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RECOLTAREA
în condițiile specifice 

ale acestei toamne
• Operativitatea este imperios necesară
• Prin sîrguința tuturor și bună orga- 
nizare - problemele campaniei vor fi

corespunzător rezolvate

Dialogul la nivel înalt româno-laoțian 
se desfășoară in ambianța manifestărilor 

de caldă prietenie și solidaritate militantă

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI TOVARĂȘUL 
KAISONE PHOMVIHANE 

AU CONTINUAT IERI 
CONVORBIRILE 

OFICIALE

Campania agricolă de toamnă — ale 
cărei lucrări sînt în aceste zile în 
plină desfășurare — este una din 
perioadele cele mai aglomerate. 
Acum trebuie strînsă recolta de 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, po
rumb, cartofi, struguri, legume și 
fructe, produse care reprezintă rodul 
muncii unui an întreg. Recoltarea 
culturilor de toamnă reprezintă un 
moment plin de satisfacții, dar și o 
acțiune de mare răspundere, cu im
plicații economice si politice, la care 
trebuie să participe. în mod organi
zat. toti locuitorii satelor. Este în in
teresul fiecărei unități agricole, al 
economiei naționale ca întreaga 
producție să fie strinsă, transportată 
și depozitată cu cea mai mare grijă, 
pentru a se evita orice pierderi. De 
aici, rolul deosebit care revine orga
nizațiilor de partid în mobilizarea 
oamenilor la buna desfășurare a re
coltării.

Anul acesta, datorită condițiilor 
naturale și întîrzierii în vegetație a 
culturilor, unele lucrări s-au supra
pus, iar timpul rămas la dispoziție 
pentru strîngerea recoltei este mai 
scurt decît de obicei. La această dată, 
cind în mod normal recoltarea florii- 
soarelui — de pildă — trebuia să fie 
aproape încheiată, lucrarea a fost 
efectuată numai pe 55 la sută din 
suprafața cultivată. De aceea, trebuie 
luate măsuri ferme pentru organi
zarea temeinică a muncii și folosirea 
la întreaga capacitate a mijloacelor 
mecanice. Recoltarea culturilor de 
toamnă trebuie grăbită cu atît mai 
mult cu cît. în ulțimele zile, vremea 
a devenit schimbătoare și a început 
să plouă în diferite regiuni ale tării. 
Baza materială de care dispune a- 
gricultura noastră permite ca si în 
aceste condiții toate lucrările să fie 
executate la timp și la un nivel cali
tativ superior. Totul depinde de 
munca oamenilor, de capacitatea 
organizatorică și mobilizatoare a or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
conducerilor unităților agricole, de 
spiritul de răspundere cu care acțio
nează fiecare specialist.

Experiența comandamentelor jude
țene și comunale — constituite anul 
trecut la indicația conducerii parti
dului în preajma începerii campaniei 
agricole de toamnă — s-a îmbogățit 
și se poate spune că. în prezent, re
prezintă un mare cîștig pentru orga
nizarea muncii, dar ea trebuie dusă

mai departe, dezvoltată pe o treaptă 
superioară, tocmai tinind seama de 
condițiile specifice ale acestei toam
ne. Spiritul de ordine și disci
plină trebuie să se manifeste mal 
puternic, pe toate treptele, de la spe
cialiștii din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, din direc
țiile agricole județene, pînă la cei 
din unitățile agricole, la șefii echi
pelor mixte de mecanizatori si coo
peratori sau numai de cooperatori. 
Locul lor de muncă este acum in 
unitățile agricole, pe cîmp. în vii și 
livezi, unde să contribuie direct la 
rezolvarea problemelor ce se ivesc, la 
bunul mers al lucrărilor.

Practica a dovedit că cele mai bune 
rezultate le obțin acele unități unde 
întreaga activitate se desfășoară pe 
baza unor programe de lucru pre
cise, în care s-au prevăzut sarcini 
zilnice obligatorii pentru toate for
mațiile de muncă. Evident, la stabi
lirea programelor de lucru se -va tine 
seama de condițiile specifice din 
acest an. cînd lucrările sînt mai aglo
merate. De aceea, vor fi antrenați 
la muncă atît lucrătorii permanent! 
din agricultură, cît și ceilalți locui
tori de la sate. Esențial este ca fie
care om să știe precis cît si unde 
trebuie să muncească. La sfirșitul zi
lei de muncă se vor face calcule din 
care să rezulte ce volum de lucrări 
s-a efectuat și se vor lua măsuri 
operative acolo unde programele nu 
au fost respectate.

O atenție deosebită trebuie acor
dată eliminării pierderilor de recoltă, 
în acest context, o importantă deose
bită prezintă munca politico-educa- 
tivă pe care trebuie să o desfășoare 
organizațiile de partid de la sate 
pentru a dezvolta în rîndul tuturor 
cooperatorilor și lucrătorilor din 
I.A.S. și S.M.A. spiritul de răspun
dere pentru soarta recoltei. Practic, 
în aceste zile este necesar să se în
cheie recoltatul florii-soarelui. cul
tură la care se pot înregistra pier- 

, deri mari dacă nu este strînsă la 
timp. Totodată, este nevoie să fie 
organizate echipe pentru strîngerea 
capitulelor care rămîn în urma com
binelor.

Disciplină în muncă înseamnă și 
respectarea cu strictețe a graficelor 
întocmite pentru recoltarea sfeclei de 
zahăr. Or. în unele unități agricole,
(Continuare în pag. a V-a)

Pregnantă afirmare a voinței comune de a pune bazele unei conlucrări multilaterale intre 
cele două țări și partide, de a-și aduce întreaga contribuție la statornicirea unei noi ordini 

politice și economice mondiale, la asigurarea păcii și înțelegerii intre popoare
La Palatul Republicii au continuat, 

tn ziua de 21 septembrie, convorbi
rile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kaisone Phomvihane, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. George Macovescu. membru

al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe. Traian Dudaș. membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor. Nicolae 
Ionescu. membru al C.C. al P.C.R., 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Mircea 
Malița și Vasile Pungan, membri' ai 
C.C. al P.C.R.. consilieri ai președin
telui republicii. Vasile Răuță, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Tudor Zamfira, amba
sadorul tării noastre în Republica 
Democrată Populară Laos. Marcel 
Dinu, director în M.A.E.

Din partea laoțiană — tovarășii Si- 
sovphone. Lovansay. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R. Lao
tian. vicepreședinte al Adunării 
Populare Supreme a Laosului. Sa- 
nan Southichak, membru al C.C. al 
P.P.R. Laoțian, ministrul comunica
țiilor. lucrărilor publice și transpor
tului. Sisana Sisane. membru su
pleant al C.C. al P.P.R. Laotian, mi

nistrul informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului. Khamphay 
Boupha. secretar de stat la M.A.E., 
Khampheuane Tounalom. ambasado
rul R.D.P. Laos în România. Khamp- 
heth Phengmuoni, membru al Comi
tetului național al planului. Soulima, 
șeful direcției financiare a armatei 
de eliberare a Laosului, Bouasy Cha- 
leunsouk, membru al Comitetului de 
documentare al C.C. al P.P.R. Lao
țian. Sone Khamvanevongsa. șeful 
de cabinet al ministrului informații
lor. propagandei, culturii și turismu
lui. Nouxay Hxay. șeful de cabinet 
al ministrului comunicațiilor, lucră
rilor publice și transportului. Souli- 
vong Phrasithideti. șef de departa
ment în M.A.E., Champheng Bounna- 
pol. șeful departamentului asistentă 
și colaborare economică din Comi
tetul național al planului. Ponmec 
Dalaloy, șeful de cabinet al ministru
lui sănătății publice.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Kaisone Phomvihane au reluat 
schimbul de vederi consacrat dezvol

tării relațiilor de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre cele două 
tari și partide. Convorbirile au re
afirmat hotărîrea comună de a ri
dica pe o treaptă superioară conlu
crarea româno-laotiană. de a pune 
bazele unei largi și fructuoase coo
perări economice. în domeniile mi
nier. petrolier, forestier și în alte 
sectoare de activitate, în folosul am
belor state și popoare. în interesul 
cauzei generale a colaborării și în
țelegerii internaționale. x

în această parte a dialogului la 
nivel înalt au fost abordate, de a- 
semenea. aspecte principale ale ac
tualității internaționale, evidențiin- 
du-se profundele transformări revo
luționare. sociale și naționale petre
cute în lume, ca urmare a afirmă
rii crescînde a voinței popoarelor de 
a fi stăpîne pe soarta lor. de a trăi 
liber și suveran. în condiții de pace 
si securitate. S-a apreciat că la mu
tațiile în raportul de forțe pe plan 
mondial o importantă contribuție au 
adus-o marile victorii ale poporului

laoțian, ale celorlalte popoare din In
dochina.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kaisone Phomvihane au reînnoit 
hotărîrea partidelor, țărilor și po
poarelor noastre de a conlucra tot 
mai strîns in domeniul vieții inter
naționale. de a-și aduce întreaga 
contribuție la abolirea definitivă a 
politicii imperialiste. colonialiste 
si neocolonialiste. de asuprire și 
dominație, la instaurarea unor ra
porturi cu adevărat echitabile între 
state, la lichidarea subdezvoltării și 
la statornicirea, noii ordini politice și 
economice mondiale, la asigurarea 
unui climat stabil de pace, justiție 
si securitate, la soluționarea con
structivă a problemelor ce preocupă 
omenirea, la făurirea unei lumi mai 
drepte si mal bune. în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta nestin
gherit pe calea progresului economic 
și social.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

IN DEZBATERE PUBLICĂ:

PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului și ale Congresului 
educației politice și al culturii socialiste, 

în domeniul muncii ideologice, politice 
și cultural-educative

Publicăm In ziarul de azi primul grupai cuprinzînd observații șl 
propuneri primite la redacție cu privire la Programul de masuri eiabo- 
rat de Comisia ideologică a C.C. al P C.R., sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv, pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-iea al partidului 
și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în dome
niul muncii ideologice, politice și cultural-educative — program 
a cărui sinteză a fost publicată în „Scînteia" din 19 septembrie a.c.

Grupajul reflectă interesul profund pe care l-a trezit în opinia 
publică acest document de o deosebită Importanță pentru întreaga 
activitate ideologico-educativă.

Hotărînd, în spiritul democratismului profund propriu vieții noas
tre politice, dezbaterea publică a proiectului de program înainte ca 
acesta să fie supus dezbaterii și aprobării Comitetului Central al 
partidului, Comitetul Politic Executiv a avut în vedere ca la defini
tivarea lui să fie atrași toți cei ce poartă răspunderi în desfășurarea 
activității Ideologice-educalive, astfel îneît programul să poată sinte
tiza cele mai bune experiențe în acest domeniu. „Scînteia" pune la 
dispoziția membril.or de partid, a tuturor cetățenilor, coloanele sale, 
invitîndu-i să-și exprime, în continuare, părerile, să facă propuneri 
și sugestii, pe baza experienței proprii, privind proiectul de program.

ÎN PAGINA A IV-A

Utilizarea intensivă a capacităților de producție 
ÎN PAGINA A III-A

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI KAISONE PHOMVIHANE 

IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII

DIN CAPITALĂ
Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
primire entuziastă, plină de căldură
Marți la amiază. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kaisone Phom
vihane. secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Lao
țian. prim-ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, împreună cu to
varășii Manea Mănescu, Paul Niculescu. Ion 
Dincă, cu membri ai delegației de partid 
gl guvernamentale laoțiene, au vizitat car

tiere de locuințe, unități comerciale și in
dustriale din Capitală.

După ce a traversat zona centrală a ora
șului. coloana oficială s-a îndreptat spre noul 
cartier Drumul Taberei.

La primul popas făcut în această zonă, ca 
și de-a lungul întregului traseu parcurs, mii 
de bucureșteni au făcut o emoționantă primi
re tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarâșu-
(Continuare în pag. a Ul-a) La întreprinderea de confecții și tricotaje București

La Reșița
Recent, la întreprinde

rea constructoare de ma
șini din Reșița a fost re
cepționat motorul die
sel cu numărul 2 750, 
destinat acționării gru
purilor electrogene șl 
construcțiilor navale. Da

- motorul diesel nr. 2750
torită perfecționării teh
nologiilor de fabricație, 
organizării superioare a 
producției, gradului, ridi
cat de specializare. în 
prezent, de pe banda de 
montaj iese, în fiecare 
zi, cite un astfel de 
motor.

200000 mp țesături peste plan
„Sarcinile de plan și 

angajamentele din pri
mul an, al cincinalului — 
realizate ritmic și inte
gral". Sub acest mobili
zator îndemn acționează 
zi de zi colectivul între
prinderii textile „Caza- 
nele" din Orșova. Anali- 
zind rezervele de care

dispun, țesătoarele de 
aici au hotărât să depă
șească norma zilnică cu 
0,60 mp țesături. Pînă 
acum, inițiativa s-a con
cretizat în 200 000 mp țe
sături obținuți peste pre
vederile de plan. (Virgi- 
liu Tătaru).

Acțiuni pentru redtcerea importurilor
Preocupat de îmbună

tățirea continuă a activi
tății productive, harni
cul colectiv al întreprin
derii „Flamura roșie" din 
Sibiu acordă o deosebită 
atenție reducerii impor
turilor. Astfel, de curând, 
aici a fost realizat, pen
tru prima dată în tară, 
un accesoriu deosebit de 
solicitat de unitățile in
dustriei textile și care 
pînă acum se importa. 
Tot aici, la „FLARO", a 
fost stabilită tehnologia

si urmează să înceapă 
producția de serie a unui 
nou accesoriu pentru in
dustria pielăriei, care, de 
asemenea, se importa. 
Printre realizările din 
acest domeniu, rod al 
gîndirii creatoare a co
lectivului sibian. se în
scrie și o nouă mașină, 
executată prin autoutila- 
re. care, prin parametrii 
săi funcționali, e compe
titivă cu cele mai bune 
mașini similare realizat» 

ț în alte țări. (Nicola#
Brujan).



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 22 septembrie 1976

faptul!
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

DIVERS
încă
un uriaș!9

In rubrica noastră de ieri 
consemnam recordurile in greu
tate atinse de cițiva cartofi cu
leși la Avrig — Sibiu și Ză- 
nești — Neamț. Iată că aseară, 
corespondentul nostru pentru 
județul Bacău, Gheorghe Baltă, 
ne-a dat de veste că la ferma 
Itești a l.A.S. Bacău, inginerul 
Mircea Nicolau, șeful fermei, i-a 
prezentat un tubercul in lungi
me de veste 30 de centimetri și 
cu o greutate de 2,050 kilograme 
(două kilograme și cincizeci de 
grame) ! Și el, ca și confrații 
săi de la Avrig și Zănești, a 
fost cîntărit „ca la farmacie".

Te pomenești că, odată ți 
odată, gospodinele nu vor mai 
cere : „Dați-mi 1 sau 2 kilo
grame", ci : „Puneți-mi in sa
coșă... un cartof, doi cartofi 1“

Fetita»

trăiește»
O fetiță in virstă de numai 

trei luni — Ligia Mandolescu 
din Bobicești, județul Olt — fu
sese internată in stare gravă la 
Spitalul județean din Slatina. 
Înainte de orice, era nevoie să 
i se facă o transfuzie de singe. 
Pe moment, din grupa sanguină 
a micuței Ligia nu se găsea in 
spital cantitatea de singe nece
sară. In aceste condiții, orice 
intirziere ar fi fost fatală. Au
zind despre ce este vorba, asis- . 
tenta medicală Elena Mirea s-a 
dus la medicul Aurel Bazavan, 
oferindu-i micuței Ligia picătu
rile de viață salvatoare.

Confuzia din 
telegramă

Ne scrie Niculina Sima 
comuna Bărăganul, 
Brăila : „Fiica mea, 
a expediat o telegramă pe 
adresa unor colegi din Iași. Te
legrama suna astfel : „Eugen 
va fi la Iași marți după amia
ză". Eugen este soțul fiicei 
mele, adică ginerele meu. La 
destinație, telegrama a sosit cu 
un text total diferit, alarmant, 
tragic : „Vino urgent Eugen 
mort după amiază". Vă închipu
iți ce panică s-a stîrhit printre 
colegi. Dar și mai greu îmi 
vine să-mi închipui ce s-ar fi 
intimplat dacă respectiva tele
gramă ar fi ajuns la mama gi
nerelui meu, dintr-o comună 
de pe lîngă Pașoani, care este 
șruferindă de inimă 1..."

Una din două : ori .funcțio
nara de la poșta brăileană a 
transmis textul greșit, ori co
lega ei din Iași l-a recepționat 
astfel.

Anunțăm pe cei interesați că 
telegrama împricinată se află, în 
original, în arhiva rubricii noas
tre.

din
județul 

studentă,

Scrisoarea
unei mame

ju
ne

Din comuna Bogdănești, 
dețul Vaslui, o cititoare 
roagă s-o ajutăm în găsirea 
fiicei sale, Lenuța Ținbală. 
Prin noiembrie, anul trecut, 
Lenuța a plecat de-acasă și a 
lucrat o vreme la serele de 
flori de la Codlea. Apoi, în 
primăvara acestui an, i-a trimis 
din București o i 
mfei sale, Frosina 
care o anunța că 
și că va veni în 
venit. în locul ei 
în luna mai o scrisoare — și 
ultima — in care spunea că se 
află cu soțul la mare. „De 
atunci nu am mai primit nici o 
veste și sînt tare îngrijorată, 
ca orice mamă, de copilul ei. 
M-aș bucura tare mult s-o știu 
sănătoasă și la casa ei". Ce mai 
faci, Lenuțo ?

scrisoare ma-
Ținbală, prin 

i s-a căsătorit 
sat. Dar n-a 

i a mai sosit

Braconaj
Pe nepusă masă, lui Vasile 

Tripon din satul Zăbalț, co
muna Dorgoș, județul Arad, i-a 
venit poftă să vineze un mis
treț. S-a dus la consăteanul 
său Ioan Nedescu, de la care a 
împrumutat arma de vinătoare. 
S-a așezat la p'mdă, dar mis
trețul n-a apărut in bătaia 
puștii. Pe la miezul nopții, au
zind un foșnet intr-un tufiș, 
braconierul a pus arma la ochi 
și a tras. In clipa următoare 
s-a auzit un țipăt sfișietor de 
durere. Era al pădurarului Va
sile Iorga, aflat in timpul servi
ciului. Tripon a fost arestat de 
miliție și se află in cercetări.

Nu-i venise 
mintea

cap
îndată după ce a ieșit din de- ■ 

tenție, unde ispășise o pe- . 
deapsă, Gheorghe Mateuț, din 
Berislăvești, județul Vilcea, s-a I 
dus acasă la Ion Vartolomei, din . 
Călimănești, spre a-i duce vești 
de la nepotul acestuia, căruia 
nu-i expirase termenul de 
executare a unei condamnări. 
Avînd vederea slabă, unchiul 
l-a confundat pe G. M. cu ne- ' 
potul său.

— Mi se pare mie, sau te-ai 
schimbat mult, nepoate ? Și la 
înfățișare, și la voce. Bine că 
ai trecut și dandanaua asta. 
Măcar de ți-ar fi venit mintea 
la cap...

Profitind de împrejurare, 
G. M. și-a rotit ochii prin casă, 
a luat tot ce-a putut lua mai 
de valoare, după care s-a făcut 
nevăzut. A fost insă repede 
prins de miliție și trimis înapoi 
de unde abia ieșise. Nu-i 
nise încă mintea la cap...

ve-

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

pentru integrarea tinerilor în colectivele muncitorești
Iată un fapt care, deși cunoaște o 

frecvență de masă, rămîne un per
manent motiv de bucurie și de pre
ocupare, in același timp, pentru toa
te colectivele noastre de muncă : an 
de an, sute, mii de tineri dintre cei 
pe care de obicei îi vedem intri nd 
pe porțile fabricilor purtînd ne mi- 
necă matricola de ele"v aflat în 
practică, după un timp se alătură 
muncitorilor care i-au învățat, în ca
litate de tovarăși, de participanți la 
realizarea sarcinilor de producție. în 
municipiul Focșani, de pildă, capito
lul „efective" industriale a crescut 
numai pe această cale in. ultimii 
cinci ani cu 6 700 absolvenți ai șco
lilor de diferite specialități. Desi
gur, pentru ce) ce au pus unor ti
neri în miini brățara de aur a pro
fesiei aceasta nu poete să constituie 
decît un veritabil prilej de satisfac
ție. Grija colectivelor de muncă pen
tru creșterea celor tineri nu se 
oprește însă odată cu obținerea cer
tificatului de calificare și. în sensul 
acesta, la Focșani s-a încetățenit o 
zicală plină de semnificații : „Haina 
nouă, de muncitor, se îmbracă în 
timp mai scurt decît se însușește 
conștiința muncitorească".

Atenția pentru formarea noilor ca
dre ale industriei noastre, ne spu
nea tovarășul Ion Băluță, primul 
secretar al comitetului municipal de 
partid, rămîne deci un punct per
manent pe agenda de lucru a orga
nizațiilor noastre de partid. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit calitatea de 
frezor, sculer, matrițer sau strungar 
nu înlocuiește numai o matricolă 
școlară, ci vine să schimbe în gene
ral un mod de viață. Tinerii care 
intră în întreprinderile noastre pro
vin îndeosebi de la sate. Iată de ce 
problema integrării profesionale a 
noilor detașamente de muncitori 
constituie pentru organizațiile noas
tre de partid, pentru toate colecti
vele de muncă o preocupare zilnică. 
Sîntem conștienți că de felul cum 
vom ști să realizăm acest proces 
deosebit de complex al adaptării ti
nerilor la cerințele activității indus
triale vor depinde succesele și ca
litatea muncii lor, în ultimă instanță 
a muncii noastre, a tuturor. Și să nu 
uităm că, în actualul cincinal, la 
Focșani vor fi construite si puse în 
funcțiune noi capacități de produc
ție. de mare tehnicitate, care vor 
cere noi brațe de muncă.

Cum se acționează concret in acest 
scop ?

Iată, pe scurt, experiența unui 
asemenea tinăr, Maricica Iacob, de 
la întreprinderea de confecții :

„în prima lună a angajării mele, 
deși aveam, desigur, o calificare, nu 
am obținut un cîștig prea mare. Am 
înțeles repede cauza : cantitatea și 
calitatea producției nu fuseseră cele 
corespunzătoare. O clipă am fost de
rutată și nu pot să nu recunosc că 
în mintea mea a apărut chiar ideea 
renunțării. Mi se părea că nu voi 
ajunge niciodată la nivelul muncito
rilor buni".

întrerupem aîd mărturisirea to

dit atmosfera tovărășească, clima
tul de întrajutorare muncitorească 
pe care organizația de partid l-a 
instaurat în toate secțiile întreprin
derii. în același timp, propunerea 
unor muncitoare ca Maricica Iacob, 
Elena Radu, Aurica Petrișor, Con
stanța Moșescu, Polixenia Conache 
a stat la baza unei foarte valoroase 
inițiative luate de organizația de 
partid cu trei ani în urmă, denumită 
„Prietenul noului angajat".

„Este o inițiativă căreia nouă ne 
place să-i mai spunem și «inițiativa 
omeniei comuniste în acțiune» — 
arăta tovarășa Ioana Farcaș, secre
tara comitetului de partid din Între

la Focșani
varășei Iacob, pentru a preciza citi
torului că tînăra care făcuse 
o astfel de „cunoștință" cu prima 
lună de muncă este astăzi nu numai 
o muncitoare fruntașă, dar îndepli
nește și funcția de secretară a orga
nizației de partid din secția 2. Din 
nou deci întrebarea : „cum s-a pro
cedat ?“. Dar să-i dăm cuvînitul.

„N-am plecat datorită, în primul 
rînd, tovarășelor mele, muncitoare
lor fruntașe, comunistelor cu expe
riență, care tocmai în acele momen
te mai dificile pentru mine m-au 
încurajat și sprijinit îndeaproape, se 
bucurau alături de mine cînd aveam 
vreo realizare, mă dojeneau cînd 
greșeam, alteori lăsiau impresia că 
nu observă cînd am greșit o cu
sătură. Urmăreau lucrul făcut de 
mine și—1 corectau la capătul ben
zii... Ușor nu-mi venea, dar acest 
lucru îmi stimula voința, dorința de 
a munci tot mai bine. Și iată că. 
după un timp, am ajuns și eu să fiu 
de folos noilor angajați..."

Asemenea relatări aveam să au
zim și cu ocazia altor discuții, pur
tate la alte locuri de muncă în 
această întreprindere unde media de 
virstă a angajaților nu depășește 
25 de ani. Prima condiție deci, care 
pare și cea mai simplă, dar care este 
de o extremă, importanță, s-a dove

prindere. Pentru reușita ei am luat 
o serie de măsuri politice și organi
zatorice la nivelul tuturor organiza
țiilor de partid și de masă. în fie
care secție, pentru că la toate locu
rile de muncă ne confruntăm cu as
pecte diferite legate de integrarea 
in viața întreprinderii a tinerilor 
angajați. Aceste probleme sînt în
scrise pe ordinea de zi a adunărilor 
generale de partid, sînt analizate în 
grupele de sindicat și organizațiile 
U.T.C.".

Organizația de partid stimulează 
Încrederea tinerilor in propria ca
pacitate, antrenîndu-i și la concursuri 
profesionale, cum sînt „Cel mai bun 
confectioner", „Cel mai bun execu
tant al calității", „Miini măiestre", 
activități încredințate organizațiilor 
de sindicat și tineret, ajutate efec
tiv de organizațiile de bază din sec
ții. Cu sprijinul comitetului oameni
lor muncii a fost, de asemenea, or
ganizat un curs practic de perfec
ționare profesională pentru munci
torii care mai întîmpină greutăți în 
realizarea normelor de producție. 
S-a amenajat în acest scop un ate
lier special în întreprindere, frec
ventat în afara orelor de program, 
de două ori pe săptămînă.

„Ceea ce ne bucură, adăuga secre
tara comitetului de partid, este fap

tul că efectivul înscris în „catalogul" 
acestui curs scade de la o perioadă 
la alta, în timp ce retribuția absol
venților sau chiar a cursanților 
acestei forme suplimentare de in
struire profesională este în creștere 
de la o lună la alta".

Aceeași serioasă preocupare pen
tru educarea tinerelor promoții de 
muncitori am intilnit și pe platforma 
nouă a industriei din Focșani, la în
treprinderea de dispozitive, ștanțe, și 
scule așchietoare. Prima informație 
pe care am notat-o a fost de ordin 
■statistic : aproape 300 noi angajați 
în cele 8 luni scurse din acest an. 
din care 99 la sută vrîneeni, califi
cați în meseriile de sculer-matrițer, 
frezor și strungar.

în întreprindere au mai fost și 
mai sînt incă tineri cu probleme. Dar 
și în cazul lor comuniștii „au făcut 
minuni" cînd și-au propus să le re
zolve omenește, de la om la om.

„Nu-i de ajuns să te interesezi 
cum stă cu planul vecinul tău de 
muncă, pentru ca el să simtă grija 
colectivului, ne spunea muncitorul 
Benone Olaru, din secția tratament- 
forjă. Integrarea în viața* de între
prindere a noilor angajați ce're răb
dare, mult tact. La noi în secție, 
pentru tinerii mai „zburdalnici" or
ganizăm uneori lă sfîrșitul progra
mului un „careu al judecății colec
tivului". Se discută deschis, fără 
ocolișuri. Se mai supără cite unii ? 
Desigur. Pe urmă ei înșiși recunosc 
că le-a prins bine. Fiindcă omul nu 
se poate să nu se simtă fericit cînd 
muncește bine, cînd este apreciat".

Spațiul nu ne îngăduie să relatăm 
și alte aspecte, pline de semnifica
ție, privind răspunderea cu care or
ganizațiile de partid din întreprin
derile focșănene acționează în 
scopul formării celor mai tineri 
muncitori în spiritul normelor de 
viață și de muncă ale celor mai 
înaintați oameni — comuniștii. Fapt 
este că, datorită acestei munci, aici, 
la Focșani, ca în întreaga țară, an 
de an se poate observa acel feno
men devenit obișnuit, dar care ne 
bucură pe toți : tînărul care pînă 
mai ieri era elev devine treptat- 
treptat un muncitor de nădejde, un 
specialist cu înaltă conștiință mun
citorească.

Dan DRĂGUIESCU
. corespondentul „Scînteii"

Foto : Gh. VințllăNoul spital din Reșița
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• Pentru anul curent, ,n municipiul Iași - In urma unei 

largi și rodnice consultări a cetățenilor — s-au stabilit numeroase și 
importante lucrări în activitatea edilitar-gospodărească, ce se înfăp
tuiesc prin muncă patriotică. Angajamentul anual este în prezent în
deplinit și depășit. Printre cele mai importante realizări amintim, 
în acest context, 56 000 mp construcții de străzi și peste 20 000 mp 
trotuare, lucrări de îndiguiri însumând 443 000 mc. sute de mii de 
plantări de arbori și arbuști, peste 3100 metri liniari rețele de apă șl 
canalizare, întreținerea a peste 350 ha zone verzi și parcuri și multe 
altele. (Gheorghe Zaiț, Iași).

® DO UI1 Sfori do veac mlnerul pensionar Ionel Măndolu, 
dîn comuna Boteni (Argeș), își desfășoară cu hărnicie munca lui de 
difuzor voluntar al presei. Printre cei mai vechi abonați, care-și pri
mesc zilnic publicațiile preferate — prin intermediul iui — sint, bine
înțeles, foștii lui tovarăși de muncă, minerii din localitate. (Ion Ghi- 
nescu, comuna Boteni, județul Argeș).

® între cătunul nostru> Dagău, comuna Vălișoara, și cea 
mai apropiată stație de autobuze, care circulă apre Deva, este o dis
tantă de circa 1 400 m. Nici foarte mult, dar nici chiar așa de puțin, 
pentru ca să nu se .poată înființa o stație facultativă. Cu atît mai 
mult cu cît și de aici circulă navetiști. Propunem deci înființarea 
unei stații de autobuz și în Hagău. (Avram B. Huh, comuna Vălișoara, 
județul Hunedoara).

ÎN JUDEȚUL ALBA

Măsuri pentru îndrumarea 
și controlul... controlului obștesc
Ctt mai bine de două luni în urmă, 

„Scihteia" a publicat articolul intitu
lat „Controlul obștesc fată in fată cu 
lipsuri... de receptivitate". Pornind 
de la unele constatări privind aplica
rea prevederilor legale în unități din 
județul Alba, era evidențiat faptul 
că, în unele situații, conduceri de u- 
nități supuse controlului obștesc ig
noră sugestiile și propunerile echipe
lor. lipsindu-se, de bună voie si con
trar legii, de un ajutor prețios. în 
încheiere se menționa faptul că la 
Alba Iulia era in pregătire o consfâ1- 
tuire a echipelor de control obștesc. 
Se sublinia : „Fără îndoială, consfă
tuirea respectivă va fi o acțiune uti
lă. Credem însă că este nevoie de o 
îmbunătățire a însăsi activității orga
nismelor care răspund de activitatea 
controlului obstesc. Aplicarea legii, 
sancționarea celor vinovati vor fi cu 
atît mai eficiente cu cît se vor lua 
și aplica prompt, fără să se mai aș
tepte încheierea unor etape sau pri
lejul oferit de o consfătuire ca aceea 
de care am amintit".

Aceste sugestii au fost recepționate 
de organizatorii consfătuirii, respec
tiv de biroul executiv al consiliului 
municipal al Frontului Unității So
cialiste. Pentru a nu se limita la un 
instructaj oarecare, presărat cu ge
neralități, s-a crezut de cuviință —și 
bine s-a procedat — ca, în prealabil, 
consiliul municipal al F.U.S.. prin e- 
chipe speciale, să controleze întreaga 
rețea de unități supuse, confdrm legii, 
controlului obstesc. Cu acest prilej a 
fost controlat si... controlul obștesc. 
Avind aceste constatări instructive, 
prin conținutul lor. au fost puși fată 
in față, in cadrul consfătuirii, echi
pele de control obștesc și conducăto
rii unităților comerciale, ai celor pres
tatoare de servicii, ai unităților pro
ducătoare de bunuri de larg consum, 
din domeniul sănătății și culturii. Au 
mai participat consiliul municipal de 
control muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, un număr mare de 
cetățeni, reprezentanți ai unor orga
nisme cu atribuții pe linia controlu
lui calității, sănătății, preturilor etc.

Responsabilii de unități comerciale, 
restaurante, ateliere prestatoare de 
servicii, unități producătoare de bu
nuri de consum au avut ce auzi : 
critici aspre, tăioase, privind atitu
dinea unora dintre ei față de 
controlul obștesc, sugestii în le
gătură cu mai buna organiza
re a activității muncii. Repre
zentanții direcției comerciale județe
ne, ai celor două întreprinderi co
merciale din oraș au aflat — nu pen
tru prima oară, firește — că. în re
țeaua unităților pe care le coordonea
ză, nu o dată aprovizionarea este ne
ritmică, gospodărirea fondului de 
marfă lasă de dorit, se practică ser
virea preferențială (de sub tejghea 
sau din magazie), iar in unele restau
rante și bufete igiena este un client 
rar. Membri ai echipelor de control 
obștesc și cetățenii au criticat de ase
menea faptul că. deși s-au organizat 
20 puncte de comerț stradal, nu se 
acordă atenția cuvenită aprovizionării 
acestora si fixării unui program a- 
decvat de lucru. Reprezentanții co

merțului local au fost întrebați direct 
de ce au abandonat acțiunea de ex
tindere a rețelei de unităti alimen
tare din întreprinderi si instituții. Fi
rește, unele echipe de control ob
ștesc nu au scăpat prilejul de a în- 
mîna direct celor vizați unele consta
tări care zac de mai multă vreme 
prin diverse procese verbale. S-a a- 
rătat. de pildă, că Ia magazinele A- 
grocoop, Gostat, magazinele alimen
tare cu numerele 3 și 39 există, la 
unele mărfuri, neconcordantă între 
calitatea produselor și preț (ouă. pro
duse lactate, legume și fructe) etc.

Constatări concrete, a căror rezol- „ 
vare a fost tergiversată de multă 
vreme, au fost prezentate si din sec
torul prestațiilor de servicii ale coo
perației meșteșugărești : la unitatea 
Autoservire și secția de uz casnic nr. 
1 (cooperativa „Mureșul"), atelierele 
de croitorie și tricotaje (cooperativa 
„Progresul") nu se respectă terme
nele de onorare a comenzilor, iar ca
litatea lucrărilor executate nu este la 
nivelul solicitărilor. Asemenea sesi
zări au fost primite si din alte do
menii de activitate. „Am inițiat acest 
dialog direct, față în fată, urmărind 
întărirea autorității echipelor de con
trol obștesc — ne spunea tovarășul' 
Gheorghe Lăncrănjan. secretar al bi
roului executiv al Consiliului muni
cipal Alba Iulia al Frontului Unității 
Socialiste. Constatările controlului 
obstesc. puse unele lîngă altele, cu 
acest prilej, vor putea fi valorificate 
de către comitetul municipal de par
tid. eventual, declansind un control 
al consiliului municipal de control 
muncitoresc".

Din lucrările consfătuirii au rezul
tat o serie de sarcini si pentru con
siliul municipal al sindicatelor, care, 
sub directa îndrumare a comitetului 
municipal de partid, le va duce la 
îndeplinire în scurtă vreme : vor fi
de exemplu, completate cu numărul 
de membri prevăzut de Legea nr. 
6/1972 toate echipele (acțiunea a în
ceput) ; se vor realege noi echipe de 
control acolo unde membrii acestora, 
primind alte însărcinări, nu mai pot 
acționa cu regularitate.

Fiecare organizație componentă a 
Frontului Unității Socialiste va ana
liza activitatea reprezentanților săi 
în cadrul controlului obștesc, adop- 
tind măsurile ce se impun în cazul 
celor care manifestă inactivitate, nu 
se achită de sarcina încredințată. Se 
va întări si permanentiza controlul 
organizațiilor de partid in acest do
meniu. Trimestrial, comisia de coor
donare a activității echipelor de con
trol obștesc va informa biroul execu
tiv al consiliului municipal al Fron
tului Unității Socialiste despre ne
ajunsurile manifestate în activitatea 
echipelor de control obștesc ș.a.m.d.

Iată deci premise certe care vor 
stimula controlul obștesc, asigurînd o 
sporire a frecventei, competentei si 
eficientei acestuia, urmărind, așa cum 
prevede legea, perfecționarea activi
tății unor importante domenii de larg 
interes cetățenesc.

Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scînteii"

Ilustrată din Tușnad

® 0 mar6 prețuirs acordă statul nostru tuturor valorilor 
materiale șl spirituale ce ne-au rămas de la strămoșii noștri. în raza 
comunei Fărcașele, județul Olt (comuna mea natală), se află un drum 
Istoric — în lungime de circa 5 km — păstrat din timpul împăratului 
Traian. Eu propun organelor locale șl din județ să facă tot ce depinde 
de ale ea din acest drum — prin munca patriotică a tineretului și 
pionierilor — să se păstreze și conserve ceea ce poate fi păstrat. (Mihail 
Ionescu, str. N. Bălcescu 163, orașul Balș, județul Olt).

• Acțiuni de popularizare * le8islat‘ei Pe llnsă mu’- 
tiplele sarcini ce le rezolvă zilnic, biroul executiv al Consiliului popu
lar al comunei Gurahonț dă o atenție deosebită popularizării și cu
noașterii de către cetățeni a legilor statului nostru. în această di
recție. de la începutul anului, ipe raza comunei s-au organizat 9 con
ferințe. 17 intilniri cu cetățenii. 5 expuneri la stația de radioficare. 
La acțiunile amintite au participat peste 2 350 de cetățeni. Drept ur
mare, numărul celor care săvîrșesc diferite acte de indisciplină este 
in continuă scădere. (Alexandru Herlău, comuna Gurahonț. județul 
Arad).

Solicităm conduceril IȚA. Vaslui înființarea unul traseu
de autobuze pe ruta satul Mălăiești (comuna Vutcani) — Birtad. Acest 
lucru ar fi de mare folos pentru numeroșii cetățeni navetiști care lu
crează în unitățile economice din municipiul Birlad. (Ion V. Bostan, 
satul Mălăiești. comuna Vutcani. județul Vaslui).

® în orașul Lkzicenl (Ilfov) 8*au dat ,n f°ios'nta> d« 
curfnd. incă două blocuri de locuințe, lnsumind peste 80 de aparta
mente. La parterul unuia din ele sânt în curs de amenajare unități 
comerciale : farmacie, librărie, magazin ferometal ș.a. în celălalt 
bloc. în cea mai mare parte, s-au mutat familii ale muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la întreprinderea de zahăr. La un alt punct 
de lucru, de pe str. Scînteii, au început lucrările de construcție la alte 
blocuri de locuințe. (G. Gheorghiu, str. Poștei 44. Urziceni, județul 
Ilfov).

 J----------------------

Revirimentul se lasă așteptat
Pentru început, să reamintim două 

elemente devordin mai general, care 
se înscriu îir contextul larg al preo
cupărilor constante ale conducerii 
partidului și statului nostru privind 
îmbunătățirea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. în pri
măvara acestui an a fost adoptat 
Programul privind dezvoltarea pres
tărilor de servicii către populație în 
actualul cincinal, program care vi
zează perfecționarea tuturor sectoa
relor de servire publică. Pe linia a- 
celorași preocupări, a fost creat 
Consiliul central pentru coordona
rea si îndrumarea activității de a- 
provizionare si prestare de servicii 
către populație, la nivel local con- 
stituindu-se consilii județene, muni
cipale și pe centre muncitorești. Fă- 
cînd aceste precizări se impune, toț- 
odată. să subliniem că, pretutindeni 
în tară, consiliile de aprovizionare 
si prestare de servicii au trecut la 
transpunerea in viată a prevederilor 
din programul amintit, asigurînd ast
fel condițiile satisfacerii la un nivel 
superior a cerințelor populației.

Care este situația în județul Te
leorman ? Discutăm cu tovarășul 
Paul Costea, secretarul consiliului 
județean pentru aprovizionare și 
prestări de servicii. înainte însă de 
a relata discuția purtată, se cuvine 
să notăm un amănunt nu lipsit de 
importantă : județul Teleorman nu 
și-a definitivat nici pînă acum pro
priul program de dezvoltare a pres
tărilor de servicii, cu toate că de la 
adoptarea programului național a 
trecut aproape o jumătate de an. Iar 
o parte din termenele prevăzute pen
tru rezolvarea unor probleme locale 
au fost de acum depășite. Adică, îna
inte ca programul județean să fie pus 
în aplicare.

Să redăm acum dialogul avut cu 
Interlocutorul nostru :

— Dacă nu aveți un program defi
nitivat. ne-ați putea spune care este 
totuși nivelul de îndeplinire a sarci
nilor de plan pe anul in curs ?

— îmi pare rău. dar nu cunosc. La 
consiliul nostru nu se primesc ra
poarte informative de la unitățile 
prestatoare.

— Bine, dar consiliul județean, 
conform indicațiilor primite, avea 
obligația să analizeze periodic — lu
nar. în cadrul biroului, iar trimes
trial, în plen — situația îndeplinirii 
prevederilor de plan. Ați făcut așa 
ceva ?

— Asemenea analize nu s-au fă
cut, pînă acum, la noi.

Relatarea, aproape cuvint cu cu- 
vînt. a dialogului avut nu se vrea 
o apreciere a modului în care lu
crează consiliul județean pentru a- 
provizionare si prestări de servicii. 
Acest lucru îl vor face, credem, orga
nele competente : comitetul județean

în plus, cooperația meșteșugărească 
— cea care se plînge de lipsă de ma
teriale — are acumulate materiale 
inutile, plătind dobinzi penalizatoare 
pentru mai ■ bine de jumătate, din 
valoarea stocului existent.

• Deși lipsa de spatii de servire 
în județ este resimțită în modul de 
acoperire a solicitărilor populației, 
construcția unui complex meșteșugă
resc din centrul orașului Alexandria 
durează de mai bine de 2 ani. (în 
ziua raidului nostru nu am intîlnit 
pe șantier, printre grămezile de ma
teriale împrăștiate, nici măcar un 
lucrător). La sate, cooperația de con-

Serviciile publice în județul Teleorman

de partid, consiliul central de apro
vizionare și prestări de servicii. în 
ce ne privește, prezentăm în conti
nuare cîteva date informative culese 
de noi direct din unitățile de servire 
publică pe care ar fi trebuit să le cu
noască in primul rînd consiliul ju
dețean de aprovizionare și prestări 
de servicii, evidențiind totodată o 
listă succintă de probleme care pu
teau constitui puncte la ordinea de 
zi in programul de lucru al respecti
vului consiliu județean.

• Planul, „la zi". în sectorul pres
tărilor de servicii este îndeplinit în 
proporție de numai 78 la sută la 
cooperația meșteșugărească. 71,5 la 
sută la cooperația de consum și 
50 la sută în cooperația agricolă. 
(Restantele acumulate pînă acum de 
cei trei principali prestatori de ser
vicii situează județul Teleorman pe 
ultimul loc pe țară în acest domeniu).

• în timp ce la cooperația mește
șugărească și Ia cooperația de con
sum ni s-a spus că unitățile nu dis
pun de materialele necesare și de 
capacitatea organizatorică la nivelul 
solicitărilor de servicii ale populației, 
ambele categorii de unități realizea
ză și chiar depășesc, lună de lună, 
planul la producția industrială.

șum nu a înființat pînă în prezent 
decit 13 din cele 100 de noi unități 
de servire publică prevăzute pentru 
acest an.

• Cît de diversificate sînt serviciile 
publice în localitățile județului ? 
Fată de baremul minimal de servicii 
stabilit să se realizeze în acest an la 
orașe (în funcție de mărimea locali
tății), lipsesc la ora actuală 30 de 
profile de servicii la Alexandria. 25 
la Turnu-Măgurele, 24 la Roșiori de 
Vede. 12 la Videle. Despre ce servi
cii este vorba ? Reparații de obiecte 
electrice (la Roșiori și Tr. Măgurele), 
confecții și reparații de mobilier (la 
Alexandria), tocilărie (la Roșiori), 
confecții și reparații de lenjerie și 
galanterie (la Alexandria și Tr. Mă
gurele) etc. Sînt servicii dintre cele 
mai necesare, a căror prezență este 
așteptată de zecile de mii de locui
tori ai orașelor teleormănene. La 
sate, situația este asemănătoare : o 
unitate de reparat obiecte de uz 
casnic revine la 14 comune, o tini- 
chigerie la 28 de comune, o marochi- 
nărie la 42 de comune, iar o lăcătu- 
șerie și o ceasornicărie la 84 de co
mune. Dintre comunele mai mari, cu 
o populație cuprinsă intre 4 000 și

5 000 de locuitori, doar una singură 
are organizate mai multe profile de 
servicii (13 profile la Buzescu). res
tul avînd o medie de 6—7 profile.

• Cum lucrează unele din unitățile 
cooperației meșteșugărești existente ? 
La repararea televizoarelor, de pil
dă. clientul este obligat (chiar și In 
cazul în care trebuie înlocuită o sim
plă rezistență) să aducă (îl intere
sează cum și cu ce) aparatul la ate
lier : meseriașii nu se deplasează la 
domiciliul solicitanților. La fel și în 
cazul frigiderelor sau al mașinilor de 
spălat. Cit privește spălatul rufelor 
sau curățatul hainelor, la Alexandria 
nu funcționează decît o singură uni
tate de cartier pentru predare-primi- 
re (față de 5 cartiere existente), res
tul cetățenilor trebuind să se depla
seze pînă la sediul atelierului de spă
lat. Dispeceratul pentru primirea fi 
repartizarea comenzilor, care trebuia 
să se organizeze la 1 august la Ale
xandria, a primit un nou termen: 
luna octombrie.

Ce ar mai fi de adăugat ? Poate 
faptul — nu lipsit de o anumită gra
vitate — că în acest an volumul ser
viciilor oferite populației teleormă
nene de unitățile cooperației mește
șugărești și de consum (principalii 
prestatori din județ) este mai mic nu 
numai fată de nivelul planificat, dar 
chiar si fată de nivelul realizat în 
același interval de timp din anul 
trecut ? Cu alte cuvinte. în loc de 
progres... regres.

înainte de a încheia, subliniem ee 
am spus și mai înainte : cele inserate 
de noi in rîndurile de față nu se vor 
o analiză a situației serviciilor pu
blice din județul Teleorman, analiză 
pe care ar fi trebuit să o facă în 
primul rînd consiliul județean pen
tru aprovizionare și prestări de ser
vicii. Sperăm totuși ca măcar acum 
acest organism să-și facă datoria, 
luîndu-si în serios sarcinile ce-i re
vin. Pentru ca revirimentul activită
ții consiliului să determine și reviri
mentul serviciilor publice din jude
țul Teleorman !

Mihai IONESCU

• TELEORMAN. La Casa de 
cultură din Alexandria s-a des
fășurat un schimb de experien
ță pe tema : „Ideile Congresu
lui educației politice și al cultu
rii socialiste integrate organic 
în munca politico-educativă 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, U.T.C. și 
sindicale". Schela de extracție 
din Videle a găzduit simpozio
nul „1877 în conștiința poporu
lui român". La Zimnicea a fost 
prezentată expunerea „Partici
parea teleormănenilor la răs
coala din 1907". La Dobrotești 
și la Fabrica mixtă de indus

trie locală din Zimnicea s-au 
deplasat două brigăzi științifice. 
La căminul cultural din Nanov 
a avut loc concursul pe tema 
„La temelia României socia
liste — lupta poporului român 
pentru libertate națională și so
cială". „Astăzi, casa de culturi 
este a noastră" — a fost gene
ricul sub care, la Alexandria, 
s-a desfășurat o amplă acțiune 
cultural-educativă. De data a- 
ceasta, „casa" a fost a colecti
vului întreprinderii de panouri 
și tablouri electrice. Profesoara 
Maria Saveschi-Rotaru a deschis 
o expoziție cuprinzind 35 de ta

blouri inspirate din realitățile 
județului. • MEHEDINȚI. La 
șantierul naval din Drobeta 
Turnu-Severin s-a organizat o 
expoziție cu cărțile nou apărute 
în tehnologia sudurii. Tot aici 
a avut loc o întîlnire a frunta
șilor cu tinerii de curînd intrati 
în producție, pe tema : „Cum 
ne comportăm la noul loc de 
muncă". La Vinju Mare s-a 
desfășurat o consfătuire cu 
tema : „Necesitatea ridicării

continue a nivelului profesio
nal. în lumina sarcinilor econo
mice ale cincinalului 1976— 
1980". „Dinamismul economiei 
românești in actualul cincinal" 
a fost tema unei mese rotunde 
care a avut loc la Casa de cul
tură a sindicatelor din Orșova. 
• GALAȚI. A ieșit de sub tipar 
„Incandescențe", foaie volantă 
literar-artistică a cercurilor și 
cenaclurilor literare gălătene. 
Conf. univ. dr. Ion Sirbu de la

Universitatea din Galati a pre
zentat. la Casa de cultură a sin
dicatelor din localitate, expu
nerea ; „Congresul al XI-lea al 
P.C.R. — despre relațiile inter
naționale și interstatale". La 
Berești s-a desfășurat simpo
zionul „Mihail Kogălniceanu — 
om politic, istoric, ziarist și 
orator român". Stația de radio
amplificare a orașului a trans
mis in cadrul emisiunii „Să 
trăim și să muncim în chip co
munist" aspecte din activitatea 
membrilor cooperatori din Be
rești și Cavadinești. Cu prilejul 
„Zilei metalurgistului" a fost

editată o foaie volantă desti
nată ooleativului de muncă de 
pe platforma combinatului si
derurgic gălătean. • SALAJ. 
Pe stadionul „23 August" din 
Zalău a avut loc un concert 
extraordinar al orchestrei popu
lare profesioniste „Meseșul" 
din localitate. Și-au dat con
cursul actori din Capitală și din 
alte localități ale țării. La Casa 
de cultură din Șimleu Silvaniei, 
formațiile artistice de amatori 
din oraș au dat un reușit spec
tacol muzical-coregrafic.

Corespondenții „Sointell"
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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU Șl KAISONE PHOMVIHANE

IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
lui Kaisone Phomvihane. au ovațio
nat pentru prietenia româno-laoțiană. 
Arhitectul-șef al orașului. Mircea 
Dima, a prezentat macheta noului 
cartier bucureștean. Oaspeții laoțieni 
au avut prilejul să cunoască concep
ția de construcție a acestui ansam
blu. care are la bază, așa cum s-a 
relevat în context, indicațiile și re
comandările secretarului general al 
partidului de folosire rațională a te
renurilor. de organizare judicioasă pe 
microraioane complexe care înglo

în fața machetei noului cartier bucureștean
Foto : S. Cristian

bează scoli, spatii comerciale, dotări 
social-culturale independente. Acest 
cartier, a cărui construcție a început 
în 1962, numără acum peste 48 000 de 
apartamente, în care locuiesc, în bună 
parte, familiile celor ce lucrează în 
zona industrială învecinată. Inalțil 
oaspeți au avut prilejul să aprecieze 
concepția unitară a întregului an
samblu edilitar, dotările moderne de 
care dispune. '

în continuare s-a vizitat un mare 
complex alimentar din zonă. Tova
rășul Kaisone Phomvihane s-a inte
resat de modul de aprovizionare a 

populației cu produse alimentare, de 
organizarea magazinelor și a apre
ciat abundenta și calitatea mărfuri
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Kaisone Phomvihane. ceilalți 
oaspeți au vizitat apoi întreprinderea 
de confecții și tricotaje București, 
unde au fost întîmpinați de tovarășa 
Lina Cioban u. ministrul industriei u- 
șoare. de membri ai conducerii uni
tății si ai centralei de resort.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
prezenți aid au făcut o entuziastă 
primire secretarului general al par
tidului, au adresat urări de bun ve
nit înaltului sol al poporului lao
țian prieten.

In holul de la intrare, directorul 
general al centralei industriei con
fecțiilor, Iosif Steinbach, a prezentat 
dinamica dezvoltării acestei între
prinderi, unitate de bază a industriei 
ușoare românești, relevînd, totodată, 
preocupările colectivului pentru 
creșterea și diversificarea perma
nentă a producției, pentru ridicarea 
calității produselor, din care o mare 
parte sînt solicitate pe piața externă.

S-a subliniat cu acest prilej că 
profilul actual al întreprinderii, ca 
unitate productivă, de cercetare și 
învățămint, s-a cristalizat în urma 
indicațiilor si recomandărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu făcute în 
timpul vizitelor anterioare, în pre

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism

Marți dimineață, tovarășul Kai
sone Phomvihane, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, a depus, 
în semn de omagiu, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Dincă, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, general-locoterient Ion Hortopan, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui .Stat Ma

zent. față de anul 1970, volumul pro
ducției s-a dublat, iar eforturile de 
înnoire a gamei sortimentale au în
registrat o creștere de 234 la sută.

Pe parcursul vizitării sectoarelor 
de fabricație, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de calitatea 
produselor, de felul cum sînt înde
plinite angajamentele luate de acest 
colectiv în vederea ridicării eficien
ței întregii activități economioe. La 
expoziția fabricii, ca și în timpul 
prezentării noilor modele die confec
ții și tricotaje, s-a subliniat că acestea 
sînt rezultatul muncii de creație des
fășurate în cadrul unității.

Felicitînd harnicul colectiv de 
muncă de aici, tovarășul Kaisone 
Phomvihane a înmînat conducerii 
centralei de resort un steag laoțian, 
simbol al sentimentelor de prietenie 
ale poporului laoțian față de poporul 
român și a urat întregului colectiv 
noi succese în activitatea sa.

La plecare, miile de muncitori pre
zenți în incinta fabricii, ca și cetă
țenii aflați la intrare, au făcut o 
caldă manifestare de dragoste și 
stimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oaspeților laoțieni, exprimîndu-și 
satisfacția față de dialogul rodnic la 
nivel înalt româno-laoțian care des
chide perspective minunate de dez
voltare pe multiple planuri a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două partide, țări și popoare.

jor, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale, generali și ofițeri su
periori.

Au participat membri ai delegației 
de partid și guvernamentale laoțiene.

La sosire, o companie militară, a- 
linigtă pe platoul din fața monu
mentului, a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Democrate Populare Laos.

După depunerea coroanei s-a păs
trat un moment de reculegere. A 
fost vizitată apoi rotonda monumen
tului.

în Încheierea splemnitățiî, perso
nalitățile laoțiene și române âu pri
mit defilarea gărzii de onoare.

In marele complex alimentar din Drumul Taberei

Vizita în județul Prahova
Marți după-amiază, tovarășul Kai

sone Phomvihane, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, împreună 
cu membrii delegației de partid și 
guvernamentale laoțiene, a vizitat, 
obiective industriale din județul 
Prahova.

în această vizită, tovarășul Kaisone 
Phomvihane a fost însoțit de tova
rășul Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Nicolaescu. minis
trul sănătății, Tudor Zamfira, amba
sadorul tării noastre în R.D.P. Laos, 
general-locotenent .Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor. Mircea. Andrei, director în 
m.a:e.

La Combinatul petrochimic Brazi 

— primul obiectiv vizitat — au venit 
în întimpinare Ion Circei, prim-se
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean, alte oficialități lo
cale de partid si de stat, nu
meroși chimiști și rafinori. înaltul 
oaspete a fost informat de directorul 
general al Centralei industriale de 
rafinării și petrochimie. Adrian Stoi
ca. despre profilul acestei mari uni
tăți, reprezentativă pentru dezvolta
rea și nivelul atins de industria noas
tră chimică.

în continuare se vizitează între
prinderea de utilaj petrolier „1 Mai“, 
Aici, solii poporului laoțian au avut 
prilejul să cunoască, din explicațiile 
oferite de directorul general al în
treprinderii, Gheorghe Dinu, reali
zările obținute în domeniul proiec
tării și fabricării de instalații de fo
raj de diverse tipuri, preocupările 

pentru ridicarea performantelor teh
nice ale acestor utilaje complexe.

Tovarășul Kaisone Phomvihane a 
felicitat colectivele celor două uni
tăți pentru rezultatele obținute ei 
spiritul lor creator și. după ce a 
semnat în cartea de onoare, a înmî
nat un steag și o insignă — simboluri 
ale luptei poporului laoțian — adre- 
sînd urări de noi succese în muncă.

★
Seara, tovarășul Kaisone Phomvi

hane, împreună cu persoanele oficia
le care îl însoțesc, a sosit la Pre
deal. Un salut de bun venit pe me
leagurile brașovene le-a fost adresat 
aici de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., președintele comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean.

în condițiile acestei toamne mai reci și umede
PRIORITATE RECOLTĂRII CULTURILOR 

TEHNICE Șl ALIMENTARE

0 acțiune cuprinzătoare pentru utilizarea 
intensivă a capacităților de producție J

Inul pentru fibră
La ultima ședință a comandamen

tului central pentru coordonarea lu
crărilor agricole s-a indicat să fie 
luate măsuri ferme în vederea înche
ierii grabnice a recoltatului la in pen
tru a se înlătura deprecierea calita
tivă a tulpinilor. Care este stadiul 
acestei lucrări ? La Trustul inului, 
cînepii și bumbacului se afir
mă că în majoritatea județelor 
cultivatoare de in. recoltatul s-a în
cheiat. iar acum continuă livrarea 
tulpinilor. A mai rămas de strîns re
colta de pe circa 2 000 hectare in 
județul Harghita si unele suprafețe 
mai mid. în județul Brașov. Aceas
tă situație este determinată. în prin
cipal, de întîrzierea vegetației în a- 
ceastă zonă. Au fost luate măsuri să 
se intensifice culesul îndată ce tul
pinile ajung la maturitate.

Am urmărit ce se întreprinde în 
județul Harghita în vederea recoltă
rii grabnice a inului pentru fibră.

Lucrările au fost încheiate în 38 
de cooperative agricole din cele 63 
care cultivă in. în unitățile situate 
în bazinul Gheorghieni și Ciuc, pes
te 2 000 ha așteaptă să fie recoltate. 
Există însă la ora actuală unele coo
perative — Misentea, Armășeni, 
Ciucsîngiorgiu — care n-au început 
strînsul inului. Iată de ce această 
situație continuă să se afle în aten
ția comitetului județean de partid, a 
organelor de specialitate. Referin-

Fasolea
între plantele alimentare, un loc 

Important îl ocupă fasolea. în acest 
an. pe lingă culturile intercalate prin 
porumb, s-au cultivat circa 70 000 hec
tare cu fasole în ogor propriu. A- 
cum este timpul recoltatului, lucra
re care s-a făcut pe jumătate din 
suprafețe. Merită consemnat faptul 
că in cooperativele agricole din ju
dețele Ilfov, Constanța, Ialomița, 
Iași, Botoșani. Bacău, Mureș s-a în
cheiat recoltatul fasolei, iar în une
le din județele amintite producțiile 
obținute la hectar sînt mult mai mari 
decît media realizată pe tară. A- 
ceasta explică nu numai atenția care 
s-a acordat acum recoltatului, ci re
flectă. în egală măsură, preocuparea 
pentru executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de îngrijire. E- 
videntiem acest lucru deoarece. în 
nu puține cooperative agricole, pe 
considerentul că fasolea ocupă su
prafețe mici, consiliile de conduce
re, specialiștii nu-i acordă atenția 
cuv^iltă. Urmarea este că. în uni-. 

du-se la recoltarea inului, tovarășul 
Iosif Burian. secretar al comitetu
lui județean de partid, nfe informea
ză că restanțele înregistrate se da
torează maturizării cu întîrziere a 
inului în zonele amintite. Desigur, 
aceasta nu înseamnă că soarta ce
lor peste 2 000 ha in pentru fuior 
ar fi lăsată pe plan secundar. Dim
potrivă.’ Comandamentul județean și 
cele locale acționează pe multipla 
planuri pentru ca și această lucra
re să fie cît mai grabnic încheiată, 
în primul rînd s-a avut în vedere 
regruparea mijloacelor mecanice, re
partizarea lor din cooperativele care 
au terminat recoltarea la unitățile 
restantiere. Au fost constituite echi
pe speciale formate din mecanizatori 
și cooperatori.

Dovezi concludente în sprijinul ce
lor afirmate le-am constatat la fața 
locului. în cooperativele agricole din 
Remetea. Ditrău. Casinul Nou. Plă- 
ieșii de Jos ș.a., ca urmare a bu
nei organizări a muncii, lucrările de 
recoltare se' desfășoară pe ultimele 
hectare. în ce privește transportul, 
menționăm că din cele 8 552 tone de 
in recoltate pînă în prezent au fost 
predate aproape 7 000 tone. Se poa
te conchide deci că, în ciuda întîr- 
zierilor înregistrate. în județul Har
ghita sînt toate condițiile ca recolta 
de in să ajungă operativ la locul ei 
de destinație. (I. D. Kiss).

tătile respective, recoltele sînt eu 
mult sub posibilități, obținîndu-se, în 
medie, la un hectar de fasole în cul
tură pură tot atît cît se realizează 
atunci cînd se face o cultură inter
calată prin porumb. Dar producția, 
atîta cît este, trebuie strînsă cu gri
jă. evitîndu-se orice pierderi. Or. din 
ultimele date centralizate la Minis
terul Agriculturii rezultă că în coo
perativele agricole din județul Timiș 
recolta de fasole a fost strînsă de 
pe numai 12 la sută din suprafața 
cultivată. Caraș-Severin — 24 la sută, 
Sălaj — 20 la sută. Cluj — 33 la 
sută. Este adevărat că în unele locuri 
fasolea este verde. Din acest motiv, 
în județul Satu-Mare recoltatul nici 
nu a început. Trebuie găsite soluții 
pentru a se face uscarea fasolei, așa 
cum procedau întotdeauna țăranii 
noștri. Dar chiar în județele care au 
încheiat sau sînt pe terminate cu re
coltatul fasolei nu s-au livrat decît 
o parte din cantitățile contractate.

Situația 'arătată impune o inter

venție hotărîtă din partea organiza
țiilor de partid de la sate, a coman
damentelor comunale, care au dato
ria ca. în cadrul măsurilor ample pe 
care le iau în vederea bunei des
fășurări a campaniei . agricole de 
toamnă, să acționeze pentru grăbirea 
recoltatului si livrarea integrală a 
cantităților de fasole contractată. 
Munca politică și organizatorică des
fășurată de organizațiile de partid 
trebuie să aibă în vedere combaterea 
a două categorii de neglijențe care 
se manifestă la unii conducători de 
unități agricole. Așa cum am awtat, 
fasolea, pe considerentul că este o

Floarea-soarelui
De cîteva zile, campania de recol

tare a culturilor de toamnă s-a de
clanșat în numeroase unități agricole 
din județul Tulcea. Mobilizați de 
organizațiile de partid și consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole de producție, oamenii muncii 
de pe ogoarele tulcene participă 
activ la recoltarea florii-soarelui, 
producția fiind strînsă pină la aceas
tă dată de pe 38 la sută din supra
fața ocupată cu această cultură. Fo
losind fiecare clipă bună de lucru, 
mecanizatorii și cooperatorii respectă 
cu rigurozitate si indicația de a se 
lucra grupat în flux. La Mihai 
Bravu. bunăoară, recoltau în lanul 
de floarea-soarelui 4 combine „Glo
ria", servite fiecare de cîte două 
mijloace de transport. în urma celor 
4 combine veneau echipe de coope
ratori, care eliberau operativ tere
nul. La capătul solei era gata pen
tru a intra în cîmp o formație de 
tractoare pentru a pregăti terenul 
astfel încit acesta să poată primi o 
nouă sămînță. Președintele coopera
tivei, tovarășul Miron Paraschiv. ne 
spunea că lucrează în acest mod 
deoarece pe acest teren urmează a 
se însămînta 165 din cele 500 ha 
cu grîu de toamnă. Se muncea in
tens și pe ogoarele cooperativelor 
agricole de producție din Agighiol, 
Dăeni. M. Kogălniceanu. 6 Martie și 
Lunca. La Zebil. președintele coope
rativei. tovarășul Constantin David, 
ne mărturisea cu amărăciune în 
glas că ritmul ar putea fi si mai 
bun dacă la baza de recepție ar 
exista o mai bună organizare a 
muncii de preluare a produselor. De 
la șeful bazei, tov. Pîrvulet Hris- 
tache. aveam să aflăm că. într-ade- 
văr, în urmă cu cîteva zile, datorită 
unor defecțiuni mecanice,, au fost 
cîteva situații în care mijloacele de 
transport au așteptat mai mult. Cî
teva remorci au rămas nedescărcate 
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cultură care nu ocupă suprafețe 
mari, este neglijată, recoltarea ei a- 
mînindu-se de Ia o zi la alta. în al 
doilea rînd. trebuie acționat in ve
derea creșterii răspunderii persona
le a celor care lucrează la recoltat 
— mecanizatori și cooperatori — 
pentru a se evita risipa. Or. de 
multe ori se treieră tîrziu. cînd păs- 
tăile se deschid ușor, ceea ce face 
să se risipească multe boabe. De ase
menea. în unele cazuri nu se re
glează bine combinele, rezultînd mul
te spărturi. Un control permanent la 
fata locului va putea preveni aseme
nea neglijente.

chiar și pe timpul nopții. Dar si
tuația nu a fost decît una de excep
ție. (Vasile Nicolae).

In cooperativele agricole din ju
dețul Olt culesul florii-soarelui s-a 
efectuat pe 15 250 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 60 la sută din su
prafața prevăzută. Unitățile din ca
drul (Șxnsiliilor interoooperatiste Sto- 
ienești și Vîlcele — ca urmare a 
acțiunilor întreprinse de organiza
țiile de partid privind participarea 
masivă a cooperatorilor la lucrările 
cîmpului — au încheiat recoltarea 
acestei culturi. Mult avansate sînt și 
cooperativele agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Movileni. Rado- 
mirești, Brebeni și altele. Demn de 
remarcat este și faptul că. datorită 
mobilizării făcute de către comite
tele comunale de partid, alături de 
mecanizatori participă la strînsul 
recoltei și numeroși cooperatori.

Trebuie spus că realizările de pînă 
acum nu sînt la nivelul posibilități
lor. Este și opinia tovarășului Va
sile Ciuciu, directorul direcției agri
cole județene, care a adăugat : „în 
unele unități din nordul județului — 
Vlaici, Optaș etc. — plantele nu au 
ajuns încă la maturitate. în altele 
însă nu s-a înregistrat ritmul pre
văzut datorită unor neajunsuri în 
organizarea lucrărilor. Luni seara, 
din indicația biroului comitetului 
județean de partid, am făcut o 
analiză temeinică a stadiului recol
tării florii-soarelui și am luat noi 
măsuri pentru impulsionarea lucră
rii". Acestea se referă, în principal, 
la concentrarea forței mecanice în 
unitățile rămase în urmă. Tot pen
tru mărirea ritmului și creșterea 
operativității, pe lingă cele 71 com
bine dotate cu echipamente pentru 
recoltarea florii-soarelui au mai fost 
pregătite pe plan local alte 70 com
bine. (Emilian Rouă),

Pe baza unor analize temeinice, inițiate de Comitetul de partid al 
sectorului 3 al Capitalei, în unitățile economice din această puternică 
zonă industrială anul trecut a fost declanșată o vastă acțiune menită 
să contribuie la folosirea cît mai judicioasă, intensivă a capacităților 
de producție. Potrivit studiului economic întocmit în urma acestor 
analize, se estima că, la nivelul anului 1975, trebuie să se obțină un 
spor de producție — pe ansamblul unităților sectorului — de circa 420 
milioane lei. Principalele direcții de acțiune și eficiența lor au fost 
aduse la cunoștința cititorilor noștri prin articolul publicat în „Scîn- 
teia" nr. 10104. Cu acest prilej, secretarul cu probleme economice al 
Comitetului de partid al sectorului 3 ne declara : „Sporul de produc
ție amintit, precizez, se va obține în acest an — n.n. anul 1975 — și 
aceasta reprezintă circa 50 la sută din valoarea resurselor potențiale 
ce pot fi fructificate în unitățile industriale ale sectorului, resurse 
identificate cu prilejul analizei efectuate".

Revenim acum asupra acestui 
subiect. Cum s-a acționat în între
prinderile industriale ale sectorului 
pentru valorificarea acestor rezerve 
interne de sporire a producției și 
eficientei economice ? în legătură cu 
aceasta, ne-am adresat tovarășului 
MARIN ENACHE, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 3 
al Capitalei, care ne-a spus :

— Atît anul trecut, cît și în pe
rioada care s-a scurs din acest an, 
s-au înregistrat bune rezultate în 
îndeplinirea planului și angajamen
telor, concretizate în importante can
tități de produse peste prevederi.

Pentru utilizarea completă, cu in
dici ridicați, a nîijloacelor tehnice 
din dotarea întreprinderilor, sarcină 
cu adinei implicații și efecte pozi
tive, am pornit de la ideea că este 
necesar un intens și permanent efort 
gospodăresc, de concepție, de inteli
gență tehnică și organizare supe
rioară a producției, de un efort la 
care să contribuie fiecare, de la di
rector, inginer, tehnician, pînă la 
muncitor. Tocmai de aceea, contro- 
lînd îndeaproape modul în care con
ducerile tehnico-administrative acțio
nează pentru transpunerea în prac
tică a măsurilor stabilite în acest 
scop, organizațiile de partid au fost 
îndrumate să folosească din plin în
tregul arsenal al mijloacelor muncii 
politico-educative — prîntr-o activi
tate vie, desfășurată nemijlocit în 
rîndurile oamenilor muncii — pentru 
a ajuta pe fiecare să înțeleagă 
clar, în profunzime, importanța 
majoră a utilizării integrale a capa
cităților de producție existente, legă
tura dintre aceasta și dezvoltarea 
rapidă a economiei naționale. Expli- 
cînd convingător necesitatea si efec
tele pozitive ale folosirii cu înalt 
randament a mijloacelor tehnice, or
ganizațiile de partid au reușit să 
mobilizeze in întrecere colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile sec
torului Ia descoperirea șl valorifica
rea rezervelor interne existente în 
acest domeniu, să ridice nivelul ge
neral al disciplinei și organizării 
producției și a muncii, condiții esen
țiale pentru buna funcționare a ma
șinilor și utilajelor.

Evident, comitetul de partid al 

sectorului a urmărit sistematic, la 
intervale scurte, cum se aplică mă
surile stabilite de către fiecare or
ganizație de partid, de consiliile oa
menilor muncii — atît în plenare ale 
comitetului. în ședințele de birou 
sau de secretariat, dar mai ales pe 
teren. în întreprinderi.

— Care este rodul tuturor aces
tor acțiuni ?

— în 1975. comparativ cu anul 
precedent, prin creșterea indicilor

In unitățile industriale 
din sectorul 3 al Capitalei

de utilizare a mașinilor și utilajelor 
cu 4 la sută s-a obținut un spor de 
producție de 10 la 6ută. prevederile 
de plan fiind depășite cu 225 mi
lioane de lei.

— Exprimă aceste rezultate rezer
vele reale existente în întreprinde
rile sectorului 1

— Deși este substanțial, totuși, 
sporul de producție amintit nu s-a 
situat la valoarea reală a resurselor 
potențiale ce puteau fi fructificate 
prin utilizarea judicioasă a capaci
tăților productive. Ca atare, anali- 
zind neajunsurile existente în unele 
întreprinderi, comitetul de partid al 
sectorului a stabilit. împreună cu 
conducerile acestora, o serie de mă
suri menite să asigure valorificarea 
completă a rezervelor existente, pre
cum și depistarea altora noi. în 
toate unitățile economice. Pe această 
bază, potrivit calculelor. în acest an 
pe ansamblul sectorului se va rea
liza o producție industrială supli
mentară în valoare de peste 500 mi
lioane lei.

în vederea fructificării acestor re
zerve. intensifieîndu-si preocupările 
pentru mobilizarea colectivelor de 
muncă în scopul folosirii judicioase 
a fondului de timp maxim disponi
bil de lucru al mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor, pentru întărirea dis
ciplinei în muncă, organizațiile de 
partid urmăresc și mai stăruitor cum 
răspund acestor cerințe în mod prio
ritar comuniștii.

Acționîndu-se mal energic, rezul
tatele obținute în acest an sînt net 
superioare celor din anul trecut. 
Astfel, la întreprinderea „Electro- 
aparataj", prin organizarea mai bună 
a producției și a muncii, prin elimi
narea „locurilor înguste" și întărirea 
disciplinei în muncă, în opt luni 
din acest an s-a obținut un spor de 
producție de peste 75 milioane lei, 
concretizat în importante cantități de 
aparataj electric de joasă tensiune, 
produse deosebit de utile pentru eco
nomia națională. De asemenea, prin 
utilizarea integrală a capacităților de 
producție, la întreprinderea „Neferal", 
în 8 luni s-a realizat o producție 
suplimentară în valoare de peste 36 
milioane lei. în același timp, odată 
cu punerea în funcțiune înainte de 
termen a unor capacități de produc
ție, prin organizarea superioară a 
producției și a muncii, modernizarea 
unor, utilaje, asimilarea și moderni
zarea unor produse. întreprinderea 
„23 August" a obtinut peste preve
deri o producție în valoare de 65,5 
milioane lei. Filatura românească de 
bumbac — de 20,7 milioane lei. Fila
tura de lină pieptănată — de 26,6 mi
lioane lei. iar la Postăvăria română 
depășirea se ridică la 15,8 milioane 
Iei. sporuri care se concretizează în 
locomotive diesel hidraulice de 450— 
1100 CP și de 1 250 CP. motoare cu 
ardere internă, utilaje tehnologice 
destinate noilor obiective ale econo
miei naționale sau exportului, țesă
turi din lînă și tip lină, fire de bum
bac, lînă ș.a.

Deosebit de eficiente s-au dovedit 
a fi, in ceea ce privește folosirea 
mijloacelor tehnice, măsurile luate 
pe linia lărgirii ariei cooperării in- 
teruzinale între întreprinderile sec
torului și cele din alte sectoare ale 
Capitalei. Aceasta a permis, deopo
trivă, îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale și reducerea efor
tului valutar, prin asimilarea în fa
bricație a unor piese de schimb și 
subansamble, cu 80 milioane lei va
lută.

M-am referit doar la cîteva din
tre direcțiile în care se acționează 
în prezent în unitățile economice ale 
sectorului pentru folosirea intensivă 
a capacităților de producție. Ar mai 
putea fi amintite și altele. Cît pri
vește eficienta lor de pînă acum, 
cred că este suficient să amintesc că. 
pe ansamblul sectorului, în opt luni, 
a fost realizată o producție supli
mentară în valoare de 434 milioane 
lei — ceea ce reprezintă 82 la sută 
din angajamentul anual — spor ob
tinut în întregime pe seama creșterii 
productivității muncit

Convorbire realizata de 
Iile ȘTEFAN
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Efortul productiv, activitatea creatoare - 
factori esențiali în educația comunistă

Societatea contemporană acordă 
in loc de frunte învătămîntulul. 
'are constituie unul din factorii pri- 
nordiali ai progresului. „Grija șl 
Preocuparea partidului — spunea 
ovarășul Nicolae Ceausescu — pen- 
ru dezvoltarea invătămîntului de 
loate gradele izvorăște din înțele
gerea clară a faptului că edificarea 
socialismului, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate nu se 
poate realiza decît pe baza celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii și tehnicii 
universale, că construcția socialis
mului trebuie să meargă în strinsă 
concordanță cu progresul rapid al 
științei și culturii". Dacă stiinta 
apare astăzi ca avangarda produc
ției. rezerva ei strategică. învătămîn- 
tul, se reprofilează — din anumite 
puncte de vedere — ca o „industrie" 
care produce cadre pentru economia 
națională, pentru toate domeniile de 
activitate. Dar Invățămintul este nu 
numai o componentă a activității 
economice globale ; el este chemat 
totodată să realizeze o funcție poli- 
tico-educativă. morală si cultural- 
umanizatoare. Școala îl formează pe 
tînăr deopotrivă ca specialist si ca 
cetățean, ca om cu convingeri si ati
tudini înaintate, militant înflăcărat 
pentru idealul comunismului.

Oamenii de știință, specialiștii în 
problematica muncii — de la noi și 
din Jume — arată că în condițiile 
dezvoltării științei și tehnicii de azi 
crește tot mai mult rolul omului în 
oraganizarea producției, în sporirea 
avuției naționale. De aceea, in
struirea și educația tineretului, pre
gătirea acestuia la nivelul cerințelor 
actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale, realizarea unei edu
cații tehnologice sub multiplele ei 
aspecte constituie una din sarci
nile primordiale ale învătămîntulul. 
subliniat cu pregnantă în Programul 
partidului nostru de edificare socia
listă și comunistă a patriei. în pro
cesul introducerii treptate a elevu
lui în universul tehnicii avem In 
vedere necesitatea respectării unor

cerințe pedagogice si psihologice de 
bază. Pornim de la faptul că în 
economia noastră coexistă, pe lingă 
instrumentele elementare de muncă 
— ciocanul, pila, ferăstrăul — și ma
șinile clasice, ca electromotorul, mo
torul cu benzină, motorul diesel etc. 
Tot astfel, principiile de bază empi
rice ale mecanicii clasice sînt apli
cate ca principii de bază ale proce
sului de producție, alături de struc
turi logice și cibernetice moderne, 
în acest context se poate formula, ca 
o cerință pedagogică esențială, nece

Impune a scoate în relief faptul că 
a rămine numai la daltă, pilă, fe
răstrău etc. ar constitui o greșeală 
în educația' tehnologică, cu grave 
consecințe. O anchetă efectuată în 
acest sens de institutul nostru de 
cercetări pedagogice și psihologice, 
cu privire la nivelul de instrucție și 
educație tehnologică a absolvenților 
liceelor real-umaniste reușiți In în- 
vățămintul superior la Institutul po
litehnic din București, dezvăluie o 
serie de deficiențe serioase raportate 
la cerințele arătate mai Înainte.
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ȘCOALĂ A MUNCII

sitatea ea elevii să străbată treaptă 
cu treaptă procesul de integrare în 
lumea tehnologiilor moderne, tre- 
cînd în mod obligatoriu prin fazele 
de început ale tehnologiilor prein- 
dustriale. Răminerea numai la aceste 
tehnologii ar duce însă la o ruptură 
a învățămintului de lumea tehnicii 
contemporane, în timp ce neglijarea 
totală a acestei etape incipiente — 
pe care o considerăm absolut obli
gatorie — ar duce la un hiatus în 
pregătirea tineretului pentru pro
ducție. Aceste aprecieri de ordin pe
dagogic au și o acoperire in plan 
economic : după părerile specialiști
lor, în economia mondială vor 
coexista încă multă vreme (pînă la 
finele acestui mileniu în mod sigur) 
unele forme elementare ale produc
ției cu acelea ale industriei complet 
automatizate. în consecință, dezvol
tarea aptitudinilor manuale, a spiri
tului gospodăresc, a unei atitudini 
pozitive fată de muncă, sub diferi
tele ei forme, constituie cerințe fun
damentale în educarea tineretului in 
spiritul muncii. Pe de altă parte, se

Masa rotundă cu tema:

.„Contribuția învățămintului superior Pin Europa 
la dezvoltarea societăților in transformare14

Marți au început la București, la 
Centrul european pentru învățămln- 
tul superior (CEPES), lucrările unei 
mese rotunde cu tema „Contribuția 
învățămintului superior din Europa 
la dezvoltarea societăților în trans
formare". După cuvîntul de deschi
dere rostit de Renâ Ochs, reprezen
tantul directorului general al 
UNESCO, în care au fost exprimate 
speranțele unei rodnice colaborări 
in cadrul acestei reuniuni, Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învăță
mintului, a prezentat aspecte impor
tante ale învățămintului superior 
românesc, relevînd hotărîrea fermă 
a tuturor celor ce lucrează în acest 
domeniu de a traduce în viată con
cepția inițiată și promovată de pre
ședintele tării. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind legătura organică 
dintre învățămînt, cercetarea științi
fică și producție.

în încheiere, Thomas Keller, di
rectorul CEPES, a salutat prezența 
în Capitala țării noastre a partici- 
panților la această masă rotundă și 
a mulțumit conducerii statului ro
mân, Ministerului Educației și învă- 
țămîntului. pentru interesul și spri
jinul acordat pentru buna desfășu
rare a lucrărilor acestei mese ro-

tunde, pentru asigurarea condițiilor 
necesare desfășurării întregii activi
tăți a Centrului european pentru 
învățămîntul superior.

La ședința inaugurală au partici
pat specialiști din Danemarca, Fran
ța. R.D.G., R.F.G., Iugoslavia. Nor
vegia, Polonia, România, S.U.A., Un
garia și U.R.S.S. Au fost prezenți, 
de asemenea. Bhagirathan R. ț)eva- 
rajan, reprezentantul P.N.U.D. în 
România, și Jean Livescu. președin
tele Comisiei naționale a Republicii 
Socialiste România pentru UNESCO.

In cadrul mesei rotunde vor fi a- 
bordate aspecte privind rolul nou al 
învățămintului superior european în 
raport cu exigențele evoluției socie
tății, reorientarea conținutului în
vățămintului (evoluția raportului 
dintre invățămintul disciplinelor 
fundamentale și invățămintul spe
cializat. dintre pregătirea teoretică 
și cea practică, perspectivele educa
ției permanente, interdisciplinare). 
Se vor analiza, totodată, probleme 
legate de programele și organizarea 
instituțiilor de învățămint superior, 
de consecințele transformării învăță
mintului superior dintr-un învăță
mînt de elită intr-unui al maselor 
largi. (Agerpres).

O altă problemă, pe care o con
sider tot atît de importantă în 
elaborarea strategiilor privind edu
cația tehnologică in școală, este îm
pletirea teoriei cu practica în activi
tatea tehnico-productivă a tineretu
lui școlar. In cercetările noastre am 
întîlnit frecvent două poziții dia
metral opuse ; ori punerea accentu
lui numai pe acțiune, pe practică, 
pe producție ; ori luarea în conside
rare numai a laturii teoretice a 
muncii, fără aplicațiile practice. Dacă 
primul aspect e întîlnit în mod preg
nant la maiștri-instructori. cel de-al 
doilea este specific profesorilor de 
fizică, chimie, matematică. Școala 
poate deveni — și pe alocuri, la noi. 
a devenit — și unitate de producție 
în condițiile în care profesorii de fi
zică. chimie, agricultură concep lec
țiile disciplinelor respective integrate 
procesului muncii. Trebuie să recu
noaștem că. deocamdată, aceste ma
terii de învătămînt se predau. în oa
recare măsură, după concepții înve
chite, cabinetele și laboratoarele res
pective au în bună măsură un carac
ter de expoziție, nu loc de acțiune 
practică. Deprinderea de a „face", de 
a „produce" și nu numai de a .spu
ne", de a „reproduce" la examene 
cele învățate, deși are o valoare pe
dagogică excepțională, este încă în 
mică măsură luată în considerare în 
școală.

In educația tehnologică a elevilor 
și apropierea acestora de producția 
modernă un rol cu totul deosebit îl 
poate avea patronarea școlilor de că
tre întreprinderi. Și aici insă. în 
urma unei analize atente. în cercetă
rile noastre am constatat că în destul 
de multe școli conceptul de patronare 
este restrins la acțiunea de dotare a 
atelierelor-școală. la asigurarea — în 
cel mai bun caz — a unei producții 
continue și prin aprovizionarea școlii 
cu materia primă necesară produc-

ției. Or, acțiunea de patronare are — 
în accepțiunea indicațiilor date de 
conducerea partidului — o gamă cu 
mult mai variată de funcționalități, 
de la contribuția întreprinderilor la 
asigurarea în școală a unor procese 
tehnologice cît mai apropiate de cele 
ale producției moderne, pînă la însu
șirea de către elevi a tehnologiilor de 
producție respective, a proceselor in
time de organizare a producției si 
introducerea în școală a unui spirit 
muncitoresc, de disciplină, responsa
bilitate fată de calitatea producției, 
grijă și atenție fată de bunul obștesc 
etc. Școala și fabrica sint chemate să 
contribue, în egală măsură. Ia pre
gătirea și educarea unui om complet, 
la formarea unei personalități „in 
haine de lucru". Formarea unor de
prinderi de muncă și a unor atitudini 
tehnice constructive fată de tehnică, 
cultivarea unui spirit inventiv-crea- 
tiv -r- constituie laturi esențiale ale 
conturării personalității în condițiile 
tehnicii contemporane. In acest scop, 
școala poate deveni și unitate de pro
ducție numai în situația în care con
tactul profesorilor si elevilor cu di
feritele ramuri ale producției este 
permanent.

A deprinde pe elevi cu mînuirea 
literaturii științifice (dicționare, en
ciclopedii. lucrări de specialitate), in
troducerea acestora în lumea mirifică 
a limbajelor tehnicii si tehnologiilor 
zilelor noastre (desenul tehnic, gra
ficele, tabelele) constituie domenii cu 
totul noi ale unei pedagogii moderne 
a muncii — pedagogia industrială. 
Trebuie să recunoaștem însă — în 
spiritul exigențelor și al responsabili
tății la care sîntem mereu îndemnați 
în documentele de partid — că 
școala, organizațiile de copii si tine
ret. întreprinderile patronatoare. fa
milia etc. nu aduc încă o contribuție 
pe măsura posibilităților în direcția 
instruirii și educației tehnologice în 
scoală. în spiritul indicațiilor condu
cerii partidului nostru, al îndemnuri
lor permanente ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cercetarea științifică în 
problematica muncii are un domeniu 
larg de afirmare, de contribuție ori
ginală și eficientă în direcția reali
zării unei inteligente tehnice româ
nești. avuție națională de o valoare 
excepțională în progresul social-eco
nomic al tării noastre, în afirmarea 
României în lume. întîlnirea (conto
pirea chiar!) în. pregătirea tineretu- • 
lui școlar a celor două culturi — cea 
științifico-tehnică si cea social-uma- 
nistă — ideea înlăturării rupturii 
dintre ele constituie, după părerea 
noastră, o direcție metodologică fun
damentală a pedagogiei moderne, 
ambele culturi fiind necesare în e- 
gală măsură in afirmarea și educația 
personalității omului societății socia
liste.
Prof. dr. Petre BARBULESCU

La Cehu Silvanlei

„Buzău—trecut, 
prezent și viitor"

„0S1NDA-

De la
Contul personal la C.E.C. este 

un Instrument foarte avantajos 
de economisire, numărul celor 
care îl folosesc fiind în conti
nuă creștere. Coritul personal 
se deschide la sucursalele și fi
lialele C.E.C. oricărui cetățean 
care solicită aceasta, pe baza 
unei depuneri minime de 100 de 
lei. De menționat că în contul 
personal se pot face depuneri 
atît in numerar, cît și prin vi
rament.

Titularul unui cont personal 
poate dispune ca unitatea în 
care iși desfășoară activitatea 
să-i depună la C.E.C. în contul

C.E.C.
său. retribuția pe care o are de 
primit sau o parte din aceasta. 
Aceeași dispoziție o poate da și 
altor unități de la care are de 
primit drepturi bănești. De a- 
semenea, poate da dispoziție ca 
unitatea C.E.C. la care este des
chis contul să efectueze în nu
mele său plăți periodice pentru 
diferite prestații, pentru impo
zite, taxe și plăți ocazionale, o- 
perații care se efectuează gra
tuit de către C.E.C. Un alt a- 
vantaj îl constituie faptul că e- 
conomiile păstrate in contul 
personal sporesc prin dobinzi 
anuale.

In întîmpinarea apropiatei sărbă
toriri a 1 600 de ani de la prima 
mențiune documentară a Buzăului, 
comitetul județean de partid, în co
laborare cu Academia de Științe So
ciale și Politice a Republicii Socia
liste România, a organizat sesiunea 
de comunicări științifice „Buzău — 
trecut, prezent și viitor", găzduită 
de sala mare a comitetului județean 
de partid.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Tudpr Postelnicu, prim 
secretar al comitetului județean de 
partid, care a vorbit despre : „Ju
dețul Buzău în plin avînt de dezvol
tare economico-socială". Despre is
toria locurilor și a așezării, despre 
rolul lor în dezvoltarea social-econo- 
mică a țării de-a lungul secolelor, 
au prezentat comunicări în plenul 
sesiunii acad, prof. Constantin Giu- 
rescu, prof. dr. Ștefan Ștefănescu, 
prof. univ. Vasile Maciu, conf. dr. 
Ion Ardeleanu, conf. dr. Mircea Mu- 
șat și Lazăr Băciucu, secretar al co
mitetului județean de partid. Lucră
rile sesiunii, s-au desfășurat apoi pe 
două secțiuni de lucru, unde nume
roase personalități ale cercetării is
torice românești, activiști de partid 
și cadre didactice din orașul jubiliar 
au reliefat o seamă de aspecte ine
dite din zbuciumata istorie a jude
țului și a așezării. Cuvîntul de în
chidere a sesiunii a fost rostit de 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu 
— președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

într-o atmosferă de puternică an
gajare și adeziune față de politica 
partidului, participanții la sesiune au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea manifestării a avut 
loc un spectacol patriotic intitulat 
„Buzău 1600“ susținut de formațiile 
artistice ale caselor de cultură și 
cluburilor muncitorești din Buzău. 
(Mihai Bâzu, corespondentul „Scin- 
teii").

„Osînda" este o e- 
cranizare după un cu
noscut roman al lui 
Victor Ion Popa (Fapt 
ce ar trebui relevat cu 
mai puțină discreție 
in anunțuri și pe afișe).

Dind autorului Iui 
„Velerim si Veler 
Doamne" ce i se cuvi
ne, trebuie să recu
noaștem că nici con
tribuția scenariștilor 
(A. Salamanian și Ser
giu Nlcolaescu) la 
transcrierea cinemato
grafică, organizarea și 
mai ales selectarea 
materialului literar și 
completarea lui nu 
este mică. Demersul 
lor urmărește un mai 
pronunțat acord între 
materia epică și liri
că a cărții și viziu
nea materialist-idialec- 
tică despre lume și 
viață, despre destin. 
Și astfel, paradoxal, 
.,Osînda" pare a fi 
ceea oe a urmărit — 
fără a izbuti întru to
tul — Victor Ion Popa 
însuși atunci cînd 
mărturisea că îl preo
cupă „vastitatea pro
blemelor organice care 
zguduie pe majorita
tea celor care consti
tuie talpa si temelia 
țării".

Scenariul „Osîndei" 
marchează un progres 
real de la accidental la 
tipic și esențial. Sint 
estompate îmlfrejură- 
rile întîmplătoare ori 
melodramatice și sint, 
în schimb, accentuate 
dpterminismele socia
le. Manlache Pleșa — 
în film Manlache Pre
da — devine într-un 
grad mai înalt expre
sia destinului tragic al 
țăranului român, din 
trecut, strivit nu de 
„fatalitatea oarbă", ci 
de „mecanismele de 
fier" ale unei lumi ba
zate pe exploatare, 
guvernată de bunul 
plac și de abuzurile 
celor puternici; ale u- 
nei lumi în care rap
tul proprietății. însce
nările odioase, con
damnările nedrepte, 
crimele tind să devi
nă practici. Punctul 
de pornire al trage
diei eroului din film 
(in chip diferit de cel 
al cărții) este anul 
1907 cu evenimentele 
lui cunoscute. Și astfel, 
tragedia lui Manlache 
devine, într-un fel, 
comună, solidară cu a 
altor zeci de mii de 
țărani, care au cerut 
atunci pămînt. Și nu 
întimplător, credem, 
sfîrșitul — din film 
— al lui Manlache, 
împușcat pe la spate 
de jandarmul Ion. va 
fi identic cu cel al 
celor peste unspreze

ce mii die răsculați 
omoriți atunci.

Pe urmele cărții, „O- 
sînda" este un poem 
despre țăranul român 
și despre tragedia e- 
x is tentei lui sociale la 
începutul secolului.

Cu acest film ne a- 
tlăm. incontestabil. în 
fata unui moment de 
reușită al carierei ar
tistice a regizorului 
Sergiu Nlcolaescu și al 
cinematografiei româ
nești, angajată in e- 
vocarea trecutului de 
exploatare și de lupte 
sociale al poporului 
nostru, în exprimarea 
ființei noastre națio- 
nale, așa cum s-a cri- 
stalizat ea de-a lungul 
unei istorii zbuciuma-
te. De asemenea, ima
ginile „Osîndei1

Al. David)

clare, frumoase, boga
te în detalii expresive
— apte să caracterize
ze o epocă, un mediu, 
un tip de civilizație 
și spiritualitate. Nara
țiunea cinematogra
fică, realizată regizor 
ral de Sergiu Nico- 
laescu, este solidă, 
curge limpede și firesc, 
profund convingător.

Nu știm dacă „Osin- 
da“ este cel mai bun 
film al lui Sergiu Nl
colaescu, dar ni se pare 
cert că această peliculă
— a cărei realizare a
ridicat probleme ar
tistice mai complexe — 
atestă, încă o dată, se
riozitatea și profesio- 
nalitatea acestui regi
zor care a abordat cu 
succes filmul istoric Si 
de actualitate, de răz
boi și de acțiune etc. 
Dar, credem, că mult 
mai importante pentru 
viitorul talentului lui 
Sergiu Nicolaescu — 
pe care îl așteaptă 
multe alte filme — 
sînt lucida și deschisa 
identificare și formu
lare a rezervelor fi
rești față de unele as
pecte în care regizorul 
a izbutit mai puțin. De 
pildă, pot fi sesizate, 
în acest film, Pe a-
locuri, slăbiri ale rit
mului, unele lungimi 
și repetiții, manieris
mul unor filmări cu 
încetinitorul. Se fac 
remarcate apoi as
pecte ce țin deja de 
un „stil" al lui S. Ni
colaescu. stil pe care 
l-am dori desăvirșit 
prin refuzul oricărui 
element de „rutină" : 
predilecția pentru sce
nele tari, pentru deta

liul dur și naturalist 
(bătăi pline de cruzi
me. sîngerări abun
dente, nu întotdeauna 
expresive artistic) ; o 
tendință de relevare 
ostentativă, de subli
niere excesivă a sim
bolurilor și metafore
lor — care le anulea
ză. în parte, forța de 
semnificare. „Osînda" 
relevă știința regizo
rului de a sugera con
cis, cu mijloace puține, 
fapte și reacții. Sint 
momente care cereau 
însă realizarea unor 
stări de mai intensă 
vibrație sufletească și 
ideatică, după cum 
sînt scene care ar fi 
solicitat un mal pro
nunțat cult al nuanței, 
mai ales în interpre
tarea actoricească.

„Osînda" și bucuria 
Interpretării lui Man
lache, „om de mare 
blîndețe și sumbre 
ciudățenii", „năpăstuit 
al soartei". luptînd su- 
praomenește s-o în
vingă, i-au revenit lui 
Amza Pellea. Talentul 
și experiența acestui 
actor in întruchiparea 
unor tipuri de țărani, 
a unor figuri reprezen
tative ale neamului 
nostru, l-au condus 
spre o compoziție ex
presivă, ce stă deopo
trivă sub semnul com
bustiei interioare și al 
liniștii unor certitudini 
străvechi, al simplită
ții și 'al bogăției uma
ne, al firescului șl 
monumentalității. O 
creație admirabilă 
realizează Ernest Mat
tel — actor de film 
cu un deosebit simț 
al nuanței, cu o 
rară forță dă sugestie, 
mereu diferit Și sur
prinzător — care în
truchipează aici me
morabil rolul canto
nierului Petrache. „O- 
sînda" prilejuiește un 
fericit debut: Ioana 
Pavelescu, actriță cu 
un joc natural și ex
presiv, de o „gravi
tate surizătoare", adu- 
cind In Rusanda a lui 
Țigău „o mireasmă de 
mult și de demult". 
Urmărim cu plăcere 
și aici pe Gheorghe 
Dinică, exact și ex
presiv, și, alături de 
el. pe Sergiu Nicola
escu, care face, tn Tu
dor Marian, o schiță a 
spiritului justițiar Îm
pins pînă la fanatism 
— ce putea fi Încă nu
anțată și îmbogățită ; 
pe Aimăe Iacobescu și 
Emmerich Schaffer, 
interpreți sugestivi — 
în maniere diferite — 
ai soților Pîrîianu, și 
alții.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
9,55 Telecronicâ pentru pionieri.

10.10 Teleram-a.
10,40 ..Iubesc această lume..." (Emisiune 

de cîntece pe versuri).
11.10 Să trăim și să muncim In chip 

comunist.
11,35 Telex.

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă rusă.
17.00 Telex.
17.05 Săptămîna muzicală.
17,25 Fotbal: România — Cehoslovacia. 

(Transmisiune directă de la sta
dionul ,,23 August* din Capitală), 

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca. Ciclul ,,Mari ac

tori*: Kirk Douglas. Filmul ar
tistic „Cărările gloriei*. Producție 
a studiourilor engleze. Premieră 
pe țară. în distribuție: Kirk Dou
glas, Ralph Meeker, Acțolf Menjou.

21,55 Viața e prietena ta (program de 
muzică ușoară).

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 1
20.00 Flacăra vie a științei.
20.30 Farmecul unui vals.
21.05 Telex.
21.10 Sub cetina bradului. (Reportaj 

muzical).
21.30 Carte românească de învățătură.
22,00 Inscripții pe celuloid — produc

ții ale studioului „Alexandru 
Sahia*.

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ: PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice

și al culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative
Pentru creșterea contribuției cadrelor didactice 

la educarea politică a tineretului
în. deplin acord cu conținutul Pro

gramului de măsuri pentru aplicarea 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Congresului educa
ției politice și al culturii socialista 
In domeniul muncii ideologice, poli
tice și cultural-educative, as dori să 
fac unele propuneri menite să spo
rească contribuția cadrelor didactice 
de științe sociale la îndeplinirea o- 
biectivelor acestui program. Deoarece 
se fac incă simțite pe alocuri mani
festări ale unor concepții mistice, 
precum și atitudini de condamnabilă 
ușurință în contractarea si desfacerea 
căsătoriilor de către unii tineri, so
cotesc că ar fi util :

— să se acorde mai multi atenție 
educării materialist-știintifice a ti
nerei generații, prin rezervarea in 
programele cursurilor de științe so
ciale (filozofie, socialism științific 
etc.), de la școlile de toate gradele, a 
unui număr sporit de ore pentru stu
dierea marxistă a formelor de ma
nifestare a misticismului contempo
ran si a implicațiilor sale social-e- 
ducaționale ;

— să se inițieze organizarea unor 
cercuri de studii cu caracter sociai- 
obștesc, avînd ca temă pregătirea ti
nerilor pentru căsătorie și viata de 
familie.

Este bine cunoscut faptul că. spre 
deosebire de alte discipline științi
fice (matematica, chimia etc.), stu
diul științelor sociale (filozofia mar
xistă. socialismul științific etc.) im
plică nu numai o latură cognitivă, ci 
și una ce ține de formarea atitu
dinilor. Pornind de la acest adevăr.

Reorganizări necesare în activitatea 
cabinetelor județene pentru activitatea 

ideologică și politico-educativă
Una din măsurile prevăzute în 

Programul supus dezbaterii publice 
se referă la organizarea pe co
lective a cabinetelor județene pentru 
activitatea ideologică și politico-edu
cativă.

Consider că acest mod de organi
zare le va permite cabinetelor să-și 
Îndeplinească cu succes rolul ce le 
revine in îndrumarea unitară de către 
consiliile de educație politică si cul

ca si de la ’ experiența îndelung ve
rificată că în cultivarea atitudini
lor un rol important îl au contactele 
interumane apropiate, cu o bogată 
încărcătură afectiv-emoțională. con
sider că ar fi de un nebănuit fplos 
trecerea treptată, la început experi
mentală. la seminarizarea șt.ințelor 
sociale in grupe mici (circa o treime 
din dimensiunile actuale) și Ia intro
ducerea obligativității, prin plan, a 
fiecărui cadru didactic de științe so
ciale de a organiza semestrial, în 
spațiul de învățămint, cel: puțin o 
discuție interindividuală, „de la om la 
om", cu fiecare elev sau student.

Socotesc, de asemenea, necesar ca, 
paralel cu efortul fiecărui cadru de 
științe sociale de a realiza cursuri 
proprii, să se inițieze realizarea, prin 
cooperarea cadrelor de științe sociale 
de resort de la toate instituțiile uni
versitare din tară cu profil asemănă
tor. sub conducerea unor catedre de
semnate de Ministerul Educației și 
învățămintului, a mai multor manua
le pentru aceeași disciplină de științe 
sociale, în funcție de specificul insti
tutului în care se predă. Astfel, filo
zofia să beneficieze de cîte un ma
nual special pentru toate institutele 
de medicină din tară, de altul pentru 
toate institutele de artă din țară, de 
altul pentru institutele de agronomie 
din țară ș.a.m.d., pentru fiecare ști
ință socială și pentru fiecare gen de 
institute universitare.

Conf. univ. dr. 
Vasile C-TIN CIOCÎRLAN 
lași

tură socialistă a pregătirii politico- 
ideologice a cadrelor de partid și de 
stat, a activității de educație politică 
și materialist-științifică a maselor.

In sprijinul acestei aprecieri voi 
invoca experiența Cabinetului muni
cipiului București, unde de mai mulți 
ani funcționează, cu bune rezulta
te. asemenea colective. Astfel, co
lectivul de metodică și documentare 
Si-a adus contribuția la asigurarea de 
materiale documentare pentru lectori 

și propagandiști, la popularizarea ex
perienței pozitive în desfășurarea în
vățămintului de partid, elaborînd în 
acest scop, periodic (trimestrial), un 
„caiet metodic" în sprijinul propa
gandiștilor.

Desigur, așa cum arată și propria 
noastră experiență, organizarea unor 
colective pe specialități nu rezolvă 
de la sine lucrurile. Referindu-mă în 
continuare la colectivul pentru pro
bleme de metodică, consider necesar 
ca el să fie format din activiști din 
domeniul propagandei, lectori și 
propagandiști cu o bogată experiență, 
cadre didactice care predau științe 
sociale, reprezentanți ai unor institu
ții care prin natura activității lor 
pot aduce o contribuție reală la în

Rol activ muzeelor naționale
Printre multe altele am reținut 

din Program rolul activ pe care tre
buie să-1 aibă muzeele de profil (et
nografie și artă populară) în evi
dențierea și valorificarea patrimo
niului cultural popular, a aportului 
artei populare la îmbogățirea celei 
culte, a specificului etnic românesc 
și al naționalităților conlocuitoare. 
Nu se va acționa pe un teren gol. 
Consider totuși că efortul în acest 
sens trebuie să fie mult- mai susți
nut prin atacarea cu mai mult cu
raj — prin mijloace specifice de spe
cialitate și muzeale — a unor teme 
majore, cu mai multă încărcătură de 
conținut ideologic și politic și cu 
mijloace tot mai diversificate și a- 
decvate de exprimare muzeală.

In ceea ce privește combaterea 
denaturărilor, a poluării artei noas
tre populare, abordările de pînă 
acum au fost prea timide, lipsite 
uneori de spiritul de răspundere co
munistă. Urmează să împlinim acest 
gol in spiritul Programului.

în sfirșit,. o altă idee de o deose
bită importanță a Programului, plină 
de conținut — și, prin aceasta, de 
consecințe — trebuie să ne dea mult 
de gîndit. Este ideea concentrării 
„celor mai valoroase și reprezenta
tive elemente de patrimoniu în 
muzee naționale de profil". Este o 
teză luminoasă, deschizătoare de 
mari perspective, care ne duce cu 
gindul, spre pildă, și la un mare 
Muzeu de etnografie și artă popu
lară al României. Dar ea ne atrage 
atenția și asupra greutății de a solu
ționa eficient și corespunzător cadrul 

deplinirea sarcinilor importante ce-i 
revin acestui colectiv.

De asemenea, pentru ca activita
tea colectivului să fie eficientă, să 
poată veni realmente în sprijinul 
perfecționării metodicii pregătirii po- 
litico-ideologice, a muncii de infor
mare și documentare pe care o vor 
desfășura punctele de documentare 
politico-ideologică din întreprinderi 
și instituții, ea va trebui să se în
temeieze pe studierea sistematică, pe 
baza unui program concret, trimes
trial sau semestrial, a experienței or
ganelor și organizațiilor de partid.

Iile VĂDUVĂ
directorul Cabinetului municipal 
București

de funcționare a unui asemenea mu
zeu, statutul său, baza sa materială 
etc. Am sugera — printre altele — 
în contextul tezelor propuse, ca a- 
ceste muzee naționale de profil să 
se grupeze, ca muzee-pilot, pe lingă 
un for central, asigurîndu-se astfel 
în mod eficient condițiile optime de 
coordonare, Îndrumare, ocrotire, 
păstrare și introducere în circuitul 
național și mondial a patrimoniului 
cultural național.

Această idee mai pune și multe 
alte probleme acute ca : problema 
unei judicioase rețele muzeografice, 
a unei urgente politici de achizițio
nare — spre salvare — a documen
telor materiale de etnografie și artă 
populară, a intensificării cercetări
lor de teren spre a păstra generații
lor viitoare obiecte, procese, feno
mene care, în mod logic, vor deveni 
curind anacronice, a formării cadre
lor de specialiști muzeografi in et
nografie și artă populară, apoi, pe 
plan mai larg, a statutului și legii 
muzeelor, a Asociației muzeografi
lor. a raportului muzeelor cu cele
lalte instituții cultural-educative în 
această activitate etc.

Nu ne rămine decît să purcedem 
creator, cu convingere, pricepere și 
multă strădanie la împlinirea sarci
nilor ce ne sînt trasate, întru trans
formarea revoluționară a societății 
noastre.

Dr. Tancred BĂNAȚEANU 
directorul Muzeului de artâ 
popularâ al Republicii Socialiste 
România

îndrumare nemijlocită cercurilor plastice 
din întreprinderi

Vreau să subliniez semnificația u- 
nei precizări a Programului : aceea 
care arată că Uniunea artiștilor 
plastici „va sprijini în mod nemijlo-, 
cit activitatea cercurilor si cenaclu
rilor de artiști plastici amatori" (ca
pitolul V, paragraful 1). Ca activist 
cu îndelungată experiență în acest 
domeniu (in prezent sprijin in mod 
permanent cercul de arte plastice al 
Casei de cultură a sectorului 1 din 
Capitală), socotesc că o asemenea 
precizare era absolut necesară și că 
ea trebuie să stea. în primul rînd, în 
atenția U.A.P., pentru ca in viitor 
colaborarea artiștilor profesioniști cu 
artiștii amatori să nu fie sporadică 
si intimplătoare, ci statuată de un 
program de acțiune al uniunii noas
tre de creație, care să implice parti
ciparea tuturor membrilor ei. De ce 
este nevoie de o asemenea colabo
rare 1 Despre dezvoltarea mișcării 
plastice de amatori în țara noastră 
nu este cazul să mai vorbesc, fiind 
o realitate mult prea cunoscută. Dar 
tocmai în virtutea acestei dezvoltări 
— rod al grijii deosebite a partidu
lui și statului nostru, al condițiilor 
materiale și organizatorice care au 
dus la depistarea unui număr foar
te mare de talente sau de iubitori 
ai artei plastice din rindul oamenilor 
muncii— se impune o mai atentă, o 
mai sistematică îndrumare a a-

Concertele viitorilor muzicieni — o școală 
a răspunderii artistice

...Programul vine, prin prevederile 
lui referitoare la integrarea învă- 
țămîntului artistic cu producția. în 
întîmpinarea unor dorințe ne care 
le-au formulat frecvent cadrele di
dactice din școala noastră, în dezba
terile profesionale.

In acest sens, aș propune ca Pro
gramul să prevadă organizarea, cu 
consecvență, a unor stagiuni de con
certe ale liceelor de muzică, stagiuni 
la care să-și aducă contribuția in
stituțiile specializate de concert (Fi
larmonica, Radioteleviziunea Româ
nă etc,). De asemenea, emisiuni per
manente. pe micul ecran sau la radio, 
alcătuite din astfel de concerte ar 

cestora, atît practică, cit și teo
retică. Ne aflăm in stadiul în care 
artistul profesionist nu se poate mul
țumi să tină, dip cînd în cînd, în
tr-un cerc de amatori, de pildă o 
conferință despre „viata și opera" 
unui clasic. In prezent, puterea de 
înțelegere a iubitorilor artelor plas
tice, gradul lor de pregătire, dorința 
lor de cunoaștere justifică o apro
fundare a temelor, o detaliere a lor, 
în cadrul unor adevărate „cursuri" 
de care să răspundă artistul profe
sionist — cursuri pe care să Ie sis
tematizeze uniunea de creație. Si — nu 
în ultim rînd — se impune ca artistul 
care colaborează permanent cu oa
menii muncii să supună dezbaterii 
fenomenul plastic la zi. să discute, 
în cadrul cercurilor, expozițiile și 
cărțile de artă, să afle astfel părerea 
oamenilor muncii, tocmai pentru 
ca. în cadrul dezbaterilor profesio
nale organizate de U.A.P. — preco
nizate și ele în Program — să le a- 
ducă la cunoștința artiștilor. Este, 
după părerea mea. un mod de lucru 
care răspunde cerințelor izvorîte din 
Programul partidului, din orientă
rile Congresului educației politice și 
al culturii socialiste.

Traian VASAI
grafician

oferi o oglindă permanentă a talen
telor de care dispunem, ar contribui 
la educarea artistică și civică a ele
vilor (cu cită tragere de inimă și-ar 
pregăti ei concertele, știindu-le des
tinate publicului !) și, bineînțeles, ar 
îmbogăți programele de radio și te
leviziune cu atributul prospețimii, al 
ineditului. Ca să nu mai vorbim de 
emulația pe care ar întreține-o ase
menea concerte în rindul școlilor de 
muzică din Capitală, din întreaga 
tară !...

Stela CAMENIȚA 
directoarea liceului de muzicâ 
„George Enescu" București

Spicuiri 
din propunerile 

primite la redacție
Nicolae Pătriniche — secretarul 

comitetului de partid de la Insti
tutul de construcții București : In 
cadrul tematicii învățămintului 
politico-ideologic pentru studenți 
să se acorde un loc mai mare stu
dierii principiilor șl normelor eti
cii socialiste ; pentru asigurarea 
unei pregătiri temeinice a propa
gandiștilor ar fi util să se orga
nizeze tabere de instruire în 
timpul vacanțelor,

Calogherato Constantin — secre
tar al Comitetului municipal de 
partid Sighetu-Marmației : Să se 
editeze metodici destinate învăță
mintului de partid ; să se studieze 
posibilitatea introducerii unor sti
mulente morale pentru lectorii și 
propagandiștii fruntași.

Constantin Lelea — membru în 
comitetul de partid al întreprinde
rii „23 August" București : Progra
mele tuturor formelor de învăță
mînt să cuprindă și teme privind 
istoria patriei și partidului.

Kadar Eugen — secretarul Comi
tetului comunal de partid Altnaș- 
Sălaj : Consider că ar fi necesar 
ca, în structura învătămîntulul 
politico-ideologic de partid și mal 
ales a Învățămintului politico- 
ideologic al U.T.C. din unitățile 
economice, să fie prevăzut și un 
curs de „Probleme ale istoriei pa
triei, a Partidului Comunist Român 
și a mișcării comuniste șl muncito
rești din țara noastră".

Paul Păun — directorul ca’bine- 
tului sectorului 6 din Capitală : La 
sfîrșitul fiecărui an de învățămînt,' 
biroul organizației de partid, pe 
baza propunerilor făcute de pro
pagandiști. să acorde calificative 
fiecărui cursant. Aceste calificative 
să fie aprobate în adunarea gene
rală a organizației de partid sau 
U.T.C., urmînd să fie incluse în 
aprecierile anuale asupra activită
ții angajaților. Cursanții care obțin 
rezultate foarte bune în timpul 
celor trei ani de studiu să pri
mească diplome de merit.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN

Am luat cunoștință cu profundă întristare și regret de vestea încetării 
din viată a tovarășului Țoi En Ghen, membru al Comitetului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Republicii Populare Democrate Coreene, veteran al mișcării revoluționare din 
Coreea, unul din cei mai apropiați tovarăși de luptă ai dumneavoastră.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal vă adresez 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comi
tetului Popular Central al Republicii Populare Democrate Coreene. întregului 
popor coreean prieten cele mai sincere condoleanțe în legătură cu această 
grea pierdere, iar familiei îndoliate întreaga mea compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj de 
felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia zilei de 15 sep
tembrie, aniversarea proclamării independenței țării mele.

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO
Șeful statului Honduras

Cronica zilei
Ministrul industriei și co

merțului din provincia Que
bec — Canada, Guy Saint* 
Pierre, însoțit de o delegație formată 
din funcționari superiori, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră, în pe
rioada 16—21 septembrie 1976. la in
vitația Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale. în timpul vizitei, oaspe
tele. împreună cu membrii delegației 
au fost primiți la conducerea Minis
terului Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, au 
avut întîlniri cu reprezentanți ai 
conducerii altor ministere economi
ce. Camerei de Comerț și Industrie, 
Uzinei de mașini grele București. 
Cu acest prilej au avut loc convor
biri cu privire la posibilitățile de 
intensificare a schimburilor comer
ciale și de stimulare a cooperării 
economice, industriale și tehnice in
tre întreprinderile din România și 
firme canadiene din provincia Que
bec.

La încheierea vizitei, marți
avut loc la București semnarea unui 
aide-memoire, care prevede. între 
altele, promovarea cooperării econo
mice între cele două părți, valorifi
carea posibilităților de participare 
comună la realizarea unor obiective 
pe terțe piețe.

a

Lucrările celei de-a X-a Conferințe
regionale F. A. O. pentru Europa

fost semnat de Ion 
al ministrului co-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

Documentul a
Stoian, adjunct 
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Guy 
Saint-Pierre. în aceeași 
au părăsit Capitala.

zi. oaspeții

Armatei
la Casa

Cu prilejul zilei 
populare bulgare, 
Centrală a Armatei a avut loc marți 

. seara o adunare la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București. 
Au fost prezenti Petar Danailov Hris- 
tov. ambasadorul Republicii Popu- 

noastră,lare Bulgaria In țara 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă 
ralul-locotenent Dumitru 
care a rostit un cuvînt de salut- Des
pre însemnătatea evenimentului a 
vorbit colonelul Nedko Dimitrov, 
atașatul militar, aero și naval al 
R. P. Bulgaria la București. Partici
panții la festivitate au vizionat apoi 
o expoziție de fotografii și un film, 
puse la dispoziție 
R. P. Bulgaria.

Cu același prilej 
aero și naval al R. 
întîlnit cu militari din două unități 
ale armatei noastre.

de gene-
Fotescu,

de Ambasada

atașatul militar, 
P. Bulgaria s-a

Expoziția ...Aparate și instru
mente medicale sovietice", organiza
tă de întreprinderea de comerț exte
rior ..Medexport" din Moscova, s-a 
deschis marți la amiază în Sala Pa
latului din Capitală. Expoziția, care 
rămîne deschisă pînă în ziua de 
30 septembrie, prezintă, prin produ
se și prospecte, cele mai recente 
reâlizări ale industriei medicale so
vietice.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii 
Mali, cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări.

La Palatul Republicii din Capi
tală au continuat. marți. lu
crările celei de-a X-a Conferințe 
regionale F.A.O. pentru Europa.

Cea de-a doua zi de lucru a con
ferinței a fost rezervată dezbaterilor 
pe marginea raportului privind „Dez
voltarea agriculturii în regiunile cu 
condiții mai puțin favorabile". Au 
luat cuvîntul delegați din 25 de țări, 
precum și observatori din S.U.A. și 
al unor organisme Internationale. 1

în centrul intervențiilor 
probleme privind 
culturii. crește
rea producției și 
îmbunătățirea a- 
limentației. Vor
bitorii au făcut 
cu acest prilej o 
amplă prezenta
re a preocupări
lor statelor lor, 
precum și a re
zultatelor obținu
te de fiecare 
țară în parte în 
acest sector, po
trivit condițiilor 
specifice.

O atenție deo
sebită a fost a- 
cordată măsuri
lor întreprinse pentru valorifica
rea superioară a terenurilor din 
regiunile cu condiții mai puțin 
favorabile, cum sint zonele sub
montane, colinare etc., numeroase 
delegații arătind că in acest scop 
se fac cercetări, se aplică programe 
de măsuri pentru ameliorarea aces
tor terenuri, se dezvoltă infrastruc
tura, sint stimulați producătorii în 
vederea creșterii producției agricole. 
A fost subliniată, de asemenea, ne
cesitatea dezvoltării unor sectoare 
complementare, ca industria alimen
tară, artizanat, turismul etc., care 
duc la ridicarea potențialului econo
mic al acestor regiuni și îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale oame
nilor. Ridicarea nivelului economic 
al acestor zone însă, au subliniat 
vorbitorii, diferă în raport de dez
voltarea economică generală a fie
cărei țări. în acest context, ei au 
remarcat necesitatea ca. pe lingă 
efo ‘urile fiecărei țări, F.A.O. să 
sprijine cu precădere țările în curs 
de dezvoltare. A fost subliniată, 
totodată, necesitatea dezvoltării coo
perării și colaborării bilaterale, cit 
și în cadrul organismelor O.N.U.,

au stat
dezvoltarea agri-

contribuția pe care țările industria
lizate trebuie să o aducă la rezol
varea acestei probleme.

în intervenția sa. delegația țării 
noastre a arătat că România a adop
tat un amplu program de dezvoltare 
a agriculturii, ținînd cont de condi
țiile specifice existente în diferite 
zone ale tării. Astfel, pentru comba
terea efectelor secetei au fost irigate 
1,8 milioane hectare, suprafață care, 
în 1980. va ajunge la 3 milioane hec
tare. la aceasta adăugîndu-se acțiuni 
largi pentru desecări, combaterea

Excelenței Sale Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Republicii Mali

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii Mali, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului și guvernului 
român, precum și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progre» 
și prosperitate poporului malian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statorni
cite intre Republica Socialistă România și Republica Mali se vor dezvolta 
continuu pe multiple planuri, iar conlucrarea lor pe arena internațională va 
deveni tot mai rodnică. în folosul popoarelor noastre,_ în interesul instaurării 
unei noi ordini politice și economice 1__ ÎL —, _î ,1 * ", ’
naționale.

★
Marți seara. Jeffrey Charles 

Petersen, ambasadorul Marii Bri
tanii la București. a oferit o re
cepție cu ocazia vizitei in țara noas
tră a lordului cancelar Elwyn Jones, 
speakerul Camerei Lorzilor din Ma
rea Britanie. Au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constantin St.ătescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem. Va- 
sile Gliga. adjunct a! ministrului a- 
facerilor externe. Filimon Ardelea- 
nu. procurorul general al Republicii, 
Justin Moisescu. mitropolitul Moldo
vei și Sucevei, deputați. alte persoa
ne oficiale.

în aceeași zi. oaspetele s-a tntîl- 
nit cu George Ciucu, rectorul Uni
versității București, si cu profesori 
ai Facultății de drept.

★
Ambasadorul Turciei la București, 

Osman Derinsu. a oferit, marți, un 
cocteil cu prilejul încheierii misiunii 
sale în tara noastră. Au participat 
Aneta Spornic, vicepreședintă a Ma
rii Adunări Naționale, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor institu
ții centrale, generali și .ofițeri supe
riori. oameni de cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
O nouă confirmare a valorii școlii 

românești de astronomie : participanții 
la cea ‘de-a 16-a Adunare generală a 
Uniunii Astronomice Internaționale, 
care s-a desfășurat recent la Gre
noble. au dat o apreciere deosebită 
contribuției specialiștilor de la Ob
servatorul astronomic din București 
la realizarea programului internațio
nal „Catalogul de stele slabe". în 
raportul prezentat cu acest prilej de 
coordonatorul programului se arată 
că. din punct de vedere numeric și 
calitativ, prin cele peste 4 000 de ob
servații efectuate pînă acum asupra 
asteroizilor. România se situează pe 
primul loc dintr-un număr de circa 
20 de țări.

mondiale, al păcii și înțelegerii intere

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

construcție un mare, baraj. Recent 
au fost inaugurate cinci baraje de 
capacitate mică în zona Bandiagara 
— una din cele mai populate zone 
ale țării. Ca urmare a lucrărilor 
hidrotehnice ce au permis extin
derea suprafețelor irigate. Maliul a 
devenit. începînd din acest an, ex
portator de orez, mei și sorg.

Eforturile poporului malian ca șl 
ale celorlalte popoare africane în
dreptate spre edificarea unei eco
nomii proprii, spre consolidarea 
independentei sint urmărite cu _șim. 
patie de 
România 
dezvoltă 
laborare, 
pect reciproc. Recent, cu prilejul 
primirii de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu a lui Y. Traore, membru 
el Comitetului Militar de Eliberare 
Națională, a fost exprimată satis
facția pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre țările noastre, 
reâfirmîndu-se hotărîrea comună de 
a intensifica raporturile politice, de 
a extinde și diversifica cooperarea 
In diferite domenii economice, pre
cum șl pe plan internațional, în 
interesul cauzei păcii, al instaură
rii unei noi ordini economice mon
diale.

Malienii obișnuiesc să spună des
pre Bamako, capitala țării lor, că 
reprezintă Maliul modern. Intr-a
devăr, în această tară străveche, 
care păstrează numeroase vestigii 
ale vestitei civilizații născute pe 
malurile fluviului Niger. Bamako 
are atributele de principal centru 
al vieții politice, economice și spi
rituale maliene. La poalele colinei 
Koulouba, pe care se înalță clădirile 
instituțiilor administrative, se des
fășoară orașul propriu-zis. un imens 
parc tropical pe aleile căruia se in- 
șiruie tot mai numeroase blocuri 
moderne. Pînă nu de mult, orașul 
se termina brusc la malul fluviului. 
Noul pod peste Niger a permis ex
tinderea capitalei maliene și pe par
tea stingă a fluviului, unde a apă
rut un nou cartier. Zestrea cea mal 
de seamă a capitalei sint întreprin
derile industriale construite în anii 
independentei. Malienii au fost în
totdeauna meșteșugari iscusiți — o 
dovedesc piesele artizanale de o 
rară frumusețe. Cu aceeași măies
trie, ei au deprins noi meserii le
gate de punerea în valoare a re
surselor naturale ale tării. Proiec
tele economice înscriu, între altele, 
importante lucrări pentru amena
jarea fluviilor Niger și Senegal. Pe 
riul Sankarani se află in curs de

poporul român. între 
și Mali s-au stabilit și se 
relații de prietenie și co- 
bazate pe stimă și res-

★
în cursul zilei de marți, ministrul 

afacerilor externe. George Macoves- 
cu. a primit pe Janez Stanovnik, se
cretarul executiv al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, care 
întreprinde o vizită în tara noastră. 
Au fost abordate unele aspecte pri
vind activitatea Comisiei 
a O.N.U. pentru Europa, 
colaborarea dintre tara 
acest organism al O.N.U.

între acestea și cele din alte zone 
ale lumii, menită să contribuie la 
dezvoltarea agriculturii și îmbunătă
țirea 
zintă 
poate 
zent.
late acțiuni de sprijinire a agricul
turii în alte zone ale lumii. în do
menii privind :. schimbul de informa
ții. difuzarea semințelor 
productivitate, soluții de 
si exploatare a irigațiilor.

noi de
în sectorul vege
tal și de crește
re a animalelor, 
formarea de ca- 

, dre și altele.
în ceea ce pri

vește zonele mai 
puțin 
agriculturii, 
există 
țările, 
lor în 
îmbunătățirea e- 
conomică 
activități 
depinde, 
mul rind, de po
litica adoptată 

de fiecare stat. în acest sens, coo
perarea. economică intre țările euro
pene potrivit Actului final al Confe
rinței pentru securitate si . coope
rare în Europa este de natură șă 
stimuleze progresul economic și 
social și în aceste zone. După pă
rerea țării noastre, 
țiile internaționale 
datoria să sprijine 
rare, care implică o 
rare intre F.A.O. și 
tuții specializate ale

Delegația română, s-a arătat în 
documentul prezentat, este decisă să 
acționeze in strinsă cooperare cu ce
lelalte delegații pentru întări
rea rolului F.A.O. în 
problemelor specifice 
nostru. Sporirea 
în țările în curs 
întreaga lume și 
mentatiei umane 
soluție viabilă i 
care ele vor fi considerate ca parte 
integrantă a eforturilor depuse pen
tru instaurarea în lume a noilor ra
porturi bazate pe dreptate și justiție, 
a unei noi ordini economice și poli
tice internaționale.

alimentației oamenilor, repre- 
o altă direcție în care F.A.O. 
acționa mai mult decît în pre- 
Se apreciază că pot fi stimu-

Economice 
precum și 
noastră și

A. B

de mare 
amenajare 
tehnologii 
producție

Vizita oficială a ministrului birman
al afacerilor externe

• în dezbatere : „Dezvoltarea agriculturii în 
regiunile cu condiții mai puțin favorabile"
• Delegația română a prezentat programul 
țării noastre de dezvoltare a agriculturii • So
luționarea problemelor agriculturii și alimen
tației - parte integrantă a eforturilor pentru

instaurarea unei noi ordini economice

eroziunii, mecanizarea, chimizarea, 
formarea cadrelor și alte investiții ce 
au permis. în ultimii zece ani, rit
muri medii anuale de creștere a pro
ducției agricole de aproximativ 5 la 
sută. Dată fiind complexitatea pro
blemelor care preocupă în prezent 
omenirea în domeniul alimentației, 
delegația română consideră că F.A.O. 
poate și trebuie să-și aducă o contri
buție sporită, mai ales în ceea ce 
privește țările europene în curs de 
dezvoltare. Aportul F.A.O. și al altor 
instituții specializate la realizarea 
unor acțiuni menite să ducă la inten
sificarea agriculturii in țările europe
ne în curs de 
ca acestea, la 
tuie un sprijin 
în urmă din
Mărturie în acest sens stau centrele 
de producție și cercetare realizate în 
tara noastră cu sprijinul F.A.O.. cum 
sint : Centrul pentru irigații Bănea- 
sa. Biofitronul de la Fundulea. unde 
s-au specializat numeroase cadre din 
țările Africii și Asiei. Delegația ro
mână a subliniat că intensificarea 
cooperării internaționale în domeniul 
agriculturii între țările europene și.

dezvoltare ar permite 
rîndul lor. să consti- 
pentru statele rămase 
alte zone ale lumii.

Afacerilor Externe 
marți, convorbirile 

ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste

favorabile 
care 

în toate 
punerea 
valoare,

prin 
anexe 

în pri-

toate organiza- 
competente au 
această coope- 
strinsă colabo- 
celelalte insti- 
O.N.U.

pentru 
rezolvarea 

continentului 
producției agricole 

i de dezvoltare din 
îmbunătățirea ali- 
nu își pot găsi o 

decît in măsura tn

La Ministerul 
s-au desfășurat, 
oficiale dintre 
externe al 
România, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
Hla Phone, car.e se află într-o vizită 
de prietenie în țara noastră. în ca
drul convorbirilor au fost abordate 
probleme cu privire la stadiul ac
tual și posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor româno-birmane în domenii 
de interes comun. Totodată, s-a e- 
fectuat un schimb util de păreri a- 
supra unor probleme majore ale vie
ții internaționale contemporane. La 
convorbiri, desfășurate într-o atmo
sferă de cordialitate și înțelegere 're
ciprocă. au participat Cornel Pacoste,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. funcționari superiori din 
M.A.E.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
Hla Phone a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internationale și Ministe
rului Minelor. Petrolului si Geolo
giei.

In timpul șederii în România, oas
petele birmanez a vizitat obiective 
industriale, culturale și turistice din 
județele Brașov și Argeș.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a oferit marți un dineu oficial 
în onoarea ministrului birman al 
afacerilor externe.

Recoltarea culturilor de toamnă
(Urmare din pag. I)

printre , care cele din județele Bihor, 
Iași, Brăila, Satu-Mare, Bacău, Va
slui, Suceava, se recoltează cantități 
mai mici de sfeclă de zahăr decît s-a 
prevăzut în grafice. Din această cau
ză. la unele fabrici de zahăr se re
simte lipsa materiei prime.

Din această săptămînă a început șl 
recoltarea porumbului. Munca tre
buie organizată în așa fel incit oa
menii și mijloacele mecanice să lu
creze grupat, pe o singură parcelă. 
Esențial esie ca producția recoltată 
să fie transportată și depozitată în 
aceeași zi. iar terenul să se elibereze 
de coceni pentru a putea fi pregătit 
în vederea însămîntărilor. Intrucit 
vegetația culturilor este întîrziată se 
impune ca. în>* toate unitățile, să se 
inițieze acțiuni de masă în vederea 
recoltării cu prioritate, în cel mai

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

scurt timp, a terenurilor care urmea
ză să fie însâmîntate cu grîu și cu 
alte cereale de toamnă. Deoare
ce știuleții au umiditate mare, 
o atenție deosebită trebuie acor
dată depozitării pentru evitarea 
deprecierii lor calitative. Ca atare, se 
impune urgentarea pregătirii spatiilor 
de depozitare și în special a pătule- 
lor. terminarea grabnică a noilor lu
crări de investiții.

Recoltarea la timp și fără pierderi 
a culturilor de toamnă — iată un 
Îndemn, o obligație patriotică a tu
turor lucrătorilor din agricultură, a 
întregii' obști a satelor. De a- 
ceea. în aceste zile, organizațiile de 
partid sint chemate să intensifice 
munca politico-educativă în rîndul 
locuitorilor de la sate, să dezvol
te spiritul de răspundere al fie
căruia și al tuturor pentru soarta 
producției. Fiecare bnb din această 
recoltă însumează de fapt munca din 
toate ramurile economiei naționale, 
a întregului popor. Este deci în in
teresul economiei naționale, al fiecă
ruia dintre noi. ca recolta să fie 
strînsă la timp, fără pierderi, să fie 
păstrată în cele mai bune condiții.

Preocupări privind producția
și consumul

de energie electrică

FOTBAL: Azi, în meci amical
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA

Modificări de ultimă oră in formația și lotul României
Azi. pe stadionul „23 August" din 

Capitală, echipa reprezentativă a 
României va juca primul meci in- 
tertări din acest sezon. întîlnind e- 
chipa Cehoslovaciei, campioană eu
ropeană — ediția 1976. (Revanșa a- 
cestei partide va avea loc la Praga, 
la 6 octombrie a.c.).

Pînă în prezent, cele două echipe 
s-au mai întîlnit de 24 de ori. for
mația noastră cîștigind 7 meciuri. în
cheind Ia egalitate alte 5 și pierzînd 
12 partide, golaveraj general 34—52. 
Ultima partidă România — Ceho
slovacia a avut loc în 1975 la Praga 
și s-a terminat cu scorul de 1—1. 
Din formațiile de atunci vor mai fi 
astăzi 
dionul 
baliști 
dintre 
troduși în formația noastră față de 
meciul precedent de la Praga sint 
fundașul Manea (Sportul studențesc), 
Atodiresei (F.C.M. Reșița) și Iordă
nescu (Steaua), dar acesta din urmă

prezenti în 
„23 August" 
cehoslovaci, 
cei români.

jocul de pe sta- 
numai patru fot- 
în schimb, opt 

Cei trei nou in-

a mai jucat contra formației ceho
slovace în alte împrejurări.

Prezenta lui' Atodiresei în forma
ția noastră, ca de altfel și includerea 
în lot a celeilalte aripi reșițene, 
Florea. și a lui Octavian Ionescu 
(Sportul studențesc), se datorează u- 
nor indisponibilități intervenite după 
ultima etapă a campionatului natio
nal. Ca urmare, compoziția înaintă
rii echipei noastre în meciul de azi 
va fi următoarea : Atodiresei — Dudu 
Georgescu — Iordănescu.

Partida România — (Cehoslovacia 
va începe la ora 17,30 și va fi ar
bitrată de o brigadă greacă. Ea va 
fi transmisă în direct la radio și te
leviziune.

Tot astăzi, la Hradec Kralove (Ce
hoslovacia), echipa de tineret a 
României va întîlni echipa similară 
a tării-gazdă. La București, o for
mație B a României va juca un meci 
de verificare cu echipa Voința, pe 
stadionul acesteia din urmă.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul de rugbi de la Burgas 

(Bulgaria) a fost cîștigat de echipa 
aRomâniei (în ultimul meci, aceasta 

învins echipa Poloniei cu 58—6).
Clasamentul final al turneului :

România — 6 p. 2. U.R.S.S. — 4 p.
2 p. 4. Polonia — zero

1.
3.

Japonia — Iugoslavia 5—3 ; feminin: 
R.P. Chineză — Iugoslavia 3—1 ; 
Japonia — România 3—1 ; Franța —- 
R.F. Germania 3—0.

Bulgaria — 
puncte.

• La Czarni Slupsk (Polonia), in
tr-un turneu de volei pentru echipe 
feminine : Penicilina Iași — Spojnia 
Gdansk 3—0.

turneului de tenis de 
Șanhai au fost câștigate

• Probele
masă de la ,_______ . . ........
de următorii sportivi : simplu femi
nin — Cian li (R. P. Chineză), sim
plu masculin — Li Cen-shih (R. P. 
Chineză), dublu feminin — Yokota, 
Shinpo (Japonia), dublu masculin — 
Secretin. Birocheau (Franța), dublu 
mixt — Surbek, Palatinus (Iugosla
via).

în primul tur al competițiilor pe 
echipe s-au înregistrat rezultatele : 
masculin : R.P. Chineză — Suedia 
S—1; Iugoslavia — România 5—4 ;

• Noul campion mondial de car
ting este Leif Larsson (Suedia).

« La Zielona Gora (Polonia), in 
campionatul mondial de pentatlon 
modern pentru juniori, după prima 
probă — călăria — formația română 
se află pe locul șase în clasamentul 
general.

• La 28 septembrie, la New York, 
pe Yankee Stadium : meciul pentru 
titlul mondial de box la categoria 
grea Clay — Norton.

Bazele sportive la început de an școlar
Constatări în cîteva școli din județul Neamț

Aproape peste tot în tară. în pregă
tirea noului an de învătămint factorii 
de răspundere au acordat o atenție 
deosebită si construirii, amenajării și 
întreținerii bazelor sportive școlare, 
în general cadrului de desfășurare 
a orelor de educație fizică si activi
tății sportive de masă a elevilor. 

' Toate acestea sint urmarea firească 
a grijii pentru formarea și educarea 
multilaterală a generației tinere, pen
tru întărirea și menținerea sănătății 
poporului. O serie de amănunte refe
ritoare la aceste preocupări am con
semnat zilele trecute la Direcția 
plan-finanțe-investiții din Ministerul 
Educației și învățămintului.

în actualul cincinal si in perspec
tivă statul acordă însemnate fon
duri pentru dezvoltarea bazei mate
riale a sportului școlar. Numai in 
acest an. spre exemplu, sint gata sau 
aproape gata peste 60 de noi săli de 
sport, urmind ca pînă în 1980 să mai 
fie construite numeroase altele. In 
rețeaua școlilor aparținînd diferitelor 
ministere vor fi, de asemenea, date 
in folosință mai piuite zeci de săli 
de sport. Pe plan local — paralel cu 
preocuparea pentru folosirea tot mai 
eficientă a bazei materiale existente 
— consiliile populare, conducerile 
școlilor, cadrele didactice de specia
litate, cu sprijinul cetățenilor, parti
cipă activ la dotarea școlilor cu noi 
terenuri, baze sportive și instalații 
simple.

în județul
Iile și liceele au în majoritate tere
nuri sau săli de sport, precum si ma
terial didactic necesar. Si aici, 
zestrea sportivă a unităților de 
învătămint sporește și se îmbu- 

urmare 
la bu- 
cincinal. 
județul

Neamț, de exemplu, șco-

Si 
unităților 
și se 

numai ca 
alocate de 
(în actualul i 
școlilor din

nătățește nu 
a fondurilor 
getul statului 
suma alocată
Neamț este de patru ori mai mare 
decit cea din cincinalul trecut), ci și 
activității susținute a organelor lo
cale. a conducerilor de școli și a 
elevilor înșiși. O frumoasă inițiativă 
prinde astfel să se generalizeze în 
școlile județului : confecționarea sau 
repararea unor materiale sportive 
(plase pentru handbal, volei sau tenis, 
panouri de baschet, porticuri de gim
nastică. garnituri de sah etc.) chiar 
de către elevi în atelierele-școală.

3
un 
ln- 
Un 
nr. 
din

împreună cu prof. Constantin Țapu. 
inspector școlar de specialitate. și 
Constantin Vernica. secretar al Con
siliului județean pentru educație fi
zică și sport, am efectuat un 
raid la bazele sportive școlare 
din Piatra Neamț Și din sate apro
piate. O foarte frumoasă impresie 
ne-au lăsat. între altele, terenurile și 
celelalte amenajări pentru sport de 
la liceul „Petru Rareș". Deși perma
nent solicitate. inclusiv pe timpul 
vacanței, terenurile constituie 
model pentru felul cum trebuie 
grijite și folosite bazele sportive, 
scurt popas și la Școala generală 
5 — cea mai mare unitate școlară
județ. Discuția cu directorul școlii 
(prof. V. Bordeianu) și starea gene
rală a celor patru terenuri de hand
bal (sport prioritar aici !) ne edifică, 
de asemenea, că și aici se acordă 
grija cuvenită cadrului de desfășu
rare a orelor de educație fizică.

Nu același lucru l-am constatat 
însă la alte școli vizitate. La liceul 
„Calistrat Hogaș", terenul de sport 
— (intr-adevăr mic — se poate juca 
doar baschet și handbal), era prac
tic inutilizabil, din cauză că panou
rile de baschet zăceau... culcate la 
pămînt. fie cu coșurile rupte. într-o 
stare similară se aflau si terenul de 
sport de la Școala generală nr. 4 
(cărămizi împrăștiate pe suprafața 
de joc, plasa porților de handbal 
ruptă, panourile de baschet sparte), 
precum si cele ale școlilor gbnerale 
din satele Bistrița si Vaduri.

Se cunoaște că vîrsta școlară este 
cea mai propice pentru formarea de
prinderilor de mișcare, pentru însu
șirea noțiunilor de bază în diferite 
sporturi, utile în general dezvoltării 
sănătății fizice. Trebuie reținut, toto
dată — așa cum au dovedit-o. foar
te recent. Jocurile Olimpice de la 
Montreal — că marii performeri s-au 
format și se afirmă pe plan interna
țional. la vîrsta cînd sint încă elevi. 
Iată deci tot atîtea argumente ca. 
peste tot în scoli, să se depună efor
turi susținute, permanente pentru 
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare bunei desfășurări a orelor de 
educație fizică, a pregătirii sportive 
a elevilor.

Ion DUM1TR1U

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 septembrie. In țară : Vreme ră
coroasă la început, apoi in curs de în
călzire ușoară. Cerul va fi mai mult 
noros la începutul intervalului în estul 
și sud-estul țării, unde temporar vor 
cădea ploi locale. In rest, ploi Izolate. 
Vînt moderat cu unele intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 șl 12 grade, izo
lat mal coborîte în depresiuni, iar ma
ximele între 14 și 24 de grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri, ceață slabă. 
In București : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător, favorabil ploii de 
scurtă durată, la începutul intervalu
lui. Vînt potrivit. Temperatura In creș
tere ușoară.

Ne aflam, de cu- 
rînd, intr-una din să
lile unei instituții 
de mare însemnătate 
pentru economia na- 
țion.ală_a U.R.S.S. — 
noul 
pecerat < 
Direcției 
sistemului 
unic al 
ale cărei 
înalță in 
Moscovei, 
centru de 
este evident „depășit" 
— ne explica ingine
rul V. N. Mihailov, 
adjunctul directorului 
acestui nou 
al energeticii» 
i se spune aici, 
ceasta, mai ales 
cepînd din 19 
cembrie 1975. 
energetica sovietică a 
depășit pragul „tri
lionului" de kWh 
produs în anul res
pectiv. Acum, in pri
mul an 
zecelea 
tralele 
vieți ce 
un trilion și 95 
liiarde kilowați ore, 
care sint dirijate spre 
marile uzine, mine, 
șantiere de construc
ții — prin 11 sisteme 
energetice unite. Opt 
dintre 
sisteme 
jate de 
nou . creat, 
de acțiune" 
tuia 
kmp 
practic, de la 
divostok la Brest, se
parate prin 11 fuse 
orare. Noul dispece
rat dirijează trei sfer
turi din cantitățile de 
energie electrică pro
duse în U.R.S.S. de 
aproape 700 centrale, 
între care se număra 
..stele" de prima mă
rime, ca hidrocentra
la de la Krasnoiansk 
(6 000 000 kW). termo
centrala de la Krivol 
Rog (3 000 000 kW), 
întreaga „salbă a 
Volgăi" cu alte mili
oane de kW etc.

în fața panoului 
uriaș de la acest dis
pecerat poți cuprinde 
într-o privire cifre șl 
date privind imensul

Cen.tr-u de dis- 
operativ al 

centrale a 
energetic 

U.R.S.S. — 
clădiri 6e 
apropierea 

„Vechiul 
același gen

creier 
cum
A- 
în- 
de- 

cîn.d

al celui de-al 
cincinal, cen- 

electrice so- 
vor produce 

mi-

respectivele 
vor fi diri- 
la centrul 

„Cîmpul 
__ al aces- 

este de 6 500 000 
— întinzîndu-se, 

de la Vla-

enepgeti- 
Trebuie 

anii ac- 
a-

grame de păcură. La 
termocentrala de la 
Kostroma, acest indi
ce de consum de com
bustibil ajunsese însă 
luna trecută la 324,5 
grame. Exemplul ce
lor de la Kostroma a 
căpătat răsipîndire in 
toate întreprinderile 
Energetice din U.R.S.S. 
La Combinatul pe
trochimic din An- 

’ . _ ___ naștere
mișcafea pefitru folo
sirea cit mai judici
oasă a energiei elec
trice, fapt oare s-a 
soldat cu economisirea 
unei cantități de 3,2 la 
sută din consumurile 
prevăzute.
37 500 000 1 
zina de 
„Diesel" 
mensk a 
o comisie 
cătuită din 
fruntași și 
d'in cadrul 
derii. care 
modul de folosire cit 
mai' utilă a energiei 
electrice. Rezultatul 
— o economie de 
3 500 000 kWh în pri
mele șase luni ale a- 
cestui an. în urma 
unui studiu referitor 
la un număr de 1 800 
întreprinderi, sovieti
ce. s-a constatat că 
generalizarea siste
mului de folosire cit 
mai eficientă a cu
rentului electric ar 
putea duce la o eco
nomie anuală de 
3 200 000 000 kWh. 
După cum arată zia
rul „Soțialisticeskaia 
Industria", aceasta e- 
chiva'Iează cu produc
ția maximă a primei 
mari hidrocentrale so
vietice, cea de pe 
Nipru.

Sint fapte și reali
tăți care, odată cu ta
lentul și hărnicia lu
crătorilor sovietici 
din domeniul energe
ticii. evidențiază hotă- 
rirea lor de a-și spori 
aportul la dezvoltarea 
continuă a potenția
lului economic al 
U.R.S.S., la edificarea 
societății comuniste.

potențial al 
cil sovietice, 
spus că. în 
tualului cincinal, 
cest potential va că
păta noi dimensiuni, 
mai ales prin înche
ierea, în linii mari, a 
conectării sistemelor 
energetice ale Sibe
riei și Kazahstanulut 
cu sistemul energetic 
unic al U.R.S.S. Se _______
are, de asemenea, In garsk a luat 
vedere darea in func
țiune a unor noi o- 
biective, respectiv a 
primelor agregate ale 
hidrocentralei Saian 
— Șușenskoe (care va 
depăși cu 400 000 kW 
capacitatea instalată

UNIUNEA 
SOVIETICĂ

respectiv 
kWh. La u- 

locomotive 
din. Kolo- 

fost creată 
specială, al

in unci tori 
specialiști 
intre prin- 
urmărește

zona 
care 
baza 

re-

a hidrocentralei de 
la Krasnoiansk), a 
primului bloc energe
tic de 1 200 000 kW la 
termocentrala Kostro
ma. a atomocentrale- 
lor de la Kursk, de 
la Cernobîlsk (Ucrai
na). din Armenia etc. 
Iar în perspectivă 
urmează să se adau
ge Întregul șir de 
termocentrale ce vor 
fi construite în 
Asiei oentrale și 
vor funcționa pe 
inepuizabilelor
zerve de cărbune de 
la Ekibastuz și Kansk- 
Acinsk.

Unul din specialiștii 
în acest domeniu. E. 
Borisov, prim-adjunct 
al ministrului energe
ticii si electrificării al 
U.R.S.S., arăta că ni
velul unei economii 
depinde nu numai de 
cantitatea de energie 
produsa, ci și de mo
dul in care este pro
dusă și. totodată, con
sumată. Directivele 
Congresului al XXV- 
lea al P.C.U.S. 
tru cel de-al 
cincinal prevăd 
tru producția ___
kWh de energie un 
consum de 325—326

pen- 
X-lea
pen- 
unui

Laurențlu DUȚA

BULETIN RUTIER
Iniormații de la Direcția circulație din Inspectoratul general 

al miliției

în atenția elevilor, 
educatorilor, părinților
începerea noului an de învătămint 

1976/1977 constituie un eveniment im
portant și din punctul de vedere al 
circulației rutiere. Zilnic. milioane 
de elevi și studenți se revarsă pe 
străzi, călătoresc cu mijloacele trans
portului în comun urban și inter
urban. De aici, un plus de atenție 
din paftea lor. a educatorilor și pă
rinților, pentru evitarea accidente
lor, pentru siguranța deplasării pe 
drumurile publice in condițiile unui 
trafic rutier din ce in ce mai intens.

Începînd din acest an școlar, acti
vitățile de educație rutieră în 'rîn- 
durile elevilor și studenților se rea
lizează potrivit prevederilor Planu
lui comun de măsuri elaborat de 
Ministerul Educației și învățămintu- 
lui. Ministerul de Interne. Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. întocmit pe 
baza experienței dobindite în anii 
anteriori și a concluziilor desprinse 
în cadrul Consfătuirii pe țară care 
a avut loc la începutul anului 1976 
la Brașov, planul de măsuri mai sus 
amintit însumează principalele sar-

ci.ni care se cer îndeplinite în vede
rea instruirii și educării copiilor din 
grădinițe, elevilor și studenților pen
tru cunoașterea regulilor de circula
ție și formarea convingerilor asu
pra necesității de a le respecta. Im
portant este acum ca toți factorii 
implicați — cadrele didactice, in
structorii de pionieri, organizațiile 
de tineret și lucrătorii de miliție — 
să-și unească și să-și intensifice e- 
forturile în vederea pregătirii în cit 
mai bune condiții a copiilor și ti
neretului ca participant! disciplinați 
la traficul rutier. Efectuarea orelor 
consacrate predării regulilor de cir
culație, acționarea patrulelor școlara 
de circulație, demonstrații practice 
in parcurile școală de circulație, iată 
ctteva dintre căile și mijloacele la 
îndemîna școlii, a căror folosire per
manentă este de natură să realizeze 
educația rutieră a copiilor. Frecvența 
zilnică a accidentelor de circulație 
soldate cu victime în rîndul copiilor 
și tineretului (în medie 4—5 victime 
pe zi) obligă părinții, școala, organi
zațiile de 
precum și 
desfășoare 
prevenire 
în același 
ducătorilor auto să circule cu multă

precauție în zona școlilor si a locu
rilor de joacă pentru copii.

Oprirea pe marginea 
drumului

O imagine frecvent întîlnită In 
aceste zile pe o serie de artere de 
largă circulație (București—Ploiești, 
București—Urziceni, București—
Giurgiu și altele) 1 multe, foarte 
multe autovehicule oprite, fie pe
București—Urziceni, București—
Giurgiu și altele) : multe, foarte 
multe autovehicule oprite, fie pe 
marginea șoselei, fie chiar pe par
tea carosabilă. Cei mai multi dintre 
șoferi opresc pentru ca ei sau ceilalți 
pasageri să cumpere fructe vîndute 
de producători in fața casei lor. Este 

procedeu periculos, care a generat 
puține accidente. Pericolul rezidă 
numai în prezența autovehicule- 
oprite, care obligă la numeroase

tineret și de pionieri, 
organele de miliție să 

o neobosită activitate de 
a evenimentelor rutiere, 
timp, este de datoria cori

de 
un 
nu 
nu 
lor _ ___ ___ __ __ _______
depășiri de către ceilalți conducători 
de vehicule, dar și în deplasarea sau 
traversarea neatentă pe șosea a șo
ferilor și pasagerilor coborîti din. 
mașini. De aceea, este necesar ca 
producătorii să-și vîndă fructele nu
mai In locurile anume destinate a- 
cestui scop, iar conducătorii auto să 
nu oprească pe drum — și nici în a- 
fara acestora — pentru a cumpăra 
fructe.
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La New York s-a deschis

Sesiunea 
Generale

NEW YORK (De la corespondentul 
nostru). — Marți după-amiază, pe 
catargele din fața palatului Na
țiunilor Unite din New York, au 
fost înălțate din nou cele 144 
de drapele naționale ale statelor 
membre, mardnd astfel deschiderea 
celei de-a 31-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care inaugurează 
cel de-al 4-lea deceniu de existență 
a organizației. Sesiunea a fost des
chisă • de Gaston Thorn, primul mi
nistru al Luxemburgului, președin
tele sesiunii precedente.

Plenara Adunării Generale l-a 
ales pe Hamilton Amerasinghe, șe
ful delegației Republicii Sri Lanka 
la O.N.U., ca președinte al actualei 
sesiuni. *)

Timp de trei luni de zile. Aduna
rea Generală și cele 7 comitete ale 
sale vor dezbate principalele pro
bleme aflate în atenția comunității 
internaționale, înscriind concluziile 
finale într-o serie de rezoluții.

Potrivit mandatului pe care-1 are 
din partea conducerii de partid și de 
stat, delegația română este pregătită 
să-și aducă întreaga contribuție pen
tru realizarea de progrese esențiale 
în direcțiile de bază pe care le in
dică și documentele programatice

* Președintele celei de-a 31-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
este binecunoscut in cercurile Na
țiunilor Unite, unde de nouă ani 
reprezintă țara sa — Sri Lanka. 
Președinte al Conferinței O.N.U, 
asupra dreptului mării, el a con
dus, de asemenea. Comitetul O.N.U. 
pentru utilizarea pașnică a resurse
lor marine.

LIBAN

Mîine va fi instalat noul președinte
Continuă consultările privind soluționarea conflictului

BEIRUT. Joi urmează să preia oficial funcția președintele ales al 
Republicii Libaneze, Elias Sarkis, succedînd lui Suleiman Frangieh. Eve
nimentul este așteptat cu viu interes în cercuri largi ale opiniei publice 
libaneze și internaționale, considerîndu-se că el ar putea marca o coti
tură în evoluția atît de complexă și de dramatică a evenimentelor din 
Liban. Această speranță se întemeiază pe faptul că asupra persoanei pre
ședintelui a existat, cel puțin în mod tacit, o unanimitate de păreri din 
partea partidelor politice din țară, care se află în diferitele grupări rivale
aflate în conflict.

Consacrînd evenimentului nume
roase comentarii, observatorii de pre
să apreciază că sarcina președintelui 
Sarkis este deosebit de dificilă. Pe de 
o parte, înfruntările armate in Liban 
continuă cu intensitate atît în capi
tală, cit și în diferite regiuni ale ță
rii, îndeosebi în regiunea muntoasă. 
Pe de altă parte, după multiple în
cercări de a se ajunge la o regle
mentare politică, perspectivele rămîn 
încă incerte. Cea de a doua confe
rință tripartită sjriană-libaneză-pales- 
tineană, ținută duminică la Chtaura, 
nu s-a soldat cu rezultate concrete. 
Nici consultările angajate de perso
nalități politice libaneze la Damasc, 
la Cairo și în alte capitale arabe 
n-au avut pînă în prezent — după 
cum scrie comentatorul agenției 
France Presse — rezultate care să 
permită să se considere că se va a- 
junge în curînd la o încetare a lup
telor. Această situație impune mai 
mult ca oricînd multiplicarea efortu
rilor pentru a se ajunge la încetarea 
vărsării de singe în Liban, la solu
ționarea problemelor de ansamblu ale 
Orientului Mijlociu.

Primul ministru libanez. Rashid 
Karame, și-a exprimat încrederea în

Adunării 
a O.N.U.

depuse de tara noastră la O.N.U., 
privind realizarea dezarmării gene
rale și totale, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, instaurarea u- 
nei noi ordini economice internațio
nale. creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în viața internațională.

într-o declarație prealabilă deschi
derii sesiunii, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, și-a expri
mat speranța că Națiunile Unite își 
vor intensifica rolul în domeniul de
zarmării. „Goana după arme, nu
cleare sau nenucleare — a spus el, 
a căpătat proporții uriașe, creînd 
impresia că a ieșit complet de sub 
orice control".

în prima zi a fost primit oficial 
ca membru al O.N.U. noul stat in
dependent — Repubjica Seychelles.

★
Ca urmare a intrării în vigoare a 

„Pactului internațional al drepturi
lor politice și civile", ratificat pînă 
în prezent de 38 de state, între care 
și România, la New York a avut loc 
prima reuniune a statelor părți la 
pact în vederea alegerii membrilor 
Comitetului drepturilor omului, orga
nism însărcinat cu urmărirea trans
punerii în viață a prevederilor aces
tui instrument internațional. în co
mitet au fost aleși specialiști din 18 
state, între care și prof. Vladimir 
Hanga, din partea țării noastre. Pac
tul se adaugă mijloacelor de acțiune 
concepute la O.N.U. pentru facilita
rea statornicirii unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, care 
să asigure dezvoltarea armonioasă a 
tuturor națiunilor.

ceea ce privește normalizarea situa
ției în Liban. El a subliniat. într-o 
declarație difuzată, marți, de postul 
de radio Damasc, că „orice reglemen
tare care nu va asigura restaurarea 
integrității și unității Libanului nu 
va răspunde aspirațiilor sale". Rashid 
Karame a reafirmat, într-un inter
viu acordat ziarului kuweitian „Al 
Qabas", că toți libanezii refuză ideea 
divizării Libanului. El a arătat, de 
asemenea, că poporul libanez crede 
în justețea cauzei palestinene.

în prezent, se desfășoară contacte 
la cel mai înalt nivel între Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei și 
oficialitățile de la Cairo. în scopul 
consolidării eforturilor depuse pe li
nia degajării unei soluții politice care 
să pună capăt crizei libaneze, asigu- 
rînd protecția rezistentei palestinene 
și menținerea unității si suveranității 
Libanului — a declarat Ribhy Iwadh, 
reprezentantul la Cairo al organiza
ției palestinene „Al Fatah".

La Damasc, vicepremierul șl mi
nistrul sirian al afacerilor externe, 
Abdel Halim Khaddam. a conferit cu 
Saeb Salam, fost prim-ministru al 
Libanului, aflat în vizită în Siria.

Președintele Austriei l-a primit pe ministrul apărării
al României

VIENA. — în cadrul vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde în Aus
tria, general-colonel Ion Coman, mi
nistrul apărării naționale, a fost pri
mit marți de președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger.

Cu acest prilej, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
transmis șefului statului austriac un 
mesaj de salut, însoțit de cele mai 
calde urări.

Mulțumind, președintele Republicii 
Austria a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu expre
sia sentimentelor sale de stimă, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire. Președintele 
austriac a evocat cu deosebită căl

In favoarea transpunerii în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki

Declarația-program a
HAGA — Tradiționalul „Mesaj al 

tronului", prezentat marți la ■ des
chiderea sesiunii Parlamentului olan
dez de regina Iuliana a Olandei, re
levă ca una dintre preocupările prin
cipale ale guvernului, combaterea in
flației, a cărei rată anuală este de 
9 la sută. Această măsură va trebui 
complementată cu acțiuni de redu
cere a șomajului, care a cuprins 5,8 
la sută din forța de muncă activă 
a țării.

în partea consacrată politicii exter
ne se reafirmă apartenența țării Ia 
N.A.T.O., preconizîndu-se o.,amelio-

Vizita delegației
U.T.C. și U.A.S.C.R. 

în Marea Britanie
LONDRA 21 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei pe care o întreprin
de în Marea Britanie. delegația 
U.T.C.-U.A.S.C.R., condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu. membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.. s-a intilnit 
cu Alex Kitson, membru al Comite
tului Național Executiv. vicepre
ședinte al Comitetului internațional 
ai Partidului Laburist, și Jenny Li- 
tzle, șefa departamentului interna
tional al partidului. Delegația a avut, 
de asemenea, convorbiri la departa
mentul de cercetări și studii teore
tice al Partidului Laburist cu Ken- 
nety Martin, adjunct al șefului de
partamentului. în aceeași zi. delega
ția U.T.C.-U.A.S.C.R. a fost oaspe
tele Societății cooperatiste din Lon
dra.

Acord între 
Piața comună 
și Portugalia

BRUXELLES 21 (Agerpres). — La 
Bruxelles a fost semnat un acord 
privind extinderea relațiilor econo
mice dintre Piața comună și Por
tugalia. Acordul prevede facilitarea 
accesului pe piețele interne ale ce
lor nouă țări membre a produselor 
de export portugheze. C.E.E. va 
acorda credite in valoare totală de 
220 milioane unități de cont (1 u.c. 
este egală cu 1,1 dolari), destinate 
finanțării acțiunilor de modernizare 
și diversificare a economiei 'portu
gheze. 

dură întîlnirea și convorbirile sale 
cu președintele României și a dat o 
înaltă apreciere politicii externe 
promovate de România, de președin
tele său.

La convorbire, purtată într-o at
mosferă cordială, au participat mi
nistrul federal al apărării, Karl 
Liitgendorf, ambasadorul României 
la Viena. Dumitru Aninolu. membrii 
delegației militare române.

Ministrul apărării naționale a fă
cut o vizită la Ministerul federal al 
Apărării și a început convorbirile cu 
omologul său austriac, cu generali și 
ofițeri ai armatei austriece. în 
aceeași zi, delegația militară română 
a depus o coroană de flori la cripta 
Monumentului eroilor din Viena.

guvernului olandez
rare a repartizării sarcinilor financi
are" între țările membre, dată fiind 
creșterea cheltuielilor militare ale or
ganizației. Totodată, guvernul olan
dez se pronunță pentru promovarea 
destinderii pe continent, aceasta 
fiind cu adevărat posibilă numai 
dacă „toate statele aplică cu fermi
tate principiile Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa" și declară, totoda
tă. că va acționa în direcția insti
tuirii controlului asupra armamentelor 
nucleare. Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, în mesaj se spune 
că este necesară realizarea unei so
luții durabile, bazată pe respectarea 
prevederilor rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate și pe recunoașterea 
dreptului poporului palestinean de 
a-și exprima identitatea sa națio
nală. In ce privește situația din 
Africa australă, guvernul olandez 
— se arată în document — con
damnă politica de apartheid și con
sideră că starea actuală de lucruri 
din sudul Africii poate fi reglemen
tată numai prin recunoașterea drep
turilor populației de culoare.

Reuniunea de la Paris asupra cooperării 
economice internaționale

® Propuneri concrete în probleme esențiale vizînd restructurarea 
relațiilor economice interstatale

PARIS — Luni s-au încheiat în 
capitala Franței lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Conferinței asupra 
cooperării economice internaționale, 
lucrări începute la 14 septembrie. 
După cum relatează agențiile de pre
să. lucrările au permis să se obțină 
unele rezultate pozitive. în baza pro
gramului de lucru adoptat ca urma
re a unui compromis realizat la se
siunea anterioară. în cursul actualei 
runde de negocieri, în toate cele pa
tru comisii de lucru au fost depuse 
un șir de propuneri concrete privind 
aspecte esențiale ale problematicii e- 
cOnomice internaționale, cum sînt : 
garantarea veniturilor provenite din 
exporturile țărilor în curs de dezvol
tare, prin corelarea prețurilor aces
tora cu nivelul inflației, desfășura
rea pe baze stabile a relațiilor va- 
lutar-financiare, sprijinirea eforturi
lor de dezvoltare ale statelor răma
se în urmă. în legătură cu aceasta, 
au fost angajate discuții utile. De a- 
semenea. s-a hotărît să se imprime 
un ritm mai alert lucrărilor viitoa
relor sesiuni, astfel ca să se ajungă 
la unele acorduri pînă la viitoarea

Noi posibilități 
de extindere 

a colaborării economice 
româno-algeriene

ALGER — Comisia mixtă româno- 
algeriană, care își desfășoară lucră
rile la Alger, a examinat și a con
statat existența unor largi posibili
tăți pentru extinderea în continuare 
a comerțului și colaborării economice 
reciproce, potrivit înțelegerilor conve
nite în timpul convorbirilor șefilor 
celor două state, stabilind noi măsuri 
în vederea dezvoltării continue a re
lațiilor bilaterale de cooperare econo
mică. Delegația română este condusă 
de Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernufui, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, iar delegația algeriană de 
Layachi Yaker, ministrul comerțului.

SPANIA

ZECI DE MII DE MUNCITORI 
IN GREVĂ

Actualitatea politică spaniolă este 
dominată de ampla mișcare revendi
cativă a oamenilor muncii. In trei 
importante orașe — Leon, Corogna și 
Burgos — au declarat grevă 30 000 
de muncitori. La Corogna și în îm
prejurimi, conflictul între patronat și 
salariați durează de trei săptămini, 
antrenind 20 000 de greviști.

în provincia Biscaya, 30 000 mun
citori metalurgiști au încetat luni lu
crul. în semn de protest împotriva a- 
restării a patru colegi ai lor. Conti
nuă greva celor 10 000 de metalurgiști 
din Sabadell, în Catalonia.

★
Marți, guvernatorul civil al Madri

dului a interzis o întîlnire a liderilor 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol cu reprezentanți ai partidelor 
social-democrate din Norvegia, R.F.G., 
Suedia și Venezuela, care urma să 
aibă loc în Spania, între 23 septem
brie și 2 octombrie.

reuniune la nivel ministerial prevă
zută la jumătatea lunii decembrie. 
Concluzia observatorilor este că 
chiar și aceste discuții, limitate ca 
participare și problematică, denotă 
posibilitatea reală ca. prin unirea e- 
forturilor tuturor țărilor interesate, 
să se obțină realizări concrete în o- 
pera de edificare a noii ordini eco
nomice internaționale.

★
Conferința asupra cooperării 

economice internaționale, denu
mită și „dialogul Nord-Sud“, 
și-a desfășurat lucrările, pentru 
prima oară, la Paris, intre 16—19 
decembrie 1975. La conferință 
participă 27 de state, dintre care 
8 țări dezvoltate și 19 țări în 
curs de dezvoltare. Inițiativa a- 
cestui dialog (aparținînd Fran
ței), a apărut ca o expresie a 
cerinței tot mai imperios resim
țite pe plan mondial, de a se 
ajunge la instaurarea unor re
lații economice interstatale noi, 
la înlăturarea decalajelor și e- 
dificarea noii ordini economice 
mondiale.

AFRICA DE SUD

Amplă mișcare populară împotriva 
discriminării rasiale

DAR ES SALAAM. — Secretarul 
general al Consiliului Național Afri
can din Africa de Sud (A.N.C.). Al
fred Nzo. a declarat că acțiunile e- 
nergice ale maselor populare din 
Republica Sud-Africană împotriva 
regimului de apartheid și participa
rea la această luptă a clasei mun
citoare. care insuflă forță si impri
mă mișcării un caracter organizat, 
demonstrează hotărârea neclintită a 
populației africane de a înlătura ju
gul dominației regimului rasist al 
lui John Vorster.

Populația africană din R.S.A. — a 
subliniat Alfred Nzo — a dat do
vadă că este gata să lupte pentru 
schimbarea orânduirii de stat, că- 
lăuzindu-se după programul elaborat 
de Consiliul Național African. De
monstrațiile de protest, declanșate in 
urmă cu trei luni de elevi și stu
dent! împotriva discriminării rasiale

Spre convocarea unei conferințe constituționale 

cu privire la Rhodesia
DAR ES SALAAM. — După ce 

a conferit la Dar Es Salaam cu se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, a menționat. în ca
drul unei conferințe de presă, că se 
așteaptă în următoarele zile ca pre
mierul regimului de la Salisbury, 
Ian Smith, să facă o declarație pu
blică oficială prin care să accepte 
principiul guvernării majorității în 
Rhodesia. „Independența ar putea să 
survină în următorii doi ani, dar

GABERONES. — După cum rela
tează agenția France Presse. citind 
surse -din Gaberones, președinții Sa
mora Machel (Mozambic), Julius 
Nyerere (Tanzania), Kenneth Kaunda 
(Zambia) și Seretse Khama (Botswa
na) se vor întîlni duminică la Gabe
rones, cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a independenței Botswanei. 
La proiectata reuniune ar urma să 
participe și șeful statului zairez, Mo
butu Șese Seko. Participanții vor lua 
în discuție — apreciază observato-

S. U. A.

Campania electorală prezidențială
WASHINGTON — Cei doi candidați 

la postul de președinte al S.U.A., Ge
rald Ford, din partea partidului re
publican, și Jimmy Carter, din partea 
partidului democrat, se află în plină 
campanie electorală, ambii fiind an
gajați într-o Intensă activitate : în
truniri electorale, apariții la posturile 
de televiziune, întîlniri cu cercuri de 
afaceri, interviuri cu ziariști. Zilele 
acestea, campania intră într-o fază 
nouă: președintele Gerald Ford își 
va începe primul său mare turneu 
electoral în cîteva state din sudul ță
rii — Louisiana, Mississippi, Alabama 
și Florida — adică tocmai într-o re
giune unde majoritatea alegătorilor 
sint considerați adepți ai candidatului 
prezidențial din tabăra adversă, Jim
my Carter, fost guvernator al statu
lui Georgia. La rîndul său. Carter a 
pornit cu un „tren electoral" pe un 
itinerar ce traversează șase state, în
tre New York și Chicago.

Ziarele americane subliniază inte

In școli, s-au extins in Întreaga tară, 
transformîndu-se Intr-o mișcare 
populară împotriva sistemului de a- 
partheid și a politicii de discrimi
nare rasială.

O trăsătură caracteristică a acțiu
nilor antirasiale din Republica Sud- 
Africană — a declarat secretarul ge
neral al A.N.C. — o constituie și 
faptul că la ele participă nu numai 
populația africană, ci și alte grupări 
etnice, reprezentanți ai studenților 
albi.

Politia sud-africană a arestat peste 
5 200 de persoane, după evenimen
tele din 18 iunie, de la Soweto. Peste 
376 de persoane și-au pierdut viața, 
iar alte cîteva sute au fost rănite, 
700 de persoane fiind condamnate la 
închisoare pe diferite termene, sub 
acuzația de a fi participat la „ac
țiuni antiguvernamentale", se arata 
într-un raport publicat la Johannes
burg.

acest proces ar putea fi mai rapid", 
a spus șeful statului tanzan' n. 
„Dacă primul ministru rhodesia'. a 
spus el, acceptă condițiile privi, d 
stabilirea unui guvern independent 
al majorității în Rhodesia, după cum 
șe așteaptă, nu mai există nici un 
motiv ca Marea Britanie să nu con
voace o conferință constituțională 
pentru crearea unui guvern de tran
ziție în Rhodesia, cu participarea re
prezentanților poporului Zimbabwe 
și ai regimului de la Salisbury",

★
ril — aspectele rezultate din recen
tele convorbiri purtate la Pretoria 
de secretarul de stat american, 
cu șefii guvernelor rasiste sud- 
african și rhodesian, John Vor
ster și, respectiv, Ian Smith, 
întîlnirea cvadripartită la nivel 
înalt a fost, de altfel, anunțată, 
luni, de președintele Kenneth Ka
unda, în cadrul unei declarații de 
presă, fără a fi însă precizată data 
exactă la care ar urma să aibă loe.

resul cu care sînt așteptate dialogu
rile televizate între cei doi candidați, 
care vor răspunde la întrebările unor 
comentatori. Prima întîlnire .de acest 
gen va avea loc la 23 septembrie, 1* 
Philadelphia, și va fi consacrată pro
blemelor Interne, îndeosebi celor e- 
conomice, care preocupă în prezent 
în cea mai mare măsură masele largi 
ale poporului american ; o serie de 
dificultăți economice nerezolvate, șo
majul ridicat, criminalitatea și alte 
probleme sociale acute se vor situa 
în centrul acestei confruntări în fața 
milioanelor de telespectatori. A doua 
dezbatere, la San Francisco, în 6 oc
tombrie, se va concentra asupra unei 
tematici privind politica militară a 
Statelor Unite, precum șl pozițiile 
candidaților în probleme internațio
nale majore, printre care un loc de 
frunte urmează să-l ocupe destin
derea, problema Orientului Mijlo
ciu, S.U.A. și țările in curs de dez
voltare etc.

BONN: In preajma alegerilor parlamentare
Viața politică a R.F.G. este domi

nată în această toamnă de cam
pania pentru alegerile în Bun
destag, care vor avea loc la 3 oc
tombrie. Incercînd să definească 
specificul actualei campanii elec
torale, săptămînalul „Die Zeit" 
relevă că, deși confruntarea din
tre partidele actualei coaliții gu
vernamentale — Partidul social
democrat și Partidul liberal-demo
crat — și cele ale opoziției — 
Uniunea creștin-democrată si Uniu
nea creștin-socială — capătă pro
porții și se desfășoară pe un ton 
tot mai ridicat, disputele electo
rale nu reușesc să detașeze din 
masa problemelor actualității vest- 
germane teme prioritare de dez
batere asupra cărora cele două 
tabere să ofere puncte de vedere 
bine conturate și alternativa clare, 
de natură să capteze atenția cores
punzătoare a alegătorilor si să le 
faciliteze luarea deciziei pe care o 
vor exprima la 3 octombrie.

Exemplul cel mai concludent în 
acest sens îl oferă dezbaterea pre
electorală asupra problemelor eco
nomice și sociale ale tării, proble
me care, după opinia generală, 
constituie cea dinții preocupare a 
cetățenilor vest-germani. interesat! 
în cel mai înalt grad în acest mo
ment în asigurarea locurilor de 
muncă și stabilitatea preturilor. Or, 
după cum observă „Suddeut- 
sche Zeitung", pînă acum po
litica economică nu constituie în 
fapt o temă a campaniei electo
rale și aceasta pentru că atît par
tidele de guvernămînt, cît și cele 
din opoziție sînt mai mult sau mai 
puțin de acord asupra politicii eco

nomice care va fi promovată în 
următorii patru ani.

Perioada preelectorală prilejuieș
te, de asemenea, partidelor anga
jate în competiție afirmarea și de
talierea punctelor lor de vedere a- 
supra orientărilor de politică ex
ternă. Numeroase ziare observă 
că, in linii mari, opțiunile de po
litică externă ale partidelor repre
zentate în actualul Bundestag nu

Reafirmare a necesității de 
a se accentua cursul des
tinderii și de a se dezvolta 
relațiile cu țările socialiste.

diferă substanțial într-o serie de 
mari domenii (relațiile cu Piața 
comună, cu N.A.T.O., raporturile cu 
țările în curs de dezvoltare). O a- 
titudine asemănătoare în multe pri
vințe se manifestă și în legătură 
cu necesitatea îmbunătățirii în 
continuare a climatului general 
european, a extinderii relațiilor de 
cooperare cu țările socialiste, a fa
vorizării acțiunilor vizînd destinde
rea și înțelegerea între state. în 
cadrul campaniei ; electorale a 
P.S.D. sînt amintite rezultatele po
zitive obținute în ce privește re
lațiile cu țările socialiste de gu
vernul de la Bonn, subliniindu-se 
dorința de a continua eforturile în
dreptate în acest sens. Președintele 
P.S.D., Willy Brandt, a reafirmat 
preocuparea partidului său și a 
actualului cabinet de coaliție de a 

întreprinde noi pași pe calea îm
bunătățirii relațiilor cu țările so
cialiste, „aspect de importantă de
osebită pentru R.F.G. în domeniul 
destinderii și colaborării".

într-o serie de cuvîntări electo
rale și interviuri, în favoarea con
tinuării acestui curs s-a pronunțat 
și candidatul U.C.D. la funcția de 
cancelar, Helmut Kohl. Referin
du-se la viitoarea reuniune de la 
Belgrad în problemele securității 
europene, el a făcut cunoscut că, 
în cazul desemnării sale în 
fruntea guvernului, va primi fa
vorabil orice inițiativă menită 
să contribuie la transpunerea în 
viață a prevederilor Actului final 
de la Helsinki. El a adăugat. în a- 
celași timp, că U.C.D. va imprima 
acestei politici „accente specifice", 
prin prisma legăturilor R.F.G. cu 
Piața comună și N.A.T.O.

După cum s-a anunțat. Manifes
tul electoral al Partidului Comu
nist German se pronunță pentru o 
politică de asigurare a dreptului 
la muncă, adoptarea de măsuri ur
gente împotriva creșterii preturi
lor, acordarea de drepturi demo
cratice tuturor cetățenilor tării.

Numeroase sondaje de opinie e- 
fectuate în perioada din urmă con
verg spre aprecierea că rezultatele 
votului vor fi deosebit de strînse. 
Configurația noului parlament va 
depinde în bună măsură și de op
țiunea păturii relativ importante 
de alegători încă nehotărîti. pentru 
cîștigarea cărora fiecare din parti
dele angajate în alegeri desfășoară 
în această perioadă o activitate 
electorală susținută.

Comellu VLAD

agențiile de presă transmit:
PîSîîlirS. Mustafa Khalil, prim- 

secretarial Uniunii Socialiste Arabe, 
l-a primit pe Petru Burlacu, amba
sadorul tării noastre în Egipt. In 
cursul convorbirii au fost abordate 
unele aspecte ale dezvoltării în con
tinuare a relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Arabă.

Congresul O.I.Z.La He,sinki- 
s-au deschis lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Organizației In
ternaționale a Ziariștilor (O.I.Z.). la 
care participă delegații din peste 100 
de țări. Din România este prezentă 
o delegație condusă de Octavian Pa
ler. președintele Consiliului Ziariști
lor. între problemele de pe agenda lu
crărilor congresului figurează, prin
tre altele, rolul ziariștilor în lupta 
pentru întărirea păcii și securității, 
pentru extinderea cooperării interna
ționale. pentru destindere, dezarma
re și progres economic și social al 
popoarelor.

„InterspuHmc". La Berlin • 
luat sfîrșit ședința Consiliului sis
temului internațional și Organizației 
de telecomunicații cosmice „Inter- 
sputnic". Au participat delegații din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R.D.G., 
Mongolia. Polonia. România. Unga
ria si Uniunea Sovietică. Ca obser
vatori au participat reprezentanți ai 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
poștă și telecomunicații, ai Organi
zației internaționale de radio și te
leviziune (O.I.R.T.) și ai „Intercos- 
mosului". S-au adoptat documente 

privind folosirea unor dispozitive 
tehnice pentru emisiuni de televiziu
ne. telefonice, de telegraf, telefoto 
și radio.

1 808 387 membri număra 
Partidul Comunist Italian la 15 sep
tembrie. cu 170 000 de persoane mai 
mult decît la începutul anului.

în Portugalia au fost ,ntr°- 
duse o serie de măsuri, printre care 
majorarea impozitului la import cu 
30 la sută, interzicerea importului 
de mărfuri de importanță secundară, 
credite speciale pentru stimularea 
exportului. Pe această cale se pre
conizează reducerea deficitului ba
lanței de plăți.

Partidul Radical Italian a 
lansat o campanie în vederea revi
zuirii Concordatului — document 
care reglementează raporturile din
tre statul italian și Vatican, la mani
festația desfășurată luni la Roma 
participînd peste 3 000 de persoane. 
Partidul Radical motivează aceste 
acțiuni pe considerentul că prin Con
cordat — încheiat în 1870 — biserica 
catolică deține diverse privile
gii, bună parte din prevederile ac
tului avind un caracter anacronic, 
cum ar fi obligativitatea unei ore de 
religie, săptămînal, în școlile publi
ce, scutirea de taxe a instituțiilor bi
sericești. Indemnizații din partea sta- 
tuluizpentru episcopi sau pastori ș.a.

Declarație.
membru al Biroului 

Jean Kanapa, 
Politic al P.C.

Francez, a declarat că alegerea 
Parlamentului european, organ con
sultativ al C.E.E., pe baza sufragiu
lui universal, ar fi de natură să 
ducă la extinderea puterilor aces
tuia. ai cărui membri în majoritate 
sînt străini, puțind, astfel, să-și Im
pună hotărîrile sale poporului fran
cez. în declarația făcută presei, Jean 
Kanapa a relevat că P.C.F. „se va 
opune oricărei instituții sau meca
nism supranational, deci oricărei 
extinderi în acest sens, a puterilor 
Parlamentului european". •

După scrutinul din Sueu 
dia. Președintele parlamentului 
suedez. Henry Allard, a avut con
sultări cu liderii partidelor de cen
tru. Thorbjoern Faelldin. moderat, 
Goesta Bohman. și liberal. Per 
Ahlmark, în vederea formării unui 
nou guvern, după alegerile generale 
de duminică. în același scop. între 
liderii celor trei partide a avut loc 
o primă rundă de discuții neoficiale. 
Noul cabinet suedez urmează a fi al
cătuit în prima parte a lunii octom
brie.

Incidente Ia Bangkok. ° 
serie de incidente au avut loc la 
Bangkok în legătură cu reîntoarcerea 
în Tailanda a fostului prim-ministru 
Thanom Kittikachom. exilat în 1973, 
după demisia guvernului său. demi
sie datorată puternicelor manifestații 
studențești în favoarea reinstaurării 

democrației în tară. în urma acțiu
nilor de protest ale muncitorilor șl 
studenților, actualul prim-ministru. 
Seni Pramoj, a anunțat că fostul 
premier va fi invitat să părăser-,'4 
Tailanda cît mal curînd posibil.'

Știința în slujba păcii șl 
cooperării internaționale. 
La Londra au Început lucrările celei 
de-a 11-a adunări generale a Fede
rației mondiale a oamenilor de ști
ință, abordînd probleme ale rolului 
științei și tehnicii în dezvoltarea so
cial-economică. România este pre
zentă cu o delegație din care fac 
parte acad. Nicolae Teodorescu și 
prof. Corneliu Penescu. Reprezentan
ții români au exprimat, în interven
țiile lor. necesitatea unirii pe plan 
mondial a eforturilor oamenilor de 
știință pentru realizarea unui climat 
de pace și securitate, pentru făurl- 
rea unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

Sărăcia în lume. Intr uB 
studiu înaintat Comitetului pentru 
probleme externe al Senatului ame
rican se arată că problema numărul 
unu a lumii o constituie sărăcia și 
nivelul ridicat al costului vieții, iar 
pe locul doi se situează șomajul. A- 
proape jumătate din populația glo
bului se află într-o continuă luptă 
pentru supraviețuire, se menționea
ză în studiu. Ajutoarele în alimente 
acordate de S.U.A. statelor sărace au 
fost anul acesta cu o treime mai mici 
decît în urmă cu 10 ani. Pe de altă 
parte, vînzările de armament în 
străinătate vor depăși anul acesta 10 
miliarde dolari, respectiv o creștere 
de 1.6 miliarde dolari față de anul 
1975.

• EXPEDIȚIE INTER- 
NAȚIONALĂ IN AN
TARCTICA. ° mara exPed1’ 
ție internațională va proceda, 
incepînd din noiembrie, la un 
studiu complex al faunei și flo
rei de 6Ub platforma de gheață 
a Antarctidei. Specialiști din 
zece țări ale lumii vor efectua 
lucrări de forare în trei puncte 
ale continentului de gheață 
pentru prelevarea, printre alte
le, a unor eșantioane minerale. 
Totodată, vor fi coborîte în 
adîncuri diverse aparate, ca
mere de luat vederi, ca și o se
rie de capcane speciale pentru 
capturarea peștilor și a altor 
viețuitoare acvatice. La expedi
ție, prevăzută să dureze patru

luni, participă U.R.S.S.. S.U.A., 
Australia, Marea Britanie. Ja
ponia, Noua Zeelandă, Norve
gia. Suedia. R.F.G., Danemarca.

• ALIMENT SUPER-
PROTEIC. Un nou produs
bogat în proteine — „Ricetein" 
— a fost pus la punct; după 
patru ani de cercetări, de că
tre două mari companii alimen
tare mondiale. Combinație per
fectă între două dintre cele mai 
vechi, mai răspîndite și mai 
economice alimente — orezul 
și soia (din care se extrag doar 
proteinele), „Ricetein“-ul se 
poate consuma direct, fără nici 
o preparare prealabilă. El pose
dă toate proprietățile orezului, 
inclusiv gustul și consistența, 
iar prețul său va fi mult sub 
nivelul surselor tradiționale de

proteine : carnea și peștele. Po
trivit normelor F.A.O. (Organi
zația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), 
260 gr. de „Ricetein" acoperă 
necesarul zilnic de proteine al 
unui adult.

• „VÎRSTA" UNIVER
SULUI. Pînă de curînd se a- 
precia că Universul are o vechi
me de 14—17 miliarde de ani. 
Abordînd o nouă metodă de 
calcul, doi fizicieni de la Law- 
rance Livermore Laboratory 
(Statele Unite) au ajuns la con
cluzia că Universul este ceva 
mai în vîrstă, și anume, are 20 
miliarde de ani. Acest rezultat 
se bazează pe studierea. în me
teoriți, a relației dintre reniul- 
187 radioactiv și compusul sta-

De pretutindeni
bil pe care acesta îl produce î 
osmium-187.

© RESTRICT» SEVE
RE LA CONSUMUL DE 
APĂ. în cîteva zile, vor intra 
in vigoare, în toată partea de 
sud a Marii Britanii, inclusiv 
regiunea Londrei, restricții se
vere în ce privește utilizarea 
apei. Făcînd parte din, campa
nia pentru combaterea efecte
lor secetei, decretul semnat luni 
de ministrul mediului ambiant, 
Peter Shore, autorizează „Ser
viciul apelor din valea Tamisei"

să impună celor circa 12 mili
oane de locuitori din zona vi
zată (de la limita Țării Galilor 
pînă la gurile Tamisei) noi mă
suri pentru economisirea apei. 
Printre altele, se interzice stro
pirea grădinilor, parcurilor, te
renurilor de sport (în primul 
rînd a celor de golf și de 
curse), umplerea piscinelor și a 
bazinelor cu funcție decorativă, 
spălarea excesivă a automobile
lor.

© VIITORUL CĂRBU
NELUI. Pînă la sfîrșitul aces
tui secol, și probabil chiar pînă

în anul 2010, cărbunele va juca 
un rol din ce în ce mai impor
tant în sectorul energetic, în po
fida marilor inconveniente pe 
care le creează și a costului ri
dicat al exploatării și utilizării 
sale. Acestea sînt previziunile 
experților în cărbune al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, conținute într-un raport 
publicat zilele acestea la Ge
neva.

• VESTIGII ALE CUL
TURII HARAPPANE. Acum 
120 de ani. arheologii au desco
perit pentru prima oară, în ba
zinul fluviului Ind, ruinele unei 
așezări considerate a fi una din 
cele mai mari aglomerări din 
perioada neoliticului și epocii

de bronz (mileniile III—II î.e.n.), 
unde a înflorit o cultură cu
noscută în istorie sub numele 
de harappană. De atunci, pe lo
cul așezării oamenii de știință 
au găsit multe mărturii ale ni
velului de civilizație al vechilor 
populații care trăiau în această 
zonă. Recent, cu prilejul unor 
săpături efectuate la circa 90 km 
de Karachi, arheologii pakista
nezi au găsit sigilii din piatră 
și brățări din lut Împodobite 
cu bivoli cu cocoașă — repre
zentări caracteristice pentru 
cultura harappană.

• NOUA MONEDĂ 
ETIOPIANA. Pină la 12 ia
nuarie 1977, dolarii etiopieni, cu

efigia fostului împărat Haile 
Selassie, vor fi complet înlo- 
cuiți cu noua monedă numită 
Birr, s-a anunțat marți, oficial, 
la Addis Abeba. Noua reformă 
monetară intră în vigoare la 
14 octombrie. Biletele de 100 și 
500 de dolari trebuie remise 
băncilor înainte de 18 octom
brie. Bancnotele de 1,5 și 10 do
lari pot fi schimbate pînă la 
11 ianuarie 1977.

• DINOZAUR PITIC, 
în sudul Franței a fost desco
perit, nu de mult, scheletul 
unui dinozaur pitic. Cercetătorii 
care au făcut această descope
rire au ajuns la concluzia că 
animalul, care are o lungime de 
numai 125 centimetri, a trăit In 
urmă cu 150 milioane de ani.
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