pasul înapoi :
— Trebuie să avem și 

posibilități... Și, jiin nou. in 
ofensivă : Dar nu putem fi 
de acord cu o asemenea 
prezentare caricaturală a 
situației, in care se spune 
că se pierd nu știm ce mari 
valori. Sînt necesare unele 
cheltuieli de investiții, și...

— Care nu s-ar justifica 
față de economiile reali
zate 7

— Ba da. Din punct de 
vedere energetic, orice se 
justifică. Pentru că ener
gia odată risipită, nu mai 
poate fi recuperată.

Este firesc ca fată de o 
idee să existe păreri pro și 
contra. Este firesc ca noul, 
o inițiativă valoroasă, să se 
nască din confruntarea de 
opinii, de idei. Problema 
e cit de receptivi sîntem la 
aceste idei, la aceste opinii. 
Cazul pus în discuție de
monstrează tocmai pierde

rile ce le poate aduce ne- 
receptivitatea la părerile, 
sugestiile și observațiile 
oamenilor. Precizăm că nu 
este caracteristic colectivu
lui de la „Independența" 
un asemenea mod de a 
privi propunerile și suges
tiile oamenilor. Dimpotri
vă, rezultatele bune — 
miile de tone de metal eco
nomisit, milioanele de kWh 
de energie electrică econo
misită (anul acesta colecti
vul și-a propus să econo
misească aproape 4 milioa
ne kWh. și sîntem siguri 
că cifra va fi depășită), 
faptul că mal bine de 90 
la sută din planul de mică 
mecanizare este izvorît din 
propunerile oamenilor din 
uzină — stau mărturie flu
xului proaspăt de gîndire și 
acțiune eficientă. Episodul 
înfățișat ni se pare însă o 
excepție de la regulă. Și, 
de aceea, merită de luat 
atitudine fermă fată de 
mentalitățile generatoare 
de indiferentă. Pentru că 
numai astfel poate fi spar
tă cuirasa nereceptivitătii. 
Numai astfel se poate re- 
vitaliza răspunderea tutu
ror. la fiecare loc de mun
că, față de denunțarea unul 
neajuns, față de propuneri
le constructive ce tintesc 
rezultate mai bune In toate 
domeniile vieții noastre 
materiale și spirituale.

Emil MARINACHE

Opinii
ale cititorilor

Intre 
„corectitudine" 

și „abatere"
Sînt din Tulgheș si în ziua de 

27 august anul acesta mă întor
ceam acasă cu fetita mea care 
fusese internată în spital, la To- 
plița. De la autogara din Topli- 
ta am luat autobuzul. Totul a 
decurs bine pină cînd. ajungind 
la Borsec. fetita, convalescentă, 
a cerut să coborîm cîteva clipe. 
Autobuzul staționa, oricum. în 
acel loc. Am lăsat geanta pe 
scaun și l-am rugat pe șofer să 
ne aștepte dacă totuși vom Jn.- 
tîrzia cîteva secunde. Si n-am 
întîrziat. într-adevăr. decît cîte- 
va secunde. Chiar în clipa cînd 
alergam spre autobuz, șoferul a 
pornit și, oricît au încercat cei
lalți călători să-l convingă, n-a 
vrut cu nici un chip să opreas
că. Rămasă în stradă, cu o fe
tită încă nu deplin restabilită 
după boală, fără acte si fără 
nici un ban, eram, pur și sim
plu. disperată. Cineva care vă
zuse scena mi-a oferit niște 
bani ca să pot ajunge acasă. In 
scurt timp a trecut un autoca
mion care, fără ca eu să fi fă
cut vreun semn, a oprit. Șofe
rul mă văzuse cu copilul în bra
țe si cu ochii plînși. M-a între
bat ce s-a întîmplat și m-a luat 
în cabină. A pornit apoi cît a, 
putut mai repede pe urmele 
autobuzului, pe care l-a si ajuns 
din urmă. La prima lui stație 
m-am urcat în autobuz si am 
îndrăznit să-l întreb pe șofer 
dacă într-adevăr n-ar fi putut 
să mai aștepte cîteva secunde. 
Mi-am aprins paie în cap. S-a 
repezit la mine si m-a bruscat, 
gata-gata să mă lovească înju- 
rînd în fel si chip. Am coborît 
și-am călătorit mal departe cu 
șoferul de pe autocamion. M-am 
gîndit apoi : unul dintre șoferi 
a fost corect, altul incorect Șo
ferul autobuzului ar putea ori- 
cînd să spună că n-a greșit cu 
nimic plecînd din statie exact 
în clipa prevăzută în orar. Pe 
cînd șoferului de pe autocamion 
i s-ar putea reproșa încălcarea 
interdicției de a transporta în 
cabină călători. Cu toate aces
tea. cît de inumană a fost „co
rectitudinea" primului si cît de 
omenească „abaterea" celui de-al 
doilea.

Ida COTUN
Str. Centru nr. 208, Tulgheș 
județul Harghita

Exista... 
pentru că-i 

tolerăm
După ce am citit cu mare In

teres cele două proiecte de legi 
privitoare la recrutarea și re
partizarea forței de muncă, la 
integrarea într-o activitate uti
lă a unor persoane apte de 
muncă, vă scriu și eu părerea 
mea. Am fost cinci copii la pă
rinți. am rămas de mici orfani 
de mamă, pe unii dintre noi 
ne-au crescut, timp de cîțiva 
ani. rudele. Vreau să spun prin 
aceste rînduri că rudeniile, tata 
cît si mama adoptivă, ne-au 
crescut si educat în dragostea 
pentru muncă, pentru cinste si 
iubire de adevăr. Toți cei cinci 
am ajuns oameni de folos so
cietății. îmi amintesc că. pe 
cînd trăiau, bunicul și tata ne 
spuneau mereu : „Să munciți 
cinstit ca să puteți dormi liniș
tiți cu capul pe pernă". Tata 
mai spunea : „Cine nu cîștigă 
cel puțin de două ori pe cit 
mănincă nu-i vrednic să trăias
că". în august 1951 am intrat 
prima oară în mină. De atunci 
pină în 1965, cînd am ajuns 
maistru miner, tot timpul am 
lucrat în acord pentru că am 
iubit munca. Apreciez oamenii 
harnici și îmi produc repulsie 
leneșii. Este adevărat că nu 
sint multi cei care trîndăvesc. 
Dar și aceștia există tot din 
vina noastră. pentru că i-am 
tolerat. Chiar copiii noștri fiind, 
nu trebuie, n-avem dreptul să-i 
scutim de muncă.

Ștefan BUTTA
Str. Igriș nr. 8/15, Baia Sprfe

Proverbul 
despre tineri 
și bătrîtii

Un vechi proverb româ
nesc zice : „Tinerii, înaintea 
bătrînilor să aibă ochi, nu 
gură !“. Societatea noastră so
cialistă. în marea ei grijă față 
de om și. mai ales. în hotărîrea 
ei de a crea omul nou. pe lîngă 
faptul că a creat pentru bă- 
trîni condiții de viată dintre 
cele mai bune, asigură bătrîni
lor un deosebit respect din par
tea celor tineri.

Dar, din păcate, mai există 
oameni și, îndeosebi, tineri, care 
nu știu sau nu vor să respecte 
bătrinețea.

Nu voi uita niciodată com
portarea unor tineri fată de un 
bătrîn care se odihnea pe o 
bancă în grădina publică din 
Bîrlad si ne care l-au silit să 
plece de acolo printr-o-expre
sie huliganică. Toată lumea 
dezaprobă pe cei ce rid de 
bătrîni. pe cei ce aruncă vorbe 
obraznice sau murdare vreunui 
bătrîn. pe cei ce nu vor să a- 
jute ne un bătrîn. într-un cu- 
vînt. pe toți cei ce nu știu sau 
nu vor să respecte bătrînetea și 
dau astfel dovadă că sînt lipsiți 
de bună creștere, de respect, de 
omenie.

Theodor A. L1F1C1U
Bîrlad
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ADUNAREA

Vineri după-amiază a avut loc In 
Capitală adunarea de doliu organizată 
in memoria președintelui Mao Tze
dun.

La adunare au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului. Ion 
Dincă, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei. Aurel 
Duma, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Popescu-Puturi, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, ai vieții culturale și științi
fice, generali și ofițeri superiori.

Au participat Li Tin-ciuan. amba
sadorul Republicii Populare Chineza 
la București, membri ai ambasadei.

" ndalul scenei era dominat de 
p etul Îndoliat al tovarășului Mao 
Tz dun.

Adunarea de doliu a fost deschisă 
de tovarășul Ion Dincă.

Asistenta a păstrat un moment da 
reculegere în memoria președintelui 
Mao Tzedun.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Rădulescu.

Poporul român — a spus vorbito
rul — își ia rămas bun de la tovară
șul Mao Tzedun, marele fiu al po
porului chinez. întemeietorul si con
ducătorul Partidului Comunist Chi
nez și al Republicii Populare Chi
neze. strălucit militant al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. în aceste momente de adîn- 
că emoție și durere, gîndurile co
muniștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră se îndreaptă 
spre poporul chinez atît de greu în
cercat. în rîndurile căruia amintirea 
lui Mao Tzedun va trăi de-a pururi 
ca una din cele mai ilustre figuri 
ale istoriei sale milenare, ca părin
te al Chinei moderne. în același 
timp, vestea încetării din viată a 
președintelui Mao Tzedun a avut un 
puternic ecou pe plan mondial. în 
cercuri largi fiind relevată persona
litatea sa proeminentă, amploarea 
operei sale revoluționare.

Poporul nostru ia parte la doliul 
poporului chinez, omagiind memo
ria unui mare si devotat prieten al 
României socialiste, căruia i-a fost 
deosebit de scumpă cauza prieteniei 
și colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Dînd glas ce
lor mai alese sentimente de compa
siune ale poporului român In legă
tură cu moartea tovarășului Mao 
Tzedun. telegrama adresată de to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al partidului nostru, expri
mă convingerea că prietenia si cola
borarea dintre partidele si țările 
noastre vor continua să se întăreas
că și să se dezvolte tot mai mult.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că viata si opera tovarășului 
Mao Tzedun sînt viata si opera lup
tătorului revoluționar comunist. Cau
za pentru care a trăit si a luptat 
pînă la ultima suflare a fost cauza 
eliberării naționale si sociale a po
porului său. a înfloririi Chinei, ridi
cării nivelului de bunăstare al 
populației ei. în același timp, l-au 
însuflețit în lupta sa telurile supre
me ale libertății si independentei po
poarelor. făuririi unei lumi a drep
tății și progresului social.

Relevînd că de numele tovarășului 
Mao Tzedun. al tovarășilor săi de 
luptă. între care Ciu En-lal si Ciu- 
de, sînt legate constituirea, dezvol
tarea si consolidarea Partidului Co
munist Chinez, vorbitorul a subli- 

■r at că în partidul comunist poporul 
.ainez și-a găsit un conducător ferm 
și curajos, exponentul fidel al inte
reselor sale fundamentale, organiza
torul luptelor revoluționare ce aveau 
să schimbe radical destinele Chinei, 

Lupta hotărîtă a P.C. Chinez îm
potriva imperialismului, feudalismu
lui și reacțiunii gomindaniste. pentru 
răsturnarea orînduirii vechi si edifi
carea orânduirii noi. socialiste, s-a 
desfășurat în condiții extrem de 
grele. în focul acestei lupte s-a 
afirmat și s-a călit ca activist 
de frunte tovarășul Mao Tzedun, 
căruia partidul i-a încredințat însăr
cinări tot mai importante — inclusiv 
înalta funcție de președinte al Co
mitetului Central al P.C. Chinez șl 
președinte al Comisiei militare revo
luționare a Comitetului Central.

în continuare, referindu-se Ia pe
rioada luptei armate a poporului 
chinez pentru eliberarea națională, 
vorbitorul a subliniat rolul de seamă 
pe care l-a avut tovarășul Mao Tze
dun în această perioadă în elabora
rea strategiei și tacticii revoluționa
re. in făurirea Armatei populare de 
eliberare și apărarea bazelor revolu-

în industria locală arădeană

Produse noi, calitativ superioare
Despre colectivul de muncă 

de la întreprinderea județeană 
de industrie locală din Arad 
nu o dată am avut prilejul să 
consemnăm realizări deosebite, 
care ilustrează eforturile susți
nute ce se depun aici, sub în
drumarea directă a organiza
țiilor de partid, pe linia înfăp
tuirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă. în ultimul timp, 
valorlflcînd din plin inițiativei# 
născute în activitatea producti
vă. precum și capacitatea crea
toare a muncitorilor, tehnicieni
lor șl Inginerilor. întreprinderea 
a obtinut însemnate succese în 
ceea ce privește realizarea unei 
game variate de produse desti
nate fondului pieței și expor
tului. Preocupările avute în 
această direcție, de la începutul 
anului si pînă în prezent, s-au 
concretizat, așa după cum ne in
forma tovarășul Ing. Silviu O- 
prin, directorul întreprinderii, în 
depășirea cu peste 36 milioane 
lei a prevederilor de plan.

— Aș dori — ne spunea Inter
locutorul — să subliniez faptul 
că realizarea unei game de 
produse și articole de larg con
sum cit mai bogate constituie o

DE DOLIU DIN 
PREȘEDINTELUI 

J
ționare. în organizarea și conduce
rea luptei împotriva agresiunii im
perialismului japonez și a marionete
lor acestuia, pentru răsturnarea do
minației feudalismului și capitalis
mului birocratic.

Relevindu-se că lupta îndelungată, 
eroică, plină de sacrificii a poporului 
chinez a fost încununată de o strălu
cită victorie prin proclamarea de 
către tovarășul Mao Tzedun, la 1 oc
tombrie 1949, a Republicii Populare 
Chineze, în cuvîntare s-a subliniat : 
Triumful revoluției chineze, nașterea 
Chinei populare au marcat o răscruce 
în istoria multimilenară a poporului 
chinez, deschizînd în fața lui per
spectiva unei vieți noi. de demnita
te și progres. Proclamarea R.P. Chi
neze a constituit, totodată, un eve
niment de însemnătate istorică, cu 
puternice tnrîuriri asupra luptei po
poarelor pentru libertate și indepen
dentă națională, pentru o viață mal 
bună. Trecerea poporului chinez. în 
prezent de 800 de milioane, pe calea 
socialismului a avut profunde urmări 
asupra raportului mondial de forțe, 
asupra întregului curs al dezvoltării 
social-politice contemporane.

Menționîndu-se că de numele șl 
activitatea tovarășului Mao Tzedun 
sînt legate și marile realizări obținu
te în opera de făurire a Chinei noi, 
în cuvîntare s-a subliniat că. în noi
le condiții, cînd poporul a devenit li
ber și stăpîn pe destinele sale, pe 
bogățiile sale naționale, energiile 
sale au fost descătușate, însușirile 
sale remarcabile — forță de creație, 
cutezanță, hărnicie, talent — au în
florit pe deplin. Muncind cu devo
tament și cu însuflețire, poporul chi
nez a îndeplinit, sub conducerea 
partidului, o operă constructivă, de 
vaste proporții. După ce au fost a- 
mintite realizările de seamă obținute 
în industrie. în agricultură. în învă- 
țămint și cultură. în știință și în teh
nică, în ridicarea nivelului de trai 
al populației, s-a arătat că la nu
mai 27 de ani de la proclamarea el. 
Republica Populară Chineză înfăți
șează lumii tabloul unui stat socia
list în plină dezvoltare.

Toate aceste mari succese ale po
porului chinez sînt indisolubil lega
te de exercitarea rolului conducător 
al Partidului Comunist Chinez, care 
a știut să mobilizeze forțele și ener
giile poporului, să le canalizeze spre 
obieotivul construcției socialiste, 
aolicind principiile fundamentale ale 
socialismului la condițiile concrete, 
specifice ale Chinei. Prin opera sa 
teoretică, tovarășul Mao Tzedun s-a 
afirmat ca unul dintre marii gînrii- 
tori contemporani în domeniul știin
țelor social-politice revoluționare.

Unul din cele mai mari merite ale 
tovarășului Mao Tzedun — a spus 
vorbitorul — este acela de a fi unit 
poporul chinez, a fi realizat unita
tea Chinei, a fi asigurat unitatea și 
coeziunea partidului, in jurul Co
mitetului său Central.

Relevînd rolul important ce re
vine Chinei pe arena internațio
nală. vorbitorul a subliniat că ea m» 
afirmă ca o puternică forță a con
temporaneității în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru apărarea 
și promovarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-si decide singur 
destinele, de a-și urma calea aleasă, 
de a-și folosi resursele naționale în 
interesul propriei dezvoltări.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la bogatele tradiții ale soli
darității dintre forțele revoluționare 
din cele două țări, amintind că. încă 
în condițiile vitrege ale ilegalității, 
comuniștii, revoluționarii si patrioții 
români au urmărit cu simpatie și 
solidaritate lupta dusă de comu
niștii chinezi. în frunte cu tovarășul 
Mao Tzedun. pentru cucerirea liber
tății și independentei naționale, ma- 
nifestindu-și în diverse forme spri
jinul pentru cauza dreaptă în nu
mele căreia poporul chinez își vărsa 
sîngele. Partidul Comunist Român a 
dat o înaltă apreciere semnificației 
evenimentelor revoluționare din 
China.

Prezentări de condoleanțe 
la Ambasada R. P. Chineze

Vineri, la sediul Ambasadei Repu
blicii Populare Chineze din București 
au continuat să vină numeroși oa
meni ai muncii pentru a prezenta 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viată a tovarășului Mao Tzedun, 
conducător încercat al poporului chi
nez. strălucit militant al misc^ii co
muniste si muncitorești Internationa
le, personalitate marcantă a vieții 
contemporane, mare prieten al po
porului român.

Manifestîndu-și adînca lor compa
siune. în aceste momente de grea 
încercare pentru poporul chinez, nu
meroase delegații din ministere, in
stituții centrale, organizații obștești, 
întreprinderi, institute de tnvătămînt 
superior, de cercetări si proiectări au 
adus un ultim omagiu ilustrului con
ducător. în numele comuniștilor, al 

preocupare permanentă a colec
tivelor tuturor unităților din in
dustria locală arădeană. Astfel, 
în perioada scursă din acest an, 
în unitățile întreprinderii, cum 
sînt fabricile „Progresul" și 
„Electrometai", au fost realizate 
peste 120 produse și sortimente 
noi. Dintre produsele noi. cu ca
racteristici calitative superioare, 
doresc să prezint unul, realizat 
la fabrica „Electrometai". care 
se Impune printr-o largă sferă 
de utilizare. Este vorba despre 
noile tipuri S. G și SG de be
toniere de mic litraj. care pot fi 
folosite la diferite lucrări cum 
sînt : prepararea de betoane și 
mortare. realizarea de a- 
mestecuri de nutrețuri și furaje 
pentru hrana animalelor sau 
amestecuri de pămint și îngră
șăminte pentru grădinărit etc. 
Betonierele sînt echipate cu mo
tor monofazic (220 V). Pot fi 
manevrate și manipulate sim
plu si pot fi deplasate cu ușu
rință de la un loc de muncă la 
altul. în scurt timp aceste pro
duse vor apărea și în magazinele 
comerțului de stat, spre a fl va
lorificate și către populație. 
(Constantin Simion. corespon
dentul „Scinteii").

CAPITALĂ
MAO TZEDUN

Cu o deosebită satisfacție, cu en
tuziasm a fost salutată în tara noas
tră proclamarea Republicii Populare 
Chineze. Înălțarea steagului victo
rios al revoluției chineze la 1 oc
tombrie 1949. Peste numai două zile 
Republica Populară Română stabi
lea relații diplomatice cu Republica 
Populară Chineză. în aceasta găsin- 
du-și expresia năzuințele reciproce 
ale popoarelor român și chinez de 
a consolida și intensifica legăturile 
lor de prietenie in noile condiții 
istorice.

în spiritul politicii sale consec
vente de întărire a prieteniei și 
colaborării frățești cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate țările socialiste. P.C.R., Româ
nia socialistă. întregul nostru popor 
acordă o înaltă prețuire dezvoltării 
relațiilor de colaborare multilaterală 
cu Partidul Comunist Chinez, cu 
Republica Populară Chineză — re
lații clădite consecvent pe princi
piile marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, ale egali
tății depline în drepturi, autonomiei 
si independentei, neamestecului în 
treburile interne, stimei și respec
tului reciproc.

O pagină strălucită în analele re
lațiilor româno-chineze a înscris vi
zita întreprinsă în R.P. Chineză. în 
vara anului 1971, de către delegația 
de partid Și guvernamentală ro
mână. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
te al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. întrevede
rea care a avut loc cu acel prilej 
între tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Mao Tzedun dobîndeste în 
perspectiva timpului un caracter cu 
adevărat istoric pentru legăturile 
prietenești și de solidaritate dintre 
cele două popoare.

în ultimii ani s-au extins contac
tele pe linie de partid și de stat, 
numeroase delegații din cele două 
țări au întreprins vizite reciproce 
pentru schimb de experiență în di
ferite domenii ale construcției socia
liste. S-au extins considerabil schim
burile economice ; se dezvoltă, de a- 
semenea. colaborarea pe plan știin
țific și cultural.

Poporul român împărtășește din 
adîncul inimii marea durere încer
cată de ponorul chinez prin pierde
rea conducătorului său stimat si iu
bit. tovarășul Mao Tzedun. Comu
niștii români își exprimă convinge
rea că prietenia si colaborarea ro
mâno-chineză se vor dezvolta con
tinuu. în interesul celor două po
poare. al unității tuturor țărilor so
cialiste. al cauzei păcii, libertății și 
progresului tuturor popoarelor.

★
Adunări de doliu închinate me

moriei președintelui Mao Tzedun au 
avut loc In numeroase întreprinderi 
și instituții din mai multe județe ale 
tării. Alături de un mare număr de 
reprezentanți ai oamenilor muncii, 
au luat parte membri ai ambasadei 
R.P. Chineze la București. Aseme
nea adunări au avut loc la uzi
nele „Steagul roșu“-Brașov, „1 Mai“- 
Ploieștl. la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița, la C.AJ5. 
„Prietenia româno-chineză" din co
muna Munteni-Buzău, județul Ialo
mița, și la Universitatea București.

Participantii la adunări și-au ex
primat sentimentele de profundă du
rere și compasiune în legătură cu 
încetarea din viată a președintelui 
Mao Tzedun. mare prieten al po
porului român. Au fost, de aseme
nea, relevate legăturile de prietenie 
și cooperare româno-chineză. con
vingerea că ele se vor adinei ne
contenit.

în cadrul adunărilor de doliu, 
participantii au păstrat un moment 
de reculegere în amintirea marelui 
dispărut, au adresat condoleanțe 
membrilor Ambasadei Republicii 
Populare Chineze.

(Agerpres)

colectivelor de oameni al muncii pe 
care le-au reprezentat, ele au ex
primat ambasadorului R. P. Chineze, 
Li Tin-ciuan. celorlalți membri ai 
ambasadei sincere condoleanțe, pre
cum si sentimentele de prietenie, de 
solidaritate militantă și revoluționa
ră ale tuturor oamenilor muncii din 
tara noastră fată de poporul frate 
chinez. S-a păstrat un moment de 
reculegere în fata portretului îndo
liat si s-a semnat în cartea de con
doleanțe.

în aceeași zi. colectivele unor în
treprinderi industriale, agricole, in
stituții și organizații obștești din tară 
au trimis pe adresa ambasadei te
legrame de condoleanțe în cuprinsul 
cărora se exprimă omagiile lor față 
de marele fiu al poporului chinez.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a răcit fi a 

fost în general instabilă, în cea mal 
mare parte a țării, exceptînd Oltenia, 
unde a rămas în general frumoasă. 
Au căzut ploi temporare și sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice în Maramureș, Transilvania, Cri- 
șana, Moldova, Muntenia și Dobrogea 
și cu caracter local în sudul Banatului 
și nordul Olteniei. Vîntul a suflat mo
derat. Temperatura aerului a înregis
trat o scădere simțitoare, la ora 14 
avînd valori cuprinse între 11 grade la 
Joseni șl 23 de grade în cîteva locali
tăți din Cîmpia Dunării. In Bucu
rești: Vremea a fost instabilă în cursul

Noi unități
Preocuparea direcției comer

ciale a județului Sibiu, ca și a 
întreprinderilor de profil din 
subordine pentru dezvoltarea, 
modernizarea și diversificarea 
unităților de desfacere cu amă
nuntul constituie principalul 
obiectiv în întrecerea socialistă 
din acest an. Astfel, s-a ajuns 
ca aproape jumătate din cele 
1 600 de unități comerciale din 
județ să fie unități noi și mo
dernizate, pe această bază rea- 
lizîndu-se creșterea volumului 
de desfacere a mărfurilor și 
satisfacerea în mai mare mă
sură a cerințelor cumpărătorilor, 
în ultimul timp, de pildă, în cel 
mai mare cartier de locuințe 
din Sibiu. „Hipodrom", au 
fost deschise o unitate de con-

Primire la C.
Tovarășul Emil Bobu. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, s-a întîlnit, 
vineri 17 septembrie, cu generalul de 
brigadă Edward Kwaku Utuka, mem
bru al Consiliului Militar Suprem al 
Republicii Ghana, comandantul tru
pelor de grăniceri.

Au participat tovarășii Stefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Coman. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul apă
rării naționale.

Au participat membrii delegației, 
precum și Victor Asihene Assah, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Ghana la București.

Cu acest prilej, oaspetele a înmînat
★

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația militară ghaneză 
condusă de generalul de brigadă 
Edward Kwaku Utuka, membru al 
Consiliului Militar Suprem al Repu
blicii Ghana, comandantul trupelor 
de grăniceri, care a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

Cronica zilei
Vineri a sosit In Capitală prințul 

Moulay Abdallah, fratele regelui 
Hassan al II-lea al Marocului. îm
preună cu prințesa Lamia, care, la 
invitația tovarășului Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, face o vizită de prietenie în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost lntîmpinați de to
varășul Emil Bobu, cu soția, de Suzana 
Gâdea. ministrul educației și Invă- 
țămîntului, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
precum și de Ovidiu Popescu, am
basadorul României în Maroc.

Au fost prezenți Maâti Jorio, am
basadorul Marocului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului afa
cerilor externe al Kuweitului, Sabah 
Al-Ahmed Al-Jaber Al Sabah, pentru 
felicitările transmise cu ocazia reîn- 
vestirii sale în funcție.

★
Delegația Comisiei pentru activitate 

economică și planului din Senatul 
francez, alcătuită din senatorii Andre 
Barroux, Georges Berchet, Gerald 
Ehlers. Bernard Legrand.' Louis 
Marre, Robert Parentey și Pierre Per
rain. care întreprinde o vizită de stu
dii în tara noastră, a avut vineri o 
întrevedere cu președintele și mem
bri ai Comisiei pentru industrie și 
activitate economico-financiară a Ma
rii Adunări Naționale.

Vă informăm despreț

Organizarea și desfășurarea 
concursurilor pentru promovarea in grad 

a unor categorii de medici
Prin Decret al Consiliului de Stat

— nr. 244 — a fost aprobat Regu
lamentul pentru organizarea si des
fășurarea concursului pentru obține
rea de către medicii primari a gra
delor I și II.

Potrivit prevederilor sale, medicii 
primari pot obține gradele I și II 
numai prin concurs. Statuarea con
cursului ca singură modalitate de 
promovare în ierarhia medicală și 
precizarea detaliată a regulilor sale 
de organizare și desfășurare — în 
regulament fiind stabilite toate con
dițiile de participare si criteriile de 
concurs, alcătuirea comisiilor, siste
mul de notare, clasificare si desfă
șurare a concursului — firește, ace
leași pentru toți, sînt menite să a- 
sigure selecționarea celor mai valo
roase cadre, care s-au evidențiat în 
activitatea profesională, științifică si 
social-obșteascaj, care au la locul de 
muncă. în familie și societate com
portamentul etic cuvenit.

La concurs se pot prezenta me
dicii primari. încadrați cu contract 
de muncă pe durată nedeterminată
— indiferent de funcția îndeplinită, 
de locul de muncă sau de subordo
narea unității unde-și desfășoară ac
tivitatea — care au o anumită ve
chime în grad și în funcție — dacă 
în anul premergător concursului 
n-au primit în cadrul aprecierii a- 
nuale calificativul „slab".

Criteriile de concurs pentru obți
nerea gradelor de medic primar I 
sau II sînt precizate în mod expres, 
în ordinea prevăzută în Decret, pe 
primul plan se situează rezultatele 
obținute în activitatea de asistentă 
medicală si contribuția adusă la a- 
părarea si promovarea stării de să
nătate a populației. Urmează rezul
tatele obținute în activitatea stiințl-

dlmlnețll, cînd ■ căzut o aversă pu
ternică de ploaie, dar a devenit în ge
neral frumoasă, în a doua parte a zi
lei. Temperatura maximă a fost de 
S3 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
SO și 21 septembrie. In tarăs Vreme 
în general Instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse în cursul după- 
amlezelor. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura va continua să scadă la 
începutul Intervalului. Maximele vor 
fl cuprinse, ziua, între 15 șl 22 
de grade. Iar minimele, noaptea, 
între 5 și 14 grade, tn București: Vre
me în general Instabilă, cu cerul 
schimbător. Ploaie de scurtă durată. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere.

în rețeaua comercială sibiană
fecții și alta de încălțăminte, 
amîndouă cu autoservire, o re
plică a acestora puțind fi întîl- 
nită acum și în cel mai mare 
cartier de locuințe din Mediaș, 
Gura Cîmpului. De aseme
nea, au fost date In folosință o 
nouă cofetărie „Perla" la Si
biu și o alta. „Liliacul", Ia 
Mediaș, cite un lacto-bar, 
chioșcuri alimentare, unități de 
mezeluri și brinzeturi in ambele 
municipii. Iată împlinită și o 
mai veche dorință a sibienilor : 
deschiderea unei unități de 
produse alimentare în stațiunea 
montană Păltiniș. Dar extin
derea și modernizarea rețelei 
comerciale și de alimentație pu
blică nu se opresc aici. în cu- 
tind urmează să se deschidă la

C. al P. C. R.
un mesaj adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, de 
către Ignatius Kutu Acheampong. șe
ful statului ghanez, și președintele 
Consiliului Militar Suprem.

în cursul convorbirii a fost subli
niată dorința de a se dezvolta rela
țiile de prietenie și colaborare între 
cele două țări, conlucrarea lor pe 
arena internațională în lupta pentru 
o nouă ordine economică în lume, 
pentru abolirea definitivă a politicii 
colonialiste, neocolonialiste si impe
rialiste. de apartheid și discriminare 
rasială, pentru pace și înțelegere in
ternațională.

întîlnirea a decurs într-o atmosferă 
cordială.

★
oaspeții au fost salutați de generalul- 
locotenent Ion Hortopan, prim-ad- 
junct al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, de ge
nerali și ofițeri superiori.

A fost de față Emmanuel Victor 
Asihene Assah, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Ghana 
Ia București.

Aflat în vizită în țara noastră, la 
Invitația președintelui Marii Adunări 
Naționale, lordul cancelar Elwyn 
Jones, speakerul Camerei Lorzilor 
din Marea Britanie. împreună cu so
ția. a efectuat în cursul zilelor de joi 
și vineri o călătorie în nordul Mol
dovei. Oaspetele a fost însoțit de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, cu soția.

Au fost vizitate monumente Istori
ce si de artă, obiective social-cultu- 
rale și de interes turistic.

în onoarea oaspeților, Miu Do- 
brescu, președintele Comitetului e- 
xecutiv a] Consiliului popular al ju
dețului Suceava, a oferit un dineu.

Vineri seara, lordul cancelar și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au plecat spre Constanța.

★
Cu prilejul Zilei naționale — îm

plinirea a 166 ani de la proclama
rea independentei Republicii Chile 
— ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Carlos Valenzuela Montenegro, 
a oferit vineri o recepție.

Au participat Nicolae Stefan, prim
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Bogdan, adjunct al ministrului mi
nelor. petrolului și geologiei, func
ționari superiori din M.A.E.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

fică din domeniul ocrotirii sănătății, 
calificativele primite în cadrul apre
cierilor anuale. în ultimii 3 ani pre
mergători concursului, vechimea de 
medic primar și vechimea în munca 
sanitară ca medic — apreciindu-se 
însă diferențiat activitatea desfășu
rată în mediul rural. Memoriile de 
activitate profesională și științifică, 
astfel întocmite, vor trebui confir
mate de către organele de conduce
re colectivă ale unităților în care 
candidați! își desfășoară activitatea, 
de Uniunea societăților de științe 
medicale și de Colegiul medicilor si 
farmaciștilor.

Aprecierea activității candidaților
— în vederea întocmirii clasificării
— se face de către comisii anume 
constituite de Ministerul Sănătății, 
pe baza punctajului care se atribuie 
conform prevederilor regulamentu
lui pentru fiecare criteriu în parte, 
de către fiecare membru al comi
siei. în cazul în care centru același 
criteriu între notările făcute de 
membrii comisiei diferența este mai 
mare de 5 puncte, nota finală se sta
bilește în majoritate de voturi. Pen
tru a fi cuprinși în clasificare, can- 
didații vor trebui să întrunească un 
minimum total obligatoriu de puncte, 
respectiv 85 pentru gradul I și 75 
pentru gradul TI. Clasificarea întoc
mită de comisii este supusă confir
mării consiliului de conducere al 
Ministerului Sănătății. Ulterior, prin 
ordin al ministrului vor fi declarați 
reușiți la concurs numai candidații 
care. în ordinea clasificării, se în
cadrează în limita numărului de 
locuri publicat.

Obținerea de către medicii primari 
a gradelor I si II se face de regulă 
fără schimbarea locului de muncă, 
afară de cazurile în care obținerea 
gradelor este condiționată de ocu
parea unui anumit post — scos la 
concurs — prin care se urmărește 
repartizarea judicioasă pe Întreg te
ritoriul tării a medicilor cu înaltă 
calificare profesională.

în capitolul Dispoziții finale șl 
tranzitorii, regulamentul .mai cuprin
de si alte dispozițiuni referitoare la 
constituirea comisiilor pentru prima 
sesiune de concurs si la obligațiile 
unităților în care sînt încadrați can- 
diidatii.

Totodată, regulamentul precizează 
că Ministerul Sănătății va organiza 
anual concurs pentru promovarea în 
gradele superioare ale ierarhiei me
dicale. organizarea sa fiind supusă 
regulilor de publicitate.

Fl. CIOBANESCU

Sibiu o unitate (nr. 10) specia
lizată pentru vînzarea peștelui 
proaspăt, o cofetărie în locui 
actualului bufet „Cindrelul" și 
o patiserie-gogoșerie în locul 
unității „Minerva". Totodată, 
vor fi deschise în curînd o pen
siune cu autoservire pentru 
copil în cartierul „Hipodrom 1“ 
și numeroase microbufete în 
școli.

Și o ultimă noutate pentru 
sezonul de toamnă : în zilele 
următoare vor fi amenajate 
peste 10 mustării în orașele Si
biu, Cisnădie, Mediaș, Agnita 
ș.a. care, după cit ni s-a spus 
la direcția comercială, vor fi 
bine aprovizionate cu must și 
preparate tradiționale. (Nicolae 
Brujan, corespondentul „Scin
teii").

Excelenței Sale Domnului MANEA MÂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru 
călduroasa telegramă de felicitări adresată cu ocazia reînvestirii mele ca 
prim-ministru al Statului Kuweit.

Sînt convins că bunele relații de prietenie și cooperare existente între 
Statul Kuweit și Republica Socialistă România vor continua să se dezvolte 
în viitor.

Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune pentru 
prosperitatea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea poporului prieten 
al României.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru al Statului Kuweit

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 

va face o vizită oficială în România
La invitația ministrului afacerilor 

externe, George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane. U Hla

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
ARAD. în orașul Chișineu-Criș, pe 

strada Primăverii, s-a deschis un nou 
șantier. După cum ne informa tov. 
Ion Ciurdaru, vicepreședintele con
siliului popular orășenesc, numeroși 
cetățeni. în frunte cu deputății, au 
efectuat aici un însemnat număr de 
ore de muncă voluntară pentru ame
najarea terenului pe care construc
torii întreprinderii județene de con- 
strucții-montaje Arad au început 
deja lucrările de săpare a fundații
lor pentru trei noi blocuri de locu
ințe, care vor însuma 68 aparta
mente. (Constantin Simion).

IAȘI. Zestrea așezămintelor cultu
rale din județul Iași urmează a se 
îmbogăți cu încă 4 noi cămine cul
turale. Căminele sînt în construcție 
în comunele Bălțați, Lespezi. Movi- 
leni și Popricani. Cele din Popricani 
și Lespezi (satul Heci) sînt aproape 
gata, urmînd ca încă în cursul aces
tui an să fie date în folosință. Și la 
realizarea acestor construcții cetățe
nii își aduc o valoroasă contribuție 
prin muncă patriotică. (Manole 
Corcaci).

TULCEA. în noul an școlar, copiii 
și elevii din județul Tulcea vor be
neficia de noi construcții școlare. 
Astfel. în orașul Isaccea s-a dat în 
folosință un nou liceu cu 12 săli de 
clasă. Elevii din Macin, ca și cei de 
la liceul metalurgic din municipiul 
Tulcea se vor instrui în atelierele 
proprii date în folosință anul acesta 
și dotate în modul cel mai cores
punzător. Pentru preșcolari va fi 
predată la Tulcea. în noul cartier 
din zona vest, o grădiniță cu 240 de 
locuri. Alte asemenea construcții, 
realizate din fondurile cooperative
lor agricole de producție, vor fi re
cepționate în zilele următoare în co
munele lazurile. Pecineaga. Izvoa
rele și Zebil. (Vasile Nicolae).

IALOMIȚA. Deschiderea noului an 
școlar a debutat cu noi dotări pen
tru elevii din orașul Călărași: 8 săli 
de clasă la școlile generale nr. -5 șl 
nr. 9. un atelier-școală cu secții de 
lăcătușărie și electrotehnică reali
zate cu fonduri de la stat și prin 
acțiuni de autodotare și o sală de 
sport cu 1 000 de locuri, care vor 
funcționa pe lîngă liceul nr. 2. în 
trimestrul IV al anului urmează să 
fie date în folosință un cămin cu 
creșă cu 220 de locuri și o creșă cu 
200 de locuri. (Lucian Ciubotaru).

HUNEDOARA. în toate comunele 
județului Hunedoara se desfășoară o 
intensă activitate de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților. Cetățe
nii din Brănișca au înăltat un dig 
de protecție de-a lungul rîurilor Boz
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Actualitatea la fotbal
• Pe stadionul „23 August" din 

Capitală se va desfășura miercuri, 22 
septembrie, întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selecționata 
României și reprezentativa Ceho
slovaciei, campioană europeană. 
Partida va începe la ora 16.

Biletele de intrare pentru acest 
meci vor fi puse în vînzare începînd 
de luni, 20 septembrie, la casele de 
bilete ale stadioanelor „23 August", 
Republicii, Dinamo, Steaua, Giulești, 
precum și la agențiile C.C.A. și 
Loto-Pronosport (din pasajul sub
teran de la Universitate și din str. 
Halelor).

ÎN CÎTEVA
Campionatele naționale 

de tenis
Finala probei de simplu bărbați 

din cadrul campionatelor republi
cane de tenis, ce se desfășoară in 
aceste zile la arena Progresul din 
Capitală, va opune pe Dumitru Hă- 
rădău lui Traian Marcu. în semifi
nale. Hărădău l-a întrecut cu 6—0, 
6—1, 8—6 pe Viorel Marcu. în timp 
ce T. Marcu a cîștigat cu 2—6. 6—1, 
2—6. 8—6. 6—4 în fața lui M. Rusu.

La feminin, în finală se vor în- 
tîlni Virginia Ruzici și Florența 
Milîai. în semifinale. Ruzici a cîști
gat cu 6—0. 6—1 la Elena Trifu, iar 
Mihai a învins-o cu 6—2. 6—1 pe 
Valeria Balaj. Finala de simplu fete 
se dispută astăzi de Ia ora 12. iar 
cea de simplu bărbați — duminică 
dimineața, de la oră 10.

★
Turneul Internațional de tenis 

desfășurat la Guadalajara s-a înche
iat cu victoria suedezului Bjdrn 
Borg, care în partida decisivă l-a 
întrecut cu 6—3. 7—5 pe Ilie Năs- 
tase. In întîlnirea pentru locul trei, 
argentineanul Guillermo Vilas a dis
pus cu 6—2. 6—1 de australianul 
Rod Laver.

HANDBAL
Turneul internațional de handbal 

masculin dotat cu „Cupa Indepen
denței României" a început aseară 
în Sala sporturilor din Cluj-Napoca.

Iată primele rezultate : Zab Dessau 
(R.D. Germană) — A.Z.S. Poznan 
(R.P. Polonă) 24—22 (11—8) ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Viitorul 
Cluj-Napoca 24—11 (13—5).

In cadrul competiției internațio
nale masculine de handbal, care se 
desfășoară în aceste zile în orașul 
cehoslovac Trnava : U.R.S.S. — Po
lonia 24—22 (13—11), Cehoslovacia
— Ungaria 24—21 (12—12).

Intr-un meci internațional amical 
de handbal masculin, disputat la 

Phone, va efectua tn a doua jumă
tate a lunii septembrie o vizită 
oficială in Republica Socialistă 
România.

și Brănișca, pe o lungime ds 
aproape 4 km. și au reparat digul de 
pe malul Mureșului pe o lungime de 
2 km. în același context. în comuna 
Zam s-au construit 5 km de drumuri 
și două poduri din beton, iar în co
muna Burjuc au fost scoase de sub 
pericolul inundațiilor 15 hectare des
tinate culturii legumelor. (Sabin Io- 
nescu).

BUZĂU. Vreme de o săptămînă, 
magazinele din municipiul Buzău 
au fost gazdele concursului re
publican de vitrine organizat de 
Ministerul Comerțului Interior. Pes
te 100 de vitrinieri din toa
tă țara și-au pus la lucru întrea
ga pricepere și fantezie în materie 
de prezentare a mărfurilor. în 
afara premiilor acordate particlpan- 
ților la concurs, cel mai mare cîștig 
îl are comerțul buzoian șl. bineîn
țeles. publicul. (Mihai Bâzu).

BRĂILA. în .comunele brăilene 
Tudor Vladimirescu și Movila Mî- 
resii s-au desfășurat consfătuiri pe 
tema „Stilul și metodele de lucru 
ale consiliilor de conducere ale 
cooperativele agricole în organiza
rea judicioasă a producției și a 
muncii". Aceste consfătuiri au fost 
organizate de uniunea județeană 
a cooperativelor agricole. Au parti
cipat membri ai consiliilor de con
ducere, reprezentanți ai unor între
prinderi economice care au contracte 
cu cooperativele agricole, specialiști 
de la direcția agricolă județeană șl 
trustul S.M.A. (Mircea Bunea).

ARGEȘ. — De la începutul anu
lui, harnicii constructori argeșeni au 
realizat un important volum de in
vestiții. Numai la Pitești, ei au pre
dat „la cheie" 1 000 de apartamente 
în cartierele Găvana și Banatului, 
o școală cu 22 săli de clasă pe strada 
Horia. Cloșca și Crișan, 1 000 de 
locuri în cămine pentru nefamiliști, 
un restaurant Si o braserie în com
plexul comercial „Fortuna". La ridi
carea, acestor construcții s-au evi
dențiat șantieriști încercați ca Aurel 
Pușcașu, Ion Pavel. Florea Anghel, 
Ion Cioacă. Ilie Negoiță. (Gh. 
Cîrstea).

MEHEDINȚI. Locuitorii comunei 
Corlățel și-au propus să realizeze în 
acest an noi obiective social-cultu- 
rale și iucrări edilitar gospodărești. 
Printre obiectivele realizate pînă în 
prezent se află și noul supermaga- 
zin dat de curînd în folosință. Uni
tatea dispune de raioane pentru tex
tile. confecții. încălțăminte, tricotaje, 
metalochimice și electrice, un bufet 
și o alimentară cu autoservire. (Vir- 
giliu Tătaru).

• Campionatul diviziei A la fotbal 
programează duminică, 19 septem
brie, partidele etapei a 6-a. Cele 
două meciuri din Capitală se vor 
disputa în cuplaj pe stadionul „23 
August" de la ora 15,45 : Steaua — 
Progresul și Dinamo — Rapid. în 
țară : F.C. Bihor — Sportul studen
țesc, Politehnica Timișoara — Poli
tehnica Iași, F.C. Corvinul — A.S.A. 
Tg. Mureș, F.C.M. Reșița — Uni
versitatea Craiova, F. C. Constanța— 
S. C. Bacău, F. C. Argeș — Jiul, 
F.C.M. Galați - U.T. Arad.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua pe programul I.

RÎNDURI
Reykjavik, selecționata Elveției a 
învins cu scorul de 20—18 (11—10) 
reprezentativa Islandei.

CICLISM
Cea de-a doua etapă a Turului ci

clist al Bulgariei (Sofia — Vrața, 
149 km) a fost cîștigată de Andreas 
Petermann (R.D. Germană), care l-a 
întrecut la sprint pe polonezul Za- 
wada. Lider al clasamentului gene
ral se menține maghiarul Debre- 
czeni. urmat La zece secunde de Pe- 
termann.

ATLETISM
Meciul triunghiular de atletism 

dintre echipele masculine ale Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și Ungariei s-a 
încheiat pe „Nepstadion" din Buda
pesta. Performerul zilei a doua a 
fost campionul olimpic Miklos Ne
meth (Ungaria). învingător în proba 
de aruncare a suliței cu rezultatul 
de 92,08 m. In cursa de 800 m. iu
goslavul Savici a fost cronometrat 
cu timpul de l’47”3/10.

FOTBAL
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit la Plovdiv primul meci dintre 
echipa locală Lokomotiv și formația 
Steaua roșie Belgrad, contînd pen
tru „Cupa U.E,F.A.“ la fotbal. La 
capătul unui meci echilibrat, fotba
liștii bulgari au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1 (1—1).

BASCHET
Aseară s-a disputat, în sala 

sporturilor Floreasca din Capitală, 
meciul amical de baschet masculin 
dintre formația Steaua București șl 
echipa poloneză Lublînianka. Vic
toria a revenit sportivilor români cu 
scorul de 100—58 (59—30). Astăzi, 
tot în sala Floreasca. are loc al doi
lea joc, precedat de meciul mascu
lin de volei Steaua — Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname, care va debuta 1* 
ora 16.
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Conferința de la Ciudad de Mexico

„Un pas important în consolidarea cooperării 
țărilor in curs de dezvoltare**

CIUDAD DE MEXICO 17. — Co
respondentul Agerpres transmite : în 
capitala Mexicului au continuat, în 
ședințe plenare, lucrările Conferinței 
asupra cooperării economice intre ță
rile în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul. Milos Lalovlci. șe
ful delegației R. S. F. Iugoslavia, a 
arătat că „cooperarea între tarile în 
curs de dezvoltare reprezintă o com
ponentă importantă a eforturilor vi- 
zînd solutionarea gravelor probleme 
ale economiei mondiale și accelerarea 
dezvoltării acestui grup de state".

Vorbitorul a relevat că țările ne
aliniate au jucat un rol important în 
dezvoltarea conceptului de cooperare 
reciprocă și în stabilirea de programe 
concrete și eficiente de realizare a 
acestei cooperări. Țările nealiniate și 
cele în curs de dezvoltare — a spus 
el — reprezintă acum o forță politică 
capabilă să ofere soluții globale în 
cadrul activităților vizînd rezolvarea 
problemelor economice ale lumii.

Bradford Mores, reprezentant al 
P.N.U.D., a relevat că reuniunea de 
la Ciudad de Mexico este un alt pas 
important pe calea largă a căutării 
și consolidării unității si solidarității 
între țările în curs de dezvoltare.

„Participăm la această reuniune, 
a spus Akporode Clark, reprezentan
tul Nigeriei, pentru a demonstra că 
sîntem într-adeVăr uniți în hotărîrile 
noastre de a îndeplini sarcinile cu
prinse în Declarația și în Programul 
de acțiune elaborate la Conferința 
de la Colombo a țărilor nealiniate, 
că solidaritatea noastră este pozitivă 
și dinamică, că dorim să obținem 
independenta economică, că putem 
făuri un front comun, să ne ajutăm 
unii pe alții prin intermediul unui 
program de cooperare economică 
realist, compatibil cu necesitățile fie
căruia dintre noi“.

Subliniind că tara sa nu vede nici

o contradicție între activitatea 
„Grupului celor 77“ și cea a mișcării 
nealiniatilor. reprezentantul Nigeriei 
a propus ca Declarația economică și 
Programul de acțiune adoptate la 
Colombo să fie considerate docu
mente organice ale „Grupului celor 
77“ și documente de bază ale actua
lei reuniuni.

Angel Oliveri Lopez, delegatul 
Argentinei, a subliniat. între altele, 
că reuniunea va trebui șă elaboreze 
un program și o serie de măsuri 
concrete care să impulsioneze coo
perarea între țările în curs de dez
voltare în cadrul cooperării econo
mice internaționale.

PEKIN 17 — Corespondentul A- 
gerpres' transmite : Prin fata cata
falcului președintelui Mao Tzedun 
au continuat să treacă. în aceste 
ultime ore. dinaintea funeraliilor, 
zeci de mii de muncitori și țărani, 
soldați 
berare. 
neratii 
rerate.
celui care s-a identificat cu cele mai 
înalte aspirații ale poporului chinez.

ai Armatei populare de eli- 
reprezentanți ai tinerei ge- 

din China. Cu inimile îndu- 
ei au adus ultimul omagiu

«-au angajat. în fata catafalcului, 
să-și transforme durerea în 
să înfăptuiască cu fermitate 
revoluționară, să ducă pînă la 
cauza revoluției.

La Șanhai. orașul in care. în 
cu cincizeci și cinci de ani. a fost 
creat P.C. Chinez, nesfîrșite coloane 
de oameni s-au îndreptat spre Casa 
memorială. în care a avut loc isto
ricul congres de constituire a P.C. 
Chinez.

forță, 
linia 

capăt
urmă

Mesaje de condoleanțe, declarații, 
relatări din presa internațională

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE
A MEXICULUI DE PRETIJTINDENI

CIUDAD DE MEXICO 17 (De la 
corespondentul Agerpres). — în Pia
ța Constituției din Ciudad de Mexico 
au avut loc o manifestare populară și 
o paradă militară, prilejuite de îm
plinirea a 166 de ani de la începerea 
războiului de independentă a Mexi
cului.

Au participat președintele Luis E- 
cheverria Alvarez, alte oficialități 
mexicane, precum și oaspeți de peste 
hotare.

Din tara noastră au fost prezenți 
reprezentantul personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România. 1a 
inaugurarea Centrului de Studii Eco
nomice și sociale al țărilor în curs de 
dezvoltare. Mircea Malita. precum și 
general de armată Ion Tutoveanu, 
conducătorul delegației Ministerului 
Apărării Naționale, invitată la festi
vitățile prilejuite de aniversarea săr
bătorii naționale a Mexicului»

Comunicat bulgaro-austriac

în sprijinul 
unor relații echitabile 

între state
BELGRAD 17 (Agerpres). — La 

Zagreb a avut loc o „masă rotun
dă" privind problemele industrializă
rii țărilor în curs de dezvoltare, la 
care au participat reprezentanți din 
30 de țări ale Asiei. Africii și Ame
rică Latine. Participantii au subliniat 
necesitatea stabilirii unor relații e- 
conomice internaționale echitabile. In 
recomandările adoptate la reuniune 
se relevă că țările în curs de dez
voltare trebuie să adopte toate mă
surile pentru sporirea gradului de 
prelucrare a materiilor prime de care 
dispun.

O atenție deosebită s-a acordat 
cooperării economice dintre țările în 
curs de dezvoltare, extinderii comer
țului cu produse industriale, coope
rării în producție, investițiilor comu
ne. pregătirii de specialist!, schim
burilor de documentație tehnică.

Convorbiri româno-cehoslovace
PRAG A 17 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei sale în R.S. Ceho
slovacă. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele. loan 
Avram, a fost primit de președin
tele guvernului R.S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal.

Au fost discutate probleme ale 
adîncirii și diversificării în conti

nuare a colaborării economice, 
cooperării industriale și specializă
rii în producție între industriile 
constructoare de mașini din cele 
două țări în actualul cincinal. La 
primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Teodor Haș. ambasadorul 
României la Praga.

PRAGA

Vizita delegației laoțiene
PRAGA 17 (Agerpres). — La Praga 

au continuat convorbirile între dele
gațiile de partid și guvernamentale 
ale R. S. Cehoslovace și R. D. P. Laos, 
în cadrul cărora au fost discutate 
probleme ale dezvoltării cooperării 
dintre cele două țări pe multiple pla
nuri. Delegația laotiană este condusă

de Kaisone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, prim-ministru 
al guvernului R. D. P. Laos.

Vineri a fost semnat un acord bi
lateral interguvernamental cu privire 
la cooperarea in domeniul telecomu
nicațiilor.

Anwar El Sadat —reales președinte al R. A. Egipt
CAIRO 17 (Agerpres). — Anwar 

El Sadat a fost reales in funcția de 
președinte al Republicii Arabe Egipt 
— a anuntat vineri ministrul de in
terne, Fahmy Al-Sayed.

Ministrul egiptean a precizat că în 
cadrul referendumului de joi 99,939 
la sută din cei 9 564 482 alegători s-au 
pronunțat pentru realegerea pre
ședintelui Anwar El Sadat pentru o 
nouă perioadă de șase ani.

Reuniune tripartita în Liban
BEIRUT 17 (Agerpres). — La 

Chtaura, în centrul Libanului, s-au 
desfășurat vineri lucrările unei 
reuniuni tripartite libanezo-siriano- 
palestineană, sub auspiciile Ligii 
Arabe. Participantii la dezbateri 
și-au concentrat atenția asupra gă
sirii modalităților de soluționare 
politică a crizei din Liban și asu
pra Încheierii unui acord de înce
tare a focului.

La reuniune au participat Elias 
Sarkis, președintele ales al Libanu

lui. Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, gene
ralul Naji Jamil, ministru adjunct 
sirian al apărării, și Hassan Sabri 
El-Kholi, reprezentantul Ligii Arabe 
în Liban.

La încheierea reuniunii. Sabrl 
El-Kholi a declarat că întrevederile 
s-au desfășurat într-o „atmosferă de 
sinceritate și încredere deplină. Re
zultatele sint pozitive pe plan local, 
arab și international".

Un mare număr de mesaje și telegrame adresate conducerii de partid 
și de stat a Republicii Populare Chineze exprimă sentimentele de compa
siune in legătură cu moartea președintelui Mao Tzedun. relevind. totodată, 
personalitatea și opera grandioasă a marelui conducător al poporului chinez.

Președintele Austriei, Rudolf Kirch- 
schlâger : „R. P. Chineză și poporul 
chinez au suferit o ireparabilă pier
dere prin moartea acestui excepțio
nal om de stat, care, prin înțelepciu
nea, meritele și faptele sale extraor
dinare, a înfăptuit o operă nemuri
toare".

Președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos : „Am fost 
profund emoționat de încetarea din 
viată a președintelui Mao Tzedun — 
una din 
mii".

Marele 
„Sîntem 
președintelui Mao Tzedun a dispărut 
una dintre personalitățile cele mai 
remarcabile ale erei noastre, un mare 
gînditor al omenirii".

Manuel Pinto da Costa, secretar 
general al Mișcării de Eliberare din 
Sao Tomâ și Principe, președintele 
Republicii Democratice Sao Tome șl 
Principe : „Președintele Mao Tzedun, 
personalitate de însemnătate istorică 
a făurit noua Chină și a oferit po
poarelor oprimate și exploatate o în
vățătură revoluționară pentru dobîn- 
direa libertății. Gîndirea sa va con
tinua să reprezinte o călăuză a po
poarelor în lupta lor împotriva ex
ploatării".

Edward Gough Whitlam, fost prim- 
ministru al Australiei : „Prin moar
tea lui Mao Tzedun dispare unul 
dintre titanii istoriei moderne. Peste 
o jumătate de veac, el a condus una 
dintre cele mai mari mișcări de masă 
din istorie, iar după crearea R. P. 
Chineze, a fost conducătorul respec
tat și imaginea spirituală a națiunii 
cu cea mai numeroasă populație din 
lume. Putini oameni politici s-au i- 
dentificat într-o atît de mare măsură 
cu dezvoltarea unui stat 
cu idealurile si aspirațiile 
lor".

Președintele Republicii 
ce Madagascar. Didier 
„Popoarele de pretutindeni 
luptă vor păstra întotdeauna în 
memorie pe marele om de stat care 
și-a închinat întreaga viată cauzei 
instaurării unei ordini internaționale 
mai drepte și mai echitabile".

marile personalități ale lu-
duce Jean de Luxemburg s 
conștienți că prin moartea

SOFIA 17 (Agerpres). — Președin
tele Austriei. Rudolf Kirchschlăger, 
și-a încheiat vizita oficială la Sofia, 
unde a avut convorbiri cu Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria.. In comunicatul co
mun se relevă că cei doi șefi de stat 
au exprimat satisfacție fată de con
tinuarea procesului de destindere și 
dorința de a contribui la dezvoltarea 
în continuare a acestui proces. Păr-

țile s-au pronunțat pentru aplicarea 
integrală a principiilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și au arătat că 
măsurile în domeniul destinderii tre
buie să fie însoțite de măsuri cores
punzătoare în domeniul militar.

Părțile și-au exprimat, de aseme
nea. satisfacția fată de evoluția re
lațiilor bilaterale și au convenit asu
pra dezvoltării lor în continuare.

• CUSUT CU... UL
TRASUNETE. Se «tie * ul- 
trasunetul are o mulțime 
de utilizări : In diagnosti
cări medicale, tăierea de ma
teriale, constatarea calității u- 
nor produse industriale etc. Nu 
de mult i s-a descoperit un nou 
„talent" ; el poate fi folosit în... 
croitorie. Institutul de cercetări 
In domeniul construcțiilor de 
mașini pentru industria ușoară 
și textilă din U.R.S.S. a reali
zat. in colaborare cu combinatul 
de confecții „Ceriomușki" din 
Moscova, o mașină de cusut cu 
ultrasunete. Aceasta nu folosește 
nici acul, nici ața ; undele ultra- 
sonore emise de o instalație spe
cială execută o sutură a fibre
lor asemenea unor cusături trai
nice. ireproșabile. Specialiștii în 
materie apreciază că. prin do
tarea întreprinderilor de con
fecții cu asemenea mașini, vor 
creste productivitatea muncii și 
calitatea produselor.

PRETORIA

Noi manifestații împotriva politicii de apartheid

modern si 
popoarelor

Democratl-
Ratsiraka :

care

Deschiderea Tîrgului 
internațional de carte 

de la Frankfurt pe Main
BONN 17 — Corespondentul nos

tru transmite : La Frankfurt pe 
Main s-a deschis cea de-a XXVIII-a 
ediție a tradiționalului tîrg interna
tional de carte la care participă. în 
acest an. edituri din 66 de țări. Româ
nia este prezentă cu un stand ce o- 
feră o imagine sugestivă a celor mai 
recente apariții editoriale în limba 
română. în limbile naționalităților 
conlocuitoare si în limbi de circula
ție internațională 
edituri.

La loc de frunte 
crările tovarășului 
editate în limba română si în nu
meroase alte limbi.

Standul românesc cuprinde, de a- 
semenea. o gamă bogată de cărți din 
domeniile social-politic, tehnico-știin- 
tific. beletristic, de artă, care bene
ficiază de o atentie deosebită în rîn- 
dul publicului si al specialiștilor.

apărute in 22 de

se află expuse lu- 
Nicolae Ceaușescu,

res- 
prin 
gin
ește

PRETORIA 17 (Agerpres). — Cei 
puțin două persoane și-au pierdut 
viața, joi seara, sub focul deschis 
de politia sud-africană împotriva 
participanților la o manifestație 
antiapartheid în Athlone — subur
bie a orașului Capetown locuită de 
populația metisă.

Incidente între demonstranți și 
forțele de represiune ale regimului

Bon-
afri- 
unor

rasist s-au declanșat și la 
teheuwl și Macassar.

Totodată, intrările în orașele 
cane Brighton și Zqide. scena 
ciocniri violente în urmă cu cîteva
săptămini, au fost blocate de baraje 
ale poliției.

Starea de tensiune se menține în
cordată în majoritatea orașelor im
portante din Africa de Sud.

Presa din numeroase țări, postu
rile de radio și televiziune evocă 
personalitatea si activitatea președin
telui Mao Tzedun.

Postul de radio Cambodgîa Demo
cratică : „Sub conducerea președin
telui Mao. P.C. Chinez și Republica 
Populară Chineză și-au cucerit un 
loc important, prestigiu și prețuire 
în întreaga lume. îndeosebi în lumea 
a treia. Acestea sînt rezultate ale 
contribuțiilor sale Ia cauza eliberării 
naționale a popoarelor, a socialismu
lui și comunismului, la lupta prole
tariatului de pretutindeni".

Ziarul „L’Unită" publică un articol 
Întitulat „Legendara figură și operă 
a lui Mao Tzedun" — în care se 
arată : „Opera președintelui Mao 
merită o analiză atentă, un studiu 
aprofundat, intr-un cuvînt acel 
pect care se exprimă numai 
formele cele mai vii ale unei 
diri autonome. Și astăzi, acesta
omagiul cel mai serios care îi poate 
fi adus".

„Le Drapeau Rouge": „Personalita
tea sa puternică, rolul său determi
nant în istoria Chinei contemporane 
si admirația poporului său au făcut 
ca președintele Mao să reprezinte un 
simbol al politicii R. P. Chineze. în
treaga istorie a Chinei în secolul al 
XX-lea va rămine legată de perso
nalitatea Iui Mao Tzedun".

„Le Monde" : „Prin moartea 
ședintelui Mao Tzedun dispare unu] 
dintre cei mai mari oameni ai 
riei tumultuoase a acestui secol. Mao 
Tzedun a fost, timp de peste o ju
mătate de secol, conducătorul care a 
făcut să renască o imensă națiune, 
oprimată în trecut dinăuntru și din 
afară".

Agenția de presă din Zair (AZAP): 
„Președintele Mao Tzedun a fost unul 
dintre cei mai mari oameni politici 
ai epocii noastre. Mao Tzedun și-a 
dăruit întreaga viată și energie cau
zei dreptății, păcii și libertății în 
lume. Viata sa inspiră admirația, res
pectul și dragostea popoarelor".

pre-
isto-

Evoluția navei
MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 

Cursul celei de-a treia zile a evoluției 
lor în Cosmos la bordul navei „So- 
iuz-22“. membrii echipajului, format 
din Valeri Bîkov și Vladimir Akse
nov. au continuat fotografierea su
prafeței Terrei și au efectuat. în ca
drul programului de cercetări, noi 
experimente. A fost luată, de ase-

„Soiuz-22“
menea, prima probă de aer în ve
derea studierii schimbărilor care se 
petrec în atmosferă.

Potrivit datelor informațiilor tele- 
metrice si rapoartelor membrilor e- 
chipajului lui „Soiuz-22“ la bordul 
navei întreaga activitate decurge nor
mal. Zborul navei cosmice „Soiuz-22“ 
continuă.

Activitatea sondei
PASADENA 17 (Agerpres). — 

Primele experiențe biologice efec
tuate de sonda „Viking-2“ au sporit 
încrederea în existenta unei forme 
de viată pe Marte, dar specialiștii 
Centrului de control de la Pasadena 
continuă să se gîndească la faptul 
că rezultatele surprinzătoare ale 
analizelor ar putea fi efectul unei 
chimii specifice „planetei roșii".

Comentînd rezultatele acestor ex
periențe. unul dintre biologii de la

spațiale „Viking-2“
Pasadena a declarat că, „astăzi ne 
aflăm ceva mai departe pe drumul 
biologic, dar nu știu cu exactitate 
unde ne aflăm. Ca și în cazul ex
periențelor efectuate de „Viking-1“, 
aflat la 6 000 kilometri distanță, cele 
întreprinse de „Viking-2“ s-au des
fășurat asupra analizei gazului emis 
de eșantioanele de sol martian 
puse în laboratoarele sondei și 
permis decelarea unor emisiuni 
oxigen si gaz carbonic.

de- 
au 
de

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT asigurării condițiilor necesare apli
cării acordului, relatează agenția 
A.C.T.C.

Primul secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Jănos Kâdăr, a avut 
la 17 septembrie o convorbire cu 
Rodney Arismendi. prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay, care se 
află în vizită în R. P. Ungară. Au 
fost abordate probleme ale activită
ții celor două partide si ale situa
ției internaționale actuale.

condusă de
primarul ora- 

vizită la Istan-

Vizita delegației U.T.C. 
și U.A.S.C.R. în Marea Bri- 
tanie. continuarea vizitei pe
care o efectuează în Marea Britanie, 
delegația U.T.C.-U.A.S.C.R.. condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., s-a 
intîlnit cu Ian Mikardo, deputat, pre
ședintele Comitetului internațional al 
Partidului Laburist. în aceeași zi, de
legația a avut o întîlnire cu David 
Lipsay, consilier politic al ministrului 
de externe al Marii Britanii, și a con
tinuat convorbirile cu conducerea 
Organizației Naționale a Studenților 
Laburiști.

Primul ministru al Fin
landei, Măriți Miettunen, a pre
zentat vineri președintelui Urho 
Kekkonen demisia guvernului său. 
Decizia în acest sens a fost luată ca 
urmare a divergentelor apărute în 
elaborarea bugetului,de stat pe exer
cițiul financiar viitor. Președintele 
Kekkonen a acceptat demisia.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a aprobat formarea unei 
comisii Însărcinate cu redeschiderea 
investigațiilor privind asasinarea fos
tului președinte John Kennedy și a 
pastorului Martin Luther King.

0 delegație a municipiu* 
lui Constanța,
Gheorghe Trandafir, 
șului. a întreprins o
bul. la invitația primarului acestui 
oraș. Ahmet Isvan. Cu acest prilej, 
s-a procedat la o informare reci
procă cu privire la preocupările ac
tuale și de perspectivă ale munici- 

. pali tăți lor celor două orașe și la 
modalitățile de extindere a schim
burilor culturale, artistice si spor
tive directe între ele.

Acordul privind modifi
carea unor reglementări 
referitoare la zona de securitate co
mună de la Panmunjon, menit 
evite incidentele în zonă, a intrat 
vigoare de Ia 16 septembrie a.c„ 
urmare a acțiunilor întreprinse
părți în zilele precedente în vederea

să 
in 
ca 
de

Ajutor nerambursabil. Tja 
Tokio a fost semnat un document 
privind acordarea de către Japonia, 
în anul fiscal 1976, a unor fonduri 
bănești, cu titlu de ajutor ne
rambursabil, Republicii Socialiste 
Vietnam — informează agenția 
V.N.A.

® MAI DULCE CA 
ZAHĂRUL. Folosirea enzl- 
melor în industria chimică se 
face de mai multă vreme, însă 
utilizarea lor în industria ali
mentară șl farmaceutică este d'o 
dată relativ recentă. O uzină 'vt 
va fi construită în Anglia. 
Tilbury, va obține din boabe c 
grîu. folosind tehnologia enzime*^. 
lor un sirop mai dulce decît 
zahărul. în S.U.A.. fabricile care 
folosesc procedee asemănătoare 
au ajuns în cinci ani să apro
vizioneze un sfert din cumpără
torii americani. Noul procedeu 
de obținere a produselor dulci 
face ca trestia și sfecla de za
hăr să fie mai puțin importan
te în producția de zahăr, locul 
acestora luindu-1 treptat porum
bul. orezul, cartofii. Enzimele, a- 
cești catalizatori naturali, sint 
folosite, de asemenea. în produ
cerea de antibiotice sintetice. în 
unele tari scandinave, același 
procedeu tehnologic de folosire 
a enzimelor a permis obținerea 
de nutrețuri din așchii de lemn.

© PETROLIER SUB
MERSIBIL. După cinci ani da 
cercetări, grupul industrial nor
vegian „Aker" a elaborat proiec
tul unui tanc petrolier submer
sibil destinat rutelor arctice. 
Nava, cu un deplasament de 
250 000 tdw. va avea forma unei 
țigări de foi și va fi fn lungime 
de 360 metri. Costul ei este a- 
preciat ca fiind de două ori mai 
ridicat decît al unei nave obiș
nuite cu gabarit similar.

• VIOARA DE STICLA.
Printre cele mai interesante ex
ponate ale muzeului Sumavei 
din Kaăperske Hory (Cehia de 
sud-vest) se numără o vioară 
de sticlă, confecționată la o fa
brică din localitatea Annin. 
Cîndva, la ea a cîntat renumitul 
violonist ceh Jan Kubelik, care, 
după cum se afirmă, era foarte 
mulțumit de sunetul el. Sînt 
păstrate doar două exemplare ; 
cel de-al doilea se află in orașul 
Ceske Budejovice.

• FRIGIDERUL Șl 
SOARELE. Bateriile solare, 
utilizate la început îndeosebi 
pentru producerea energiei elec
trice în spațiul cosmic, se folo
sesc din ce în ce mai mult în 
ultima vreme și pe Pămint. în 
Statele Unite, de exemplu, a fost 
creat un frigider destinat zone
lor aflate la mari distanțe de 
centrele populate, care este ali
mentat cu ajutorul energiei Soa
relui. Pe corpul frigiderului sînt 
instalate trei panouri de baterii 
solare, care transformă razele 
astrului în electricitate. în felul 
acesta căldura slujește la produ
cerea... frigului.

• CIRTIȚELE DE O-
TEL. Construcția de tuneluri a

Prin eforturi 

concertate, spre 
instaurarea unei

(Urmare din pag. I)
Înaintat ce se cere urmat pe scară 
națională de toți lucrătorii ogoare
lor. Acordarea acestor înalte dis
tincții constituie fără îndoială un în
demn pentru ca toate lucrările agri
cole din această toamnă să fie exe
cutate în mod exemplar, în toate 
județele, în toate unitățile din agri
cultură.

Stăruitoare atenție 

problemelor dezvoltării 

conștiinței socialiste
Șl săptămîna care a trecut ilus

trează permanenta împletire a preo
cupărilor conducerii partidului pen
tru dezvoltarea economiei cu cele 
privind îmbunătățirea activității 
ideologice-educative. Deosebit de 
semnificativă a fost în această pri
vință vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in mai multe 
unități de învățămînt din Capitală, 
cu ocazia deschiderii noului an șco
lar — pregnantă expresie a prețui
rii și atenției cu care este înconju
rată în tara noastră școala, ca prin
cipal factor de educare a tinerei ge
nerații.în cuvîntarea rostită la mitingul 
de pe platforma Institutului poli
tehnic, în recomandările făcute în 
tlfnpul vizitei, secretarul general al 
partidului a subliniat că este nece
sar să se acționeze mai susținut, 
mai energic, pentru desăvîrșirea 
procesului de integrare organică a 
invățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. Importanta acestei recoman
dări rezidă în faptul că numai pe 
această cale pot fi asigurate, conco
mitent cu Însușirea de cunoștințe, 
formarea de deprinderi practice, 
pregătirea tineretului pentru muncă, 
spre a-si aduce o contribuție

sporită la dezvoltarea economiei, 
la progresul societății.

Preocupările pentru perfecționarea 
activității educative, de formare a 
omului nou și-au găsit o vie expre
sie în dezbaterea și aprobarea de 
către Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a proiectului Progra
mului de măsuri pentru aplicarea 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului si ale Congresului edu
cației politice si al culturii socialiste 
în domeniul muncii ideologice, poli
tice și cultural-educative, elaborat de 
Comisia ideologică a C.C. al P.C.R.

Chiar și numai din prezentarea 
succintă a proiectului de Program 
în comunicatul ședinței Comitetului 
Politic Executiv rezultă amploarea, 
caracterul atotcuprinzător al măsuri
lor preconizate, privind practic ab
solut totalitatea domeniilor activită
ții politico-ideologice și cultural- 
educative. Apar evidente astfel con
secventa, hotărîrea cu care sint con
cretizate în măsuri practice si în
făptuite orientările stabilite de Con
gresul al XI-lea și de Congresul 
educației politice si al culturii socia
liste.

Este semnificativ pentru profunzi
mea acestei acțiuni faptul că în 
cursul elaborării sale, proiectul de 
Program a format obiectul unui șir 
de dezbateri în cadrul Comisiei 
ideologice a C.C. al P.C.R.. al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost trimis spre dezbatere 
comitetelor județene de partid și va 
fi. totodată, publicat în presă spre 
a fi supus discuției publice, urmînd 
să fie apoi luat în discuție și apro
bat de plenara Comitetului Central 
al partidului. De ce se preconizează 
o asemenea modalitate de acțiune ? 
Tocmai pentru ca la definitivarea 
Programului să fie atrași toți cei ce 
poartă răspunderi în desfășurarea 
activității ideologice-educative, pen
tru ca el să poată sintetiza cele mai 
bune experiențe de masă, ale tutu" 
ror organizațiilor și membrilor par
tidului. ale tuturor cetățenilor. în

treaga această amplă concepție pri
vind modalitatea larg democratică, 
de definitivare a Programului îi apar
ține tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care, așa cum s-a subliniat și în șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
are și principalul merit în elaborarea 
proiectului.

Îndatoririle naționale 

și internaționale — 

într-o indisolubilă 

unitate
Preocupîndu-ne de dezvoltarea pa

triei noastre socialiste, luăm totodată 
parte activă ia viata internațio
nală — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea , rostită 
miercuri, la deschiderea noului an 
școlar, subliniind încă o dată legă
tura dialectică dintre îndatoririle na
ționale si răspunderile pe plan inter
national. Este semnificativ în acest 
sens că. în aceeași ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în care au fost dezbătute pro
bleme de mare importantă pentru 
desfășurarea construcției socialiste, 
au fost analizate aprofundat rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie în
treprinse în Iugoslavia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Exprimînd gindu- 
rile și simțămintele întregului nostru 
popor. Comitetul Politic Executiv 
a dat o înaltă apreciere bilanțului 
atît de bogat al noului dialog la 
nivel înalt, care marchează un mo
ment de deosebită importantă în evo
luția ascendentă a relațiilor româno- 
iugoslave si. totodată, o nouă si în
semnată contribuție la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre cele două țări, partide si popoare, 
constituind un aport de seamă la 
cauza păcii, socialismului și coope
rării internaționale.

noi ordini economice
Preocuparea constantă a partidului 

si statului nostru de a amplifica re
lațiile cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare 
este ilustrată și în această săptămî- 
nâ prin participarea României la 
conferința „Grupului celor 77", de la 
Ciudad de Mexico. Este pen
tru prima dată cînd tara noastră 
ia parte în mod oficial la activitățile 
„Grupului celor 77’. după primirea 
ei. în urmă cu 6 luni, ca membru al 
acestui important grup ce re
unește peste 100 de state ale lumii.

Este binecunoscut că partidul și 
statul nostru și-au manifestat și își 
manifestă, prin întreaga activitate 
internațională, sprijinul ferm față de 
popoarele care se pronunță pentru 
dezvoltare liberă, fată de eforturile 
lor pentru recuperarea bogățiilor na
ționale. pentru consolidarea indepen
dentei. Se cuvine relevat că teza 
susținută de partidul nostru, care a 
subliniat că depășirea subdezvoltării 
impune, ne lingă eforturile proprii, 
intensificarea cooperării internațio
nale. în primul rind între înseși ță
rile în curs de dezvoltare. întărirea 
solidarității lor. formează ideea cen
trală a documentelor aflate în dez
batere la Ciudad de Mexico.

De altfel, problemele restructu
rării relațiilor economice Interna
tionale se află pe ordinea de zi și 
a altor reuniuni, cum este Conferința 
asupra cooperării economice, de la 
Paris, la care participă principalele 
țări industriale din Occident si 19 
state în curs de dezvoltare. In aten
tie se află aspecte de cea mai mare 
actualitate : energia, raportul dintre 
preturile la materiile prime si pro
dusele industriale, desfășurarea pe 
baze stabile a relațiilor valutar-fi- 
nanciare. sprijinirea eforturilor de 
dezvoltare ale statelor rămase în 
urmă. Așa cum a reieșit si din pre
cedentele runde de negocieri, solu
tionarea acestor probleme complexe 
nu poate avea loc decît pe baza unei 
restructurări a sistemului relațiilor 
economice, prin instaurarea unei noi

ordini politice si economice. Este un 
deziderat de importantă cardinală, la 
a cărui înfăptuire pot și trebuie 
să-și aducă contribuția toate statele 
lumii, indiferent de mărime sau da 
nivelul lor de dezvoltare.

Inevitabilitatea 

lichidării definitive 
a apartheidului

Ultima săptămînă a Înregistrat o 
intensă activitate diplomatică în le
gătură cu situația din Africa aus
trală. pe care secretarul general al 
O.N.U. o califica, pe bună dreptate, 
ca „una din principalele preocupări 
ale vieții internaționale". După re
uniunea la nivel înalt desfășurată la 
Dar es Salaam, la care au partici
pat liderii mișcărilor de eliberare 
națională din Africa australă și pre
ședinții a cinci state din regiunile 
limitrofe, secretarul Departamentu
lui de stat al S.U.A. a început un al 
doilea turneu în Africa, cu scopul 
declarat de „a contribui la găsirea 
unei soluții pașnice situației grave" 
existente în această parte a lumii, 
încă de la începutul itinerarului, 
secretarul de stat american a tinut 
să precizeze că S.U.A. nu au un 
plan propriu, ci doar vor sluji ca 
intermediar pentru „crearea unul 
cadru de negocieri". Referindu-se la 
această inițiativă diplomatică, unele 
guverne africane au apreciat că ea 
ar putea fi apreciată ca avînd anu
mite laturi pozitive prin faptul că 
este însoțită de o luare de poziție 
în favoarea unor guverne ale majo
rității în Rhodesia și Namibia si de 
condamnarea publică a apartheidu
lui. în același, timp. președintele 
Zambiei. Kenneth Kaunda. declara 
la întîlnirea avută cu H. Kissinger : 
„Dacă misiunea dumneavoastră 
eșuează, vom lupta pînă la ulti
mul om. Dorim pacea, dar o pace 
demnă, dreaptă. In această problemă 
nu se poate ajunge la nici un com
promis".

Fără îndoială că problemele din 
Africa australă sînt deosebit de 
complexe si. în măsura în care, pe 
calea negocierilor, se poate ajunge 
la o soluție justă, care să asigure 
respectarea integrală si înfăptuirea 
deplină a drepturilor legitime ale 
popoarelor din Namibia. Rhodesia, 
R.S.A.. orice contribuție constructi
vă. de natură să asigure realmente

respectarea acestor drepturi poate fi 
binevenită. Totodată insă, este de la 
sine înțeles că. în condițiile in care 
nu s-ar asigura realizarea unor so
luții întru totul corespunzătoare In
tereselor vitale ale popoarelor res
pective. este dreptul lor sacru de a 
dezvolta sub toate formele lupta de 
eliberare, pentru înlăturarea domi
nației rasiste. Un lucru rămine evi
dent si fundamental : a sunat cea
sul lichidării definitive a aparthei
dului. a colonialismului. Orice for
me de menținere a colonialismului, 
orice încercări de perpetuare a do
minației si asupririi unor popoare de 
către altele sint irevocabil sortite 
eșecului. Iar găsirea unor soluții 
trainice, juste și întru totul viabile 
situației din Africa australă nu poa
te fl concepută decît cu participarea 
reprezentanților legitimi ai popoare
lor respective, asigurindu-se astfel 
respectarea voinței și drepturilor lor 
imprescriptibile.

în preajma noii sesiuni 

a Adunării Generale 

a O.N.U.
în aceste zile s-au încheiat pregă

tirile în vederea deschiderii, la 21 
septembrie, a celei de-a 31-a sesiuni 
a Adunării Generale a Națiunilor 
Unite. Cele circa 120 de punc
te înscrise pe agenda sesiunii 
gravitează în 1urul marilor probleme 
ce frămîntă omenirea contemporană : 
dezvoltarea si cooperarea, instaurarea 
unei noi ordini economice. întărirea 
păcii și securității internaționale. în
făptuirea dezarmării, solutionarea pe 
cale politică a focarelor de conflict 
si încordare, lichidarea definitivă a 
colonialismului și a apartheidului. ■ 
oricăror forme de dominație.

Evident, solutionarea acestor mari 
probleme reclamă mai mult ca ori- 
cind întărirea O.N.U. — cel mai larg 
organism International. Ia care par
ticipă cvasiunanimitatea țărilor lu
mii. Acestei cerințe imperioase îl 
răspund eforturile perseverente si 
inițiativele României privind crește
rea rolului și eficientei acestui for 
in îndeplinirea misiunii de înaltă 
răspundere cu care a fost investit de 
popoare.

Dumitru ȚINU

fost socotită pînă nu demult o 
muncă la fel de dificilă ca și 
mineritul. Concernul vest-ger- 
man „DEMAG AG“ a construit 
trei tipuri de mașini, așa-numi- 
tele „cîrtite de otel", care pot 
pătrunde în pămint mai rapid și 
mai adine decît oricare agregat 
similar. Mașinile sînt dirijate cu 
ajutorul razelor laser și pot 
străpunge cea mai dură rocă. 
Capul burghiu al acestor mașini 
de săpat tuneluri are o greutate 
de 250 tone. Oamenii care o ma
nevrează nu se ocupă decît de 
ghidare și control. în prezent, 
construcția de tuneluri cunoaște 
o dezvoltare fără precedent. Po
trivit unor estimări, in viitorii 
10 ani se vor construi în lume 
un milion de kilometri de tu
neluri.

• COPIII PE MONT 
BLANC. în aceste zile, la 
renumita stațiune montană, 
pe buzele tuturor turiști
lor flutură numele unui bă
iat de 13 ani, Jean Jacques 
Wismer, originar din Vosges, 
care. însoțit de tatăl său și un 
ghid, a reușit să escaladeze cea 
mai înaltă culme din Mont 
Blanc. Porniți de la refugiul 
Gouter. cei trei alpiniști au cu
cerit redutabila culme în mai 
puțin de patru ore. după care 
au traversat Mont Blancul, pînă 
Ia Aiguille du Midi, prin Mun
tele Blestemat. O performanță 
similară a fost realizată anul 
trecut de o fetiță de 8 ani. fiica 
cabanierului de la refugiul 
Gouter.

• SISTEMUL METRIC 
IN CANADA. Cotnisia me
trică canadiană a dat publici
tății registrul de scadențe pri
vind trecerea la sistemul me
tric. Astfel. începînd de Ia 1 ia
nuarie 1977. pe toate indicatoa
rele rutiere din Canada distan
tele vor fi scrise în kilometri. 
La 1 ianuarie 1979, stațiile de 
benzină vor folosi ca unitate de 
măsură litrul. în locul gallonu- 
lui. Totodată, sistemul metric va 
fi introdus, spre studiere. în în- 
vățămîntul școlar și universitar, 
începînd din septembrie 1979. A- 
plicarea sistemului metric în 
toate sectoarele vieții economice 
și sociale canadiene va fi gene
ralizată pînă în anul 1980.
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