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Consfătuire de lucru 
ia Comitetul Central al P. C. R. 
consacrată activilătii In domeniul proiectării 

si construcțiilor industriale
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A IN DICAT UN ANSAMBLU DE MĂSURI PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA RADICALĂ A PROIECTĂRII Șl REALIZĂRII CONSTRUCȚIILOR, SUBLINIIND 
MAREA RĂSPUNDERE CE REVINE MINISTERELOR, PROIECTANȚILOR Șl CONSTRUCTORILOR

• Prin soluții constructive moderne, simple și raționale, prin evitarea supradimensionărilor, să 
se asigure o reducere substanțială a cheltuielilor și consumurilor materiale, eficiență economică 
sporită.

• Cea mai mare parte a proiectelor să fie elaborate la fața locului, în funcție de condițiile și 
cerințele concrete ale fiecărui obiectiv.

• Este necesară elaborarea de norme precise pentru proiectarea construcțiilor; să se realizeze 
o mai largă diversificare a materialelor de construcții și un consum rațional, riguros motivat, care să 
înlăture orice risipă.

• învățămîntul superior din construcții, arhitectură și tehnologie, reciclarea cadrelor din proiec
tare și construcții să țină pasul cu experiența valoroasă dobîndită pe plan național, cu tot ceea ce 
este nou pe plan mondial în teoria și practica de specialitate.

• Cerințe de prim ordin pe șantiere : folosirea mai judicioasă a bazei tehnico-materiale existente, 
extinderea hotărîtă a mecanizării muncii, ridicarea calificării constructorilor.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 21 septembrie, 
a avut loc, la C.C. al P.C.R., o consfătuire 
de lucru privind activitatea în domeniul 
proiectării și construcțiilor industriale.

Au luat parte tovarășul Manea Mănes- 
cu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, losif Uglar.

La consfătuire au participat miniștri, ca
dre de conducere din ministere, instituții 
economice centrale, din institute de cerce
tare și proiectare în construcții, reprezen
tanți ai organizațiilor de construcții, spe
cialiști, cadre didactice din învățămîntul 
superior.

Consfătuirea, organizată din inițiativa 
secretarului general al partidului, a luat 
în discuție unele probleme legate de felul 
în care se aplică Directivele Congresului 
al Xl-lea al partidului, prevederile legilor 
țării noastre cu privire la proiectarea și 
realizarea construcțiilor industriale și cu 
altă destinație economică.

în cadrul consfătuirii au fost analizate 
rezultatele obținute în domeniul proiectă
rii și execuției construcțiilor în industrie și

în alte domenii economice, măsurile ce 
trebuie aplicate în vederea realizării în 
condiții cît mai bune, cu soluții moderne 
și cît mai eficiente, a importantelor obiec
tive de investiții prevăzute în planul na
țional unic de dezvoltare a țării în peri
oada actualului cincinal 1976—1980.

în încheierea consfătuirii a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România.

Subliniind importanța deosebită a acti
vității de cercetare, proiectare și construc
ții în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului și relevînd importan
tele realizări obținute în anii construcției 
socialismului în această direcție, secretarul 
general al partidului a adus o serie de 
critici ministerelor, organelor economice 
de sinteză, institutelor de proiectări, con
structorilor, în legătură cu unele lipsuri și 
deficiențe existente în activitatea de pro
iectare și executare a construcțiilor indus
triale, agricole și sociale.

în legătură cu aceasta a fost subliniată 
necesitatea adoptării unor măsuri rapide 
de îmbunătățire a situației din proiectare 
în pas cu realizările cele mai înaintate pe 
plan mondial și cu cele mai bune expe
riențe obținute în țara noastră, asișurîn- 
du-se soluții mai raționale, mai ieftine și 
mai eficiente, care să ducă la reducerea

cheltuielilor și a consumurilor materiale și 
la scăderea ponderii clădirilor în costul 
construcțiilor industriale.

în cadrul expunerii, secretarul general 
al partidului a subliniat răspunderea deo
sebită ce revine ministerelor în asigurarea 
unor soluții optime pentru toate noile o- 
biective economice ce se construiesc în 
țara noastră. Ministerele au datoria să 
stabilească temele de proiectare pentru 
fiecare obiectiv, cuprinzînd tehnologia, 
utilajele și parametrii tehnico-economici 
ai construcțiilor. Pe această bază, institu
tele de proiectare și constructorii trebuie 
să elaboreze soluțiile potrivite în vederea 
realizării în cele mai bune condiții a temei 
date.

Consiliului de Miniștri îi revine sarcina 
să ia măsuri imediate de revedere a tutu
ror proiectelor construcțiilor industriale, 
inclusiv a celor aflate în execuție, spre a 
fi adoptate soluții cît mai simple, care să 
evite supradimensionarea, consumurile 
mari de materiale. în legătură cu aceasta 
se impune aprofundarea studiilor privind 
calculele de rezistență în cazul fiecărei 
construcții în parte, în raport cu caracterul 
și greutatea utilajelor și a instalațiilor și 
pornindu-se de la principiul că halele au 
doar rolul de a asigura protecția mașini
lor și muncitorilor, și nu un rol tehnologic. 
(Continuare in pag. a III-a)

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Radioteleviziunii italiene (RAI-TV)
După cum s-a mal anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 2 septembrie pe Gino Neblolo, trimis spe
cial al Radioteleviziunii italiene (R A.l. — TV), căruia l-a acordat un 
interviu.ÎNTREBARE: Cu toate că in 

România s-au obținut realizări 
importante in domeniul econo
mic, există încă diferente în ce 
privește nivelul de dezvoltare a 
diverselor regiuni ale tării. V-am 
ruga, domnule președinte, să ne 
vorbiți despre acțiunile între
prinse pentru eliminarea acestor 
diferente.RĂSPUNS : In anii construcției socialiste. România a obțihut succese importante în dezvoltarea sa econo- mico-socială. Producția industrială a fost, in 1975. de peste 30 de ori mai mare decît in anii dinaintea celui de-al doilea război mondial, iar în cincinalul 1971'—1975 ritmul de dezvoltare a industriei a fost de peste 13 la sută anual. Cu toate acestea, într-adevăr. România continuă să fie încă o tară în curs de dezvoltare, ți- nînd seama că a pornit de la un nivel foarte scăzut din punct de vedere economic ; dezvoltarea econo- mico-socială în toate iudetele si zonele tării, deși a cunoscut un progres susținut, continuă încă să înregistreze decalaje destul de serioase. Pornind de la această situație. Congresul al Xl-lea al partidului nostru a trasat ca unul din obiectivele prin

cipale — odată cu dezvoltarea economică generală a României — industrializarea si ridicarea economică a tuturor județelor tării. In acest scop, s-au și stabilit întreprinderile si obiectivele economice care urmează să se realizeze în cursul anilor 1976—1980. Pe baza acestor hotăriri, în fiecare județ urmează să se realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Pentru a înțelege ce înseamnă acest lucru voi menționa că sint citeva județe care urmează să înregistreze, in acești cinci ani, o creștere a producției industriale de 4—5 ori, față de cea pe care o au în momentul de față.Pe baza acestor măsuri se va asigura și dezvoltarea agriculturii, și ridicarea generală a nivelului de viață, a gradului de cultură, bunăstarea tuturor, cetățenilor ; considerăm că fără o dezvoltare economică — am in vedere, în primul rînd, industria și agricultura — nu se poate vorbi de o deplină egalitate în drepturi intre cetățeni.ÎNTREBARE: România se 
distinge prin politica sa externă 
originală și deschisă. Intr-o cu- 
vintare in parlamentul român,

în decembrie 1975, ca si in alte 
ocazii, ați vorbit despre necesi
tatea democratizării raporturi
lor internaționale. Ați dori să 
explicați acest concept ?RĂSPUNS : Republica Socialistă România dezvoltă larg relațiile sale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în acest cadru, punem un accent deosebit pe relațiile cu toate țările socialiste, cu tarile. în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate și, desigur, cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor de care am vorbit. Ținînd seama de faptul că în trecut . relațiile internaționale au fost dominate de citeva mari puteri, că această stare de lucruri se mai face resimțită și astăzi, România acționează ferm pentru participarea la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, de puterea economică sau militară sau de orînduirea lor socială.Considerăm că este necesară o democratizare reală, a vieții internaționale. înțelegem prin aceasta parii? ciparea tuturor statelor la solutionarea problemelor, lichidarea vechilor stări de lucruri la care m-am referit, astfel incit să nu se mai admită ca problemele să fie solutio- , nate doar de citeva mari puteri. Problemele care preocupă întreaga omenire — problemele păcii, securității, dezvoltării economice — să fie soluționate cu participarea activă a tuturor statelor.

ÎNTREBARE: România n
participat recent la Conferința 
țărilor nealiniate de la Colombo. 
Acest lucru a stirnit un mare 
interes in lumea politică.

Doriți, domnule președinte, să 
clarificați rațiunile pentru care 
România susține că nu există 
contradicție între apartenența 
la un tratat militar — cum este 
cazul țării dumneavoastră — si 
activitatea alături de țările nea
liniate ?RĂSPUNS : Am menționat că România se pronunță pentru relații largi de colaborare cu toate statele lumii, pentru organizarea vieții internaționale pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în soluționarea, problemelor dintre state. Pornind de la politica internațională pe care o promovează activ România, am considerat că este necesară o conlucrare tot mai strînsă cu țările nealiniate ; avem în vedere că și aceste țări își propun obiective asemănătoare celor pe care le promovează România in relațiile internaționale. De altfel, practic, întreținem relații foarte strînse cu toate țările nealiniate.Este adevărat că România este membră a Tratatului de la Varșovia, dar trebuie să menționez că, încă de la crearea sa și în nenumărate rîn-

(Continuare în pag. a III-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
Hla Phone

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri dimineața. pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane. Hla Phone, care face o vizită oficială in țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U Ne Win. Totodată, ministrul afacerilor

externe a subliniat caracterul fructuos al vizitei sale in țara noastră și și-a manifestat satisfacția de a fi putut explora cu acest prilej noi căi și modalități de natură să contribuie Ia extinderea și aprofundarea raporturilor româno-birmaneze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui U Ne Win salutul său călduros. împreună cu cele mai bune urări.In continuare a avut loc un schimb de vederi în probleme privind stadiul actual și perspectivele relațiilor

bilaterale. Convorbirea a evidențiat dorința comună de a amplifica colaborarea prietenească dintre cele două țări, pe multiple planuri, de a extinde cooperarea economică. în forme reciproc avantajoase și in domenii de interes mutual.S-a apreciat că întărirea relațiilor româno-birmaneze este in folosul ambelor state și popoare, al realizării de noi progrese pe calea înțelegerii și colaborării internaționale.
(Continuare în pag. a III-a)

Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma

în ziua de 22 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Edouard Saouma, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), care a participat la cea de-a X-a Conferință regională pentru Europa a F.A.O., ale cărei lucrări se desfășoară la București.La întrevedere a luat parte tovarășul Angelo Miculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministrul a- griculturii și industriei alimentare,

președintele actualei Conferințe a F.A.O.Cu acest prilej, directorul general Edouard Saouma a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cuvinte de caldă mulțumire pentru întrevederea acordată, i-a exprimat profunda sa considerație pentru rolul pe care șeful statului român îl joacă in promovarea conceptului unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru contribuția de seamă adusă de România la întărirea activității F.A.O.Oaspetele a rugat, de asemenea,

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească expresia gratitudinii sale, a tuturor participanților la cea de-a X-a Conferință regională pentru Europa a F.A.O., pentru condițiile asigurate bunei desfășurări a conferinței, subliniind că organizarea a- cestei reuniuni la București reprezintă o nouă și elocventă dovadă a participării plenare a României Ia activitatea organizației pusă în slujba cauzei colaborării pașnice și prosperității națiunilor.
(Continuare în pag. a III-a)

Lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul
din Marea Britanie

Camerei Lorzilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. a primit, miercuri dimineața, pe lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul Camerei Lorzilor din Marea Britanie. care întreprinde o vizită în tara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.La primire a luat partek tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost prezent Jeffrey Charles Petersen. ambasadorul Marii Britanii la București.Lordul cancelar a arătat că îi revine plăcuta misiune de a transmite

șefului statului român un cordial salut din partea premierului britanic, James Callaghan. Oaspetele a exprimat. totodată, mulțumiri pentru ospitalitatea și cordialitatea cu care a fost întîmpinat în timpul vizitei în tara noastră, pentru prilejul de a cunoaște nemijlocit realizările României moderne.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să fie transmise premierului James Callaghan, precum și fostului premier Harold Wilson salutul său și cele mai bune urări.In timpul convorbirii s-a evidențiat că relațiile româno-britanice cu

nosc o continuă dezvoltare. în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei cooperării și destinderii în Europa si în lume. în acest context, s-a subliniat rolul care revine parlamentelor celor două state în amplificarea colaborării reciproc avantajoase dintre România si Marea Britanie pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. în cultivarea prieteniei dintre popoarele român și englez, în promovarea idealurilor pă-
(Contlnuare în pag. a III-a)
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• Primirea delegației Sindicatelor din Republica 
Populară Bulgaria, condusă de Mișo Mișev

• Întîlnirea cu secretarul general al Partidului 
Progresului și Socialismului din Maroc, Aii Yata
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100 000 de vagoane
• Operativ, convingător, de la om la om

Un succes de prestigiu 
constructorilor 

arădeni

Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului educației politice șl al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative a fost primit de colectivul nostru de muncă de la complexul C.F.R. Adjud cu deosebit interes. în ziua apariției sale în presă numărul abonamentelor s-a dovedit insuficient, măsuri ca ziarele fișate în locurile frecventate din ateliere. Totodată, membrii de partid au purtat și poartă discuții de la om la om pe marginea prevederilor acestui document de cea mai mare însemnătate teoretică și practică. Organizațiile de bază au început

Am luat să fie a- cele mai secții și

consultările pentru întocmirea unor planuri de activitate in vederea mai bunei organizări și conduceri unitare a activității politi- co-ideologice și cultural- educative din complexul nostru.în ansamblul muncii consacrate dezvoltării conștiinței socialiste ne preocupăm să găsim, între altele, metode și mijloace educative cît mai adecvate în rindul navetiștilor. în acest sens pe lingă organizarea unor manifestări cultural-educative acasă, în comunele navetiștilor, folosirea gazetelor de stradă din aceste localități, discuțiile organizate cu familiile tovarășilor noștri de muncă, ne gîndim și la posibili- . tatea organizării unor acțiuni noi, cu un conținut

bogat, Interesante. Din păcate, noi cunoaștem în mică măsură experiența dobîndită în acest domeniu de alte organizații de partid. Tocmai de aceea ne-am propus să organizăm un schimb de experiență pe această temă, să folosim mai mult instruirile care au loc la nivel județean, dialogurile cu activiști de partid etc. în același timp considerăm că ar fi binevenită și difuzarea unor materiale de îndrumare pentru organizarea unor activități politice, cultural-educative rindul navetiștilor.

cu-

în
Aurel NICOLAU 
secretarul comitetului 
de partid de la Complexul
C.F.R. Adjud

• Sprijin concret în realizarea planului 
la export

soarelui, Iar porumbul încă verde. Dar de semănat tot ne-am apucat. Ne-am reașezat și adaptat întregul plan de activitate din cîmp, dar și pe cel al biroului comitetului comunal de partid. în funcție de condițiile ivite.— Altfel, nici n-ați putea face față atîtor treburi pe care le are comuna — 11 îndemnăm cu acestevinte la o scurtă discuție pe tovarășul Ion Marin, secretarul comitetului comunal de partid Manasia, din județul Ilfov.— Nu, desigur. Stabilind însă sarcini și răspunderi precise fiecăruia dintre membrii comitetului comunal de partid, am reușit să asigurăm o bună organizare a muncii de la recoltat pină la depozitarea producției, de la eliberatul terenului pînă la semănat, în acest fel, graficului lucrărilor agricole din această campanie, stabilit de co-

mandamentul comunal, i s-a adăogat — cum este firesc și necesar — un altul, al răspunderii fiecărui comunist pentru bunul mers al muncii. Urmărind să evităm situațiile în care conducerea se făcea „în general" și pentru a implica direct organizația de partid în rezolvarea problemelor din actuala campanie, au fost stabilite sarcini concrete pentru toate organizațiile de partid din comună, iar la nivelul organizațiilor — pentru fiecare comunist în parte. Trebuie să menționez că și de această dată mecanizatorii își îndeplinesc cu cinste datoria : au pregătit exemplar întreaga suprafață de 760 ha ce urmează să fie semănată cu grîu, orz și fel, 130 ha sămînțate.

septembrie a fost realizat vagonul purtînd numărulLa 20 si livrat100 000, cifră ce reprezintă totalul vagoanelor românești produse la Arad în perioada ce a trecut de la naționalizare. Produsul cu acest număr este un vagon de marfă autodescărcător pentru transportul cărbunelui. destinat exportului. Lingă vagonul abia ieșit din secția finisaj — la care muncitorii loan Macavei. Gheorghe Dudaș, loan Doica. Gheorghe Bogdan și alții, din echipa lui loan Ardeleanu, efectuau o ultimă verificare — ing. Nicolae Iosif, directorul general al întreprinderii, ne spune :— în perioada la care ne referim. întreprinderea a realizat o gamă de peste 120 de tipuri de vagoane de marfă si călători, produsele noastre fiind prezente pe
drumurile de fier din peste 45 de țări, din 5 continente.■ Cu gîndul la acea imaginară garnitură de tren lungă de 2 000 km, care ar putea fi alcătuită din cele o sută de mii de vagoane fabri

cate la Arad, să urăm colectivului să obțină noi și importante succese în muncă.
Constantin S1MION
corespondentul „Scîntell"

secară. Dealt- au și fost în
Al. BRAD

Panoul pe care figurează angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe a- cest an ale colectivului de muncă de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din București consemnează laconic un fapt : 15 septembrie 1976 — realizarea planului anual la export.— Este — ne spune Constantin Georgescu, secretarul comitetului de partid — rezultatul firesc al permanentei preocupări a tuturor comuniștilor pentru extinderea și aplicarea la toate locurile de muncă a unei inițiative care are ca

obiectiv reducerea efortului valutar si sporirea exportului. apărută cu mai mult timp în urmă la sectorul III montaj. De altfel. pînă la această dată, ca urmare a extinderii unei alte inițiative — susținute Îndeaproape si de organizațiile de partid de la Institutul politehnic și Institutul de cercetări metalurgice — „Produsele noastre la nivelul cerințelor cincinalului revoluției tehnico-științi- fice", am reușit beneficiarilor o produse, recent sau modernizate,
să livrăm serie de asimilate cu para-

metri tehnico-funcționali superiori, a căror valoare se ridică la circa 60 milioane lei. Nu ne aici.în planul organizației fost prevăzută organizarea, în trimestrul IV, a unei consfătuiri la care să participe, alături de specialiștii întreprinderii, cii-sefi sau din unitățile cimentului, prelucrării beneficiarele pieselor de schimb cate aici.

vom opri însăde muncă al de partid a
, și mecani- inginerii-sefi din industria ceramicii și lemnului — utilajelor și fabri-

D. TÎRCOB

• A început instruirea 
propagandiștilor

al pro- învăță- U.T.C., studiu
• Bunul mers 

concretă de partid
al lucrărilor agricole sarcină

— Lucrările agricole — multe și de mare importanță — ș-au aglomerat, unele chiar s-au suprapus. în alți ani, la această dată aram și semănăm după floarea-soareluî și porumb. Acum, de-abia încheiem recoltatul florii-

Ca pretutindeni în țară, în județul Harghita a început instruirea propagandiștilor. Importanta acțiune, ce se desfășoară în două centre județene, respectiv la Izvorul Mureșului și Homorod, este menită să contribuie la ridicarea nivelului de pregătire pagandiștilor din mîntul de partid și de la formele deorganizate de sindicate și F.U.S.în spiritul Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste in domeniul muncii ideologice, politice și cultural- educative se prezintă expuneri din care cităm : ..Răspunderea organelor și or-

ganizațillor de partid, a conducerilor unităților a- gricole din județ pentru înfăptuirea integrală a planului cincinal actual și a prevederilor planului pe 1976“ ; „Sarcinile organelor și organizațiilor de partid pentru aplicarea în viață a indicațiilor dat.e de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politice și al culturii socialiste". Totodată, se organizează dezbateri privind organizarea și eficiența invăță- mîntului politico-ideologic, valorificîndu-se sugestiile exprimate la consfătuirea județeană a cadrelor din domeniul științelor sociale și învățămîntului de partid.
I. D. KISS
corespondentul „Scîntell"

VĂ INFORMAM DESPRE
• Majorarea alocațiilor zilnice de 

hrană în instituțiile de învățămînt 
și educațieO nouă dovadă a grijii pe care partidul și statul nostru o poartă tinerei generații, a preocupărilor statornice pentru continua imbunătățire a condițiilor sale deviată și instruire: începind din acest an școlar, s-a ho- tărit majorarea alocațiilor zilnice de hrană in instituțiile de învățămînt și educație.Potrivit unui recent decret al Consiliului de Stat, alocațiile zilnice de hrană pentru copiii din instituțiile de ocrotire, pentru elevii bursieri, ca și pentru elevii nebursieri, în timpul practicii, prevăzute în planurile de

învățămînt. s-au majorat de la 1 tembrie 1976 la casele de copii școlari și școlari, iar de la 15 tembrie 1976 la învățămîntul fesional. licee industriale, agro-indus- triale și silvice, învățămîntul special pentru deficienți. De la 1 ianuarie 1977 se vor majora în învățămîntul general, în celelalte tipuri de licee și școli de specializare postliceală. La restul instituțiilor de învățămînt, de ocrotire și pentru acțiunile legate de procesul de învățămînt se vor majora începînd de la 15 septembrie 1977.
• Interpretarea și 

unitară a unorDispozițiile din Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii, referitoare la acordarea gradațiilor, au fost interpretate în unele unități greșit, Tocmai de aceea și pentru a se asigura în viiitor aplicarea lor coreotă și unitară, prlntr-un recent Decret al Consiliului de Stat cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor referitoare la acordarea gradațiilor din Legea nr. 57/1974, se precizează că dispozițiile articolului 33 alineatul 2 — care prevăd : „în cursul unui an. în cadrul fiecărei unități, pot fi trecuti în gradații superioare de retribuire — odată pe an — cel mult 30°,'o din totalul personalului încadrat pe gradații, din. care cel mult 10% în gradațiile 4, 5 și 6“ — se vor interpreta în sensul că plafonul de 10% nu se calculează la totalul personalului unității încadrat pe gradații, ci la numărul rezultat din aplicarea procentului de pină la 30%. Atunci cînd prin aplicarea acestor prevederi rezultă, a- nual, un număr mai mic de unu — este cazul unităților care au un nu-

aplicarea corectă, 
prevederi legale măr restrîns de angajați încadrați pe gradații — procentul respectiv se va Întregi în anii următori cu procentul aferent acelor ani, calculat în pină la nivelul care cerea, după caz. în sau 6. Eșalonarea pe rii gradațiilor — care, după prevede textul de lege mai sus citat. se face o dată pe an — precum și fondurile corespunzătoare se stabilesc anual pe ministere, celelalte organe centrale și consilii populare județene si al municipiului București prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială. Totodată, în decret se mai precizează că unitățile care pînă acum au acordat gradațiile 4. 5 și 6 depășind plafonul ce ar fi rezultat dintlr-un calcul efectuat prin interpretarea corectă a legii, „vor putea acorda asemenea gradații, în viitor,, numai după ce se vor încadra, pentru întreaga perioadă calculată de la data intrării în vigoare a Legii nr. 57/1974, în limitele prevăzute de lege".

același mod, să asigure tre- gradatiile 4. 5 luni a acordă- cum

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN SCAENI

Importante realizări prin autoutilareîntreprinderea de geamuri Scăeni-Prahova se află în prezent într-o etapă de modernizare a tehnologiilor de fabricație, avind drept scop creșterea simțitoare a producției pe suprafețele existente, cit și îmbunătățirea calității acesteia, la nivelul exigențelor’ pieței interne și externe. Se montează agregate și utilaje noi de mare randament, se modernizează zestrea tehnică. Colectivul de proiectanți. ingineri și specialiști ai întreprinderii și-a propus să contribuie in mod efectiv la acest efort de reînnoire a capacităților de producție printr-o serie de utilaje realizate prin autodotare.— în acest sens — ne spune inginerul-șef Gheorghe Toma — am alcătuit încă de la începutul anului, pe baza unei largi dezbateri cu colectivele secțiilor, un program concret de lucru, cu responsabilități precise. Pină în prezent, am fabricat o presă de confecționat rondele de azbest și o mașină de fibrilizat vată de sticlă. Dar deosebit de importantă este realizarea tinărului nostru inginer Lucian Bețea. împreună cu maiștrii Mihai Nicolescu și Ghiță Stelian și cu muncitorii de înaltă calificare Dumitru Cristescu și Ștefan Breană, a reușit să proiecteze și să execute o mașină care a determinat in sectorul geam laminat-

SEMĂNATUL GRIULUI
tu grija și răspundere pentru

respectarea regulilor agrotehnice
La griu, spre deosebire de alte plante agricole, nivelul recoltei este hotărît în cea mai mare măsură de calitatea lucrărilor executate la semănat. Este normal să fie așa deoarece pină la recoltat nu se fac decît fertilizarea cu îngrășăminte azotoase, aplicarea de erbicide și, eventual, combaterea dăunătorilor. Prin urmare, cine pregătește terenul în mod corespunzător, execută semănatul în limitele timpului optim și folosește sămință de bună calitate poate fi sigur că va obține o recoltă bună. Trebuie subliniat că în această toamnă, solul avind suficientă umezeală, există cele mai favorabile condiții ca plantele să răsară repede și să înfrățească pină Ia venirea iernii. Este și motivul pentru care ministerul de resort a prevăzut ca. pină la sfîrsitul lunii septembrie, să se în- sămințeze jumătate din suprafețele destinate griului. Este în interesul fiecărei unități agricole, al economiei țării ca pe toate terenurile ce se vor cultiva cu griu să se obțină în anul viitor recolte mari la hectar. Organizațiile de partid au datoria să acționeze ferm în scopul întăririi spiritului de răspundere al specialiștilor și mecanizatorilor pentru calitatea lucrărilor executate. Obiectul anchetei de față a fost de a vedea în ce măsură, acum. Ia începerea însămințării griului, conducerile și specialiștii din unități, organizațiile de partid urmăresc executarea unor lucrări de cea mai bună calitate.

de» la aceeași âdincime. S-a dispus pe loc să se facă o a treia discuire. (Gheorghe Cirstea).în majoritatea unităților agricole din județul Bacău a fost declanșată oampania de însămi nțări. Ca urmare a măsurilor întreprinse de biroul comitetului județean, de partid, de organele județene de specialitate, culturile au fost amplasate pe cele mai adecvate terenuri, au fost asigurate semințele necesare, a fost pregătită pentru semănat o suprafață de aproape 22 000 hectare, din care 15 700 hectare pentru griu. în multe unități agricole se lucrează intens la semănat. Au și fost însămînțate cu diferite culturi 5115 hectare. Pe tarlalele cooperativei a- gricole Măigineni. de pildă, am văzut la lucru 15 tractoare. Șapte dintre acestea executau arături pe ultimele suprafețe la brigada Luncani. 4 discuiau arătura, iar celelalte lucrau la semănat. Aflat pe cimp pentru a veghea la calitatea lucrărilor, ing. Ovidiu Tomulescu, președintele unității, ne-a spus că. pentru a asigura un pat germinativ bun. pămin- tul a fost lucrat de două ori cu discurile, urmate de nivelatoare. în ziua raidului nostru, la Mărgineni a început și semănatul celor 600 hectare cu grîu. Cu aceeași intensitate și grijă pentru buna calitate a lucrului se lucra și în raza de activitate a S.M.A. Traian. La Prăjești. Tamaș. Buhoci toate tractoarele și discurile se aflau pe cîmp. Suprafețe mari au fost pregătite și în cooperativele agricole Roșiori. Itești. Berești, Taz- lău, Siretu.Si în unitățile agricole de stat se lucrează din plin la pregătirea terenului și la semănat. Ing. Corneliu Brudiu, directorul I.A.S. Traian, ne spunea că au fost pregătite pînă acum pentru semănat 700 hectare din cele 1170 hectare planificate. în fermele de la Vultureni, Oprișești si Tra,- ian se lucra din plin la semănat. Sînt însă în județ și unități, ce-i drept puține la număr, unde pregătirea terenului pentru însămînțări întirzie. La Bucșești, Poduri, Mărgi- rești și în alte cooperative agricole din zona Moinești, suprafețele pregătite sînt neînsemnat de mici. Este necesar ca și in unitățile respective să fie luate măsuri operative pentru urgentarea acestei importante lucrări, pentru a se putea trece cu toate forțele la semănatul griului. (Gheorghe Baltă).mai cu

Seara, fiecare din ei primește de la noi ordinul de lucru în care sînt tre- cuți indicii de calitate pe care trebuie

sînt efectuateEle buni tractoriști, care semănătorile grupat putea supraveghea.

prezintă piața pentru aprovizionarea de toamnă ?Așa cum am mai informat, prezenți în aceste zile in piețe, reporteri si corespondenți ai ziarului nostru se interesează de modul în care se desfășoară aprovizionarea populației cu legume și fructe pentru toamnă, pentru asigurarea proviziilor necesare pe timpul iernii. Astăzi, publicăm relatări din alte două orașe :ornat o creștere a productivității muncii de sută la sută.O vizită prin atelierele de autodotare ale întreprinderii ne-a oferit prilejul să vedem cum se lucrează și la alte utilaje înscrise în plan. Astfel, din cele trei transportoare cu bandă, unul a fost terminat, iar două se află în faze avansate de montaj. Am aflat, de asemenea, că la cuptoarele de geam tras se vor introduce instalații de automatizare a operațiilor de controlare a temperaturii, presiunii, atmosferei etc. Din calculele privind eficienta economică reiese că pină în prezent la capitolul utilaje s-a realizat o economie de circa două milioane lei inyestiții, iar la materiale și piese de schimb, care se cereau aduse din import, pină la sfirșitul anului se va totaliza o economie de aproape un milion lei valută. ..Prin aceste eforturi de creație tehnică — ne-a spus inginerul șef — nu numai că am realizat economii Ia investiții și am modernizat utilajele care ne dau acum o producție mai mare, dar am obținut un cîștig și mai de preț : colectivul nostru a început, să participe cu . pasiune la rezolvarea prin forte proprii a unor Drobleme tehnice de mare complexitate, dovedește răspundere sporită pen- , tru calitatea produselor pe care le realizează-'. (Constantin Căprarul.

baia mare. Marfă din belșug, 
dar spirit gospodăresc?în ultimii ani. județul Maramureș face eforturi sistematice pentru a-și asigura din producție proprie necesarul de legume, atît pentru consumul curent, cît și pentru aprovizionarea de toamnă-iarnă. Ca urmare. in acest an. o bună parte din legume s-au produs în județ. De pildă, necesarul de varză, rădăci- noase, gulii, sfeclă roșie, ridichi și altele se asigură de unitățile de producție locale. Producția de ceapă este de trei ori mai mare decît cea de anul trecut. Aceasta demonstrează că dacă pretutindeni s-ar fi aplicat corect și în întregime măsurile stabilite în acest sens, legumicultorii maramureșeni ar putea scoate pe piață, din producție proprie, cantități mult, mai mari de legume.Pe fondul acestor măsuri de ordin general, care reflectă preocupă- rilâ organelor locale pentru buna aprovizionare a populației, am întreprins zilele trecute un raid-an- chetă în piețele și unitățile agroali- mentare. în fiecare zi. numai prin I.L.F.. ies in piețele județului aproximativ 100 tone de legume. Acestora li se mai adaugă cantitățile aduse de magazinele Agrocoop și de producători. în plata Izvoarelor — cea mai mare din Baia Mare — magazinul nr. 23 al C.L.F. a primit spre desfacere. în ziua investigației

noastre, 3 700 kg roșii de calitatea. I, 2 000 kg vinete, 1 600 kg gogoșari, 1 600 kg ardei gras de calitate extra. Pe tejghea se aflau din. belșug cartofi. ceapă, varză, piersici, prune. O notă pozitivă : aici se acorda o atenție deosebită aspectului comercial al produselor. Legumele și fructele sînt așezate in lăzi și sin.t păstrate cu grijă. Chiar și cantitățile sosite în vrac sînt acoperite cu folii de polietilenă pină vor fi încărcate in lădițe.Concluzie firească : se poate face deci și comerț de calitate cu legume și fructe. Numai că nu apucă gospodinele să se bucure de această constatare pentru că. iată, alături, la doi pași, magazinul Agrocoop, condus de gestionarul Ion Nicolae, oferă „vechea imagine". Mai exact există o mare diferență între ceea ce se vinde și cum se vinde la primul magazin și comerțul care se practică la cel din urmă. Criticabil nu este atît faptul că magazinul Agrocoop nu are in permanență sortimentele necesare (lipseau ardeii, vinetele, usturoiul), cît aspectul calitativ al mărfii puse în vînzare (roșii pline de noroi, cartofii nfisortați etc.), lipsa de interes pentru păstrarea în condiții bune a legumelor.Vizitind piețele din cartierele Republicii și Săsar — situate în

începem cu unele constatări făcute în județul Argeș. Și nu întîmplător. în timp scurt de la declanșarea lucrărilor au și fost însămînțate 7 000 hectare cu grîu. adică 15 la sută din suprafața planificată a se cultiva in cooperativele agricole. Despre măsurile care au fost luate pentru executarea unor lucrări de bună calitate ne-a vorbit tovarășul Petre Leca, directorul Trustului de mecanizare Argeș : „La indicația biroului județean de partid am luat un șir de măsuri eficiente. De exemplu, programul de lucru al mecanizatorilor a fost stabilit între orele 5 și 23. în unitățile care fac parte din consiliile intercoo- peratiste Slobozia, Izvoru și Miroși, care cultivă suprafețe mari cu păioa- se. am introdus și schimbul II la a- rat și pregătit. Semănatul este încredințat celor mai experimentați tractoriști. supravegheați cu atenție de specialiștii din unități și de la județ. Ca urmare a unor astfel de măsuri, viteza zilnică de lucru la pregătirea terenului este de 5 500 hectare, iar la însămințatul griului de 3 500 hectare".Ce se face practic în unități pentru ca la semănat normele tehnice să. fie respectate punct cu punct ? Pentru răspuns ne-am oprit pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Mozăceni Deal. Aci s-a obținut în 1976 cea mai mare recoltă de grîu din județ. Pînă acum aici au fost în- sămințate cu grîu 500 de hectare din cele 1 900 planificate, cu orz 150 hectare și cu culturi furajere 250 hectare. „Cum e și firesc — ne spune Constantin Tamangă, inginerul-șef al cooperativei, punem accent pe calitatea lucrărilor. — de cel lucrează pentru

zone mal mărginașe — am constatat că acestea sînt pur și simplu neglijate în ce privește aprovizionarea. Vînzătoarea Rodica Stoica, de la chioșcul din piața de pe strada Karl Marx, spunea că de-a lungul unei Întregi săptămîni nu a primit vinete și nici în ziua raidului nu avea ardei, ceapă, cartofi, castraveți, iar roșiile erau numai de calitatea a Il-a.Aducem la cunoștința tovarășului in.g. Iuliu Deac, directorul I.L.F. Maramureș, cele oonstatate : „Avem marfă din belșug, de calitate bună, dar este nevoie de mai mult spirit de răspundere din partea gestiona

RAIDUL NOSTRU 
în județele 

Argeș și Bacău

să-i respecte cu strictețe ; este vorba de densitate, adîncimea de semănat, viteza de înaintare, distanța între rift- duri, soiul folosit ca sămință. Nu permitem nimănui să facă rabat la Calitate. Și nu se face". într-adevăr, pe terenurile destinate griului, solul era bine măruntit și nivelat. Specialiștii sînt prezenți pe cîmp șl verifică cu exigență calitatea lucrărilor. Organizația de partid popularizează fruntașii, discută și stabilește măsuri corespunzătoare cînd constată unele neajunsuri. Mecanizatorii și cooperatorii care se evidențiază în muncă sînt popularizați la stația de radioficare a comunei și în gazetele de cîmp. Rezultate bune sub raport cantitativ și calitativ la însămințatul griului au înregistrat și cooperativele din Izvoru, Văleni, Miroși, Rîca. La cooperativa agricolă din comuna Ștefan cel Mare, nu se poate spune că nu se muncește din plin și eficient. Pe cîmp se aflau președintele cooperativei, Andrei Marin, și inginerul-șef, Gheorghe Mușuroi. Ogorul, privit în ansamblu, era mărunțit. Totuși un ochi atent al unui specialist de la județ, prezent și el aici, a observat că pe o anume porțiune pămîntul era denivelat și de aceea sămînța nu că-

rilor et a celor care controlează", într-adevăr 1 Dar cine să facă în primul rînd acest control dacă nu înșiși merceologii I.L.F., cadrele de conducere ale respectivei întreprinderi ? O altă problemă, care pune în discuție necesitatea și eficiența controlului în piețele orașului Baia Mare, se referă la nerespectarea prețurilor de mercurial de către majoritatea producătorilor. Or, trebuie înțeles de către toată lumea — și de cel învestit! cu controlul si de către producători — că prețurile stabilite prin mercurial sînt obligatorii și nu facultative.
tirgoviște , Control sistematic

al „pulsului pielei"întreaga activitate ce se desfășoară un aceste zile în piețele și magazinele de legume și fructe ale județului Dîmbovița stă sub semnul înfăptuirii programului de măsuri a- doptate de recenta sesiune a consiliului popular județean consacrată a- provizionării populației și valorificării produselor de toamnă. De pildă, la Tirgoviște — ieșind în întîmpina- rea cumpărătorilor — vînzătorii și-au istalat tonetele cu legume și fructe pe căile de acces ale piețelor, în preajma întreprinderilor, la intersecțiile de străzi, iar la Moreni edilii au lucrat zile în șir la 'extinderea pieței centrale pentru a crea spațiu suplimentar de depozitare a mărfii și de găzduire a producătorilor individuali. în toate cele trei mari piețe din Tirgoviște — ca de altfel si la Moreni. Pucioasa și Găești — cantitățile de legume și fructe (roșii, cartofi, ardei. ceapă, varză, rădăcinoase, stru

guri. more, pere, piersici, pepeni) depășesc cu mult necesarul de consum. Cinci vagoane de roșii ce prisoseau orașului Moreni au fost orientate spre fabricile de conserve. Aproape peste tot. fondul de marfă existent oferă gospodinelor posibilitatea de a face o aprovizionare variată. atît pentru consumul curent, cit si pentru rezervele destinate iernii. în întreg județul se fac simțite eforturile organelor locale de partid si de stat pentru aprovizionarea în bune condiții a populației, în cantități suficiente și într-o gamă variată de produse. S-a realizat astfel o rrîai judicioasă repartizare a fondului de marfă între orașele județului, între diferite localități, piețe și magazine. Controlul și îndrumarea activității din piețe s-au întărit vizibil. Primarii, vicepreședinții consiliilor populare, însoțiți de echipe de control obștesc, poposesc din. ce în. ce mai des in

piețe șl acționează pentru eliminarea deficiențelor. Constatarea referitoare la controlul în piețe nu privește din păcate și merceologii direcției comerciale, inspectorii sanitari.. oonducerile întreprinderii furnizoare (I.L.F., AGROCOOP, I.A.S.), ai căror reprezentanți obișnuiesc să lipsească din piețe tocmai în zilele și orele de vîrf (de exemplu, sîmbătă și duminică între orele 6 și 9), O atare situație eplică de altfel, în bună măsură, și apariția unor neajunsuri. Prezenți în piețele din Tirgoviște și Moreni. factorii citați mai sus ar fi putut constata. de pildă, existenta unor cantități mari de roșii. varză și struguri, care, din pricina abundentei, nu se vindeau. în timp ce la Pucioasa și Fieni asemenea produse erau așteptate. Ar mai fi 'constatat, de asemenea, nesocotirea pe alocuri a regulilor elementare de comerț : ținuta cu totul necorespunzătoare a unor vînzători de la C.L.F. și AGROCOOP încercări de încălcare a preturilor de mercurial. îndeosebi la produse aflate în cantități mai mici pe piață (vinete, castraveciori, conopidă. nuci). Ar mai fi constatat, în același timp, că de mai bine de o săptămînă toate cele 8—10 magazine din piața Autogării-Tirgo- viște sînt lipsite de curent electric, din care cauză gestionarii au stagnat aprovizionarea și închid unitățile cu 2—3 ore mai devreme.Sînt probleme care. în aceste zile de mare aflux în piață, se cer repede soluționate. Or. acest lucru este posibil numai printr-o permanentă cunoaștere a „pulsului pieței", printr-o muncă de control și îndrumare pe teren.
Constantin PRIESCU 
Gheorghe SUSA 
Constantin SOCI
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Consfătuire de lucru 
la Comitetul Ceotral al P. C. R.

adoptă în construirea noilor obiective In
dustriale.

Sarcini importante au fost trasate minis
terelor și organizațiilor de construcții în 
direcția folosirii mai raționale și eficiente 
a bazei materiale existente în sectorul 
construcțiilor din economia noastră. Rele- 
vîndu-se că volumul lucrărilor de exe
cuție în construcții-montaj nu a cres
cut în raport cu sporirea dotării în 
acest domeniu, s-a indicat să se acțio
neze ferm pentru ridicarea indicelui de 
folosire a mijloacelor de care dispunem, 
organizîndu-se în acest scop lucrul în 
două schimburi, mecanizarea muncii, ridi
carea calificării constructorilor, în vederea 
sporirii productivității muncii și realizării 
în cele mai bune condiții a investițiilor 
prevăzute din planul cincinal. în acest 
sens, instituțiilor de proiectare le revine 
sarcina de a prevedea soluții care să asi
gure posibilități maxime de mecanizare a 
muncii pe șantiere. Măsurile care urmează 
să fie adoptate în construcțiile industriale 
trebuie să fie generalizate pe toate șan
tierele, inclusiv pe cele ale consiliilor 
populare.

Secretarul general al partidului a trasat 
sarcina consiliilor de conducere ale mi
nisterelor să acționeze neîntîrziat pentru 
aplicarea concretă în viață a măsurilor 
stabilite în cadrul consfătuirii. De aseme
nea, consiliile oamenilor muncii din insti
tuțiile de proiectare și întreprinderile de 
construcții au sarcina să analizeze cu spi
rit de răspundere aceste probleme, tre- 
cînd de îndată la traducerea lor în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se organizeze o dezbatere largă cu ac
tivul de partid, cu membrii de partid din 
acest sector pentru mobilizarea tuturor 
forțelor în acțiunea de îmbunătățire a ac
tivității de proiectare și construcție. Pro
blemele proiectării și construcțiilor vor fi 
dezbătute, de asemenea, la nivelul comi
tetelor județene de partid, chemate să ac
ționeze, la rîndul lor, cu toată fermitatea 
pentru lichidarea lipsurilor existente și în
deplinirea măsurilor hotărîte la consfă
tuire.

Secretarul general al partidului a dat 
indicații ca și în domeniul agriculturii să 
se treacă de îndată la reexaminarea nor
melor ce stau la baza proiectării lucrărilor 
agricole și irigațiilor, urmînd să se stabi
lească normative noi menite să ducă la 
scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, 
la creșterea eficienței economice a con
strucțiilor.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat încrederea că pu
ternicul detașament al lucrătorilor din do
meniul proiectării și construcțiilor indus
triale va acționa cu toată răspunderea, 
competența și elanul, într-un spirit de 
înaltă răspundere patriotică, cetățenească, 
politică, pentru obținerea cît mai rapidă 
a unor îmbunătățiri radicale în proiectare 
și construcții, aducîndu-și astfel o contri
buție tot mai prețioasă la realizarea ma
rilor obiective stabilite de Congresul al 
Xl-lea, la înfăptuirea politicii partidului de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înflorire economică a pa
triei, de ridicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului nos
tru popor.

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL

(Urmare din pag. I)

Secretarul general a subliniat necesitatea 
de a se combate cu fermitate orice fel de 
exagerări arhitectonice în realizarea con
strucțiilor industriale, urmărindu-se crea
rea unor condiții cît mai bune de muncă, 
cu mijloace cît mai simple și mai ieftine, 
în acest spirit va trebui să se revadă și 
proiectele de execuție a obiectivelor agri
cole.

S-a indicat ca o sarcină principală a 
tuturor proiectanților să elaboreze cea 
mai mare parte a proiectelor la fața lo
cului, pînă la definitivarea lor, pentru a 
cunoaște bine condițiile naturale, econo
mice și sociale, cerințele concrete pentru 
fiecare obiectiv și a se stabili în cunoștință 
de cauză detaliile constructive. în felul 
acesta se va asigura și scurtarea duratei 
proiectării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
sarcina să fie revăzute de îndată normele 
existente în prezent în domeniul proiec
tării fundațiilor, al rezistenței construcții
lor, al materialelor folosite în realizarea 
lor, urmînd să se elaboreze norme noi, 
corespunzătoare performanțelor tehnicii 
moderne. Pînă la definitivarea normelor 
noi, institutele de proiectări vor trebui să 
acționeze în baza unor indicatori provi
zorii care să asigure ieftinirea construc
țiilor. Totodată, proiectanții trebuie să se 
străduiască să reducă permanent consu
mul de materiale, volumul construcțiilor, 
cheltuielile de producție, forța de muncă 
folosită în construcții și în activitatea in
dustrială.

O sarcină deosebit de importantă tra
sată de secretarul general al partidului a 
fost aceea de a se întocmi rapid caiete 
care să cuprindă toate materialele de con
strucție de care dispune economia noastră 
națională, indicîndu-se felul materialelor, 
precum și cantitățile necesare pe tipuri de 
lucrări, în raport de destinația acestora în 
cadrul activității de producție și de natura 
terenului unde se construiește. Au fost 
date, de asemenea, indicații de econo
misire a oțelului beton, stabilindu-se să se 
întocmească norme privind cantitatea și 
calitatea oțelurilor ce trebuie folosite în 
construcții. S-a trasat, totodată, sarcina de 
a se îmbunătăți producția de materiale de 
construcții, realizîndu-se panouri de beton 
ușoare, suple, iar pentru acoperișuri folo- 
sindu-se azbocimentul, masele plastice, 
sticla. Ministerului Materialelor de Con
strucții îi revine îndatorirea de a acționa 
mai operativ pentru diversificarea mate
rialelor de construcții, folosind în acest 
scop toate resursele materiale de care dis
pune țara noastră, dezvoltînd spiritul no
vator în această direcție. Sarcini mari re
vin, de asemenea, cercetării din acest 
domeniu, chemată să răspundă mai 
prompt problemelor concrete ridicate de 
planurile dezvoltării economice a țării 
noastre. Cercetarea trebuie să găsească 
metode mai raționale pentru realizarea 

- unor fundații directe, acționînd mai ales 
in direcția consolidării terenului, în raport 
de posibilitățile oferite de structura geolo
gică a solului. S-a indicat, de asemenea, 
să se precizeze ordinea în care trebuie să 
se execute diferite părți ale lucrărilor de

construcții, în scopul asigurării unui flux 
mai rațional al realizării obiectivelor in
dustriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ocu
pat, apoi, de rolul proiectării tehnologice 
în îmbunătățirea construcțiilor industriale. 
Proiectanții de tehnologii au datoria să 
se preocupe mai intens de reducerea 
greutății utilajelor pe baza unor norme 
științifice. Trebuie să se asigure o mai 
strînsă conlucrare între proiectanții utila
jelor și cei ai construcțiilor propriu-zise, 
ținîndu-se seama de faptul că prioritatea 
în acest domeniu o are utilajul și că în 
raport de tehnologia producției se stabi
lesc și soluțiile de construcție. în acest 
sens, se impun măsuri de îmbunătățire ra
dicală a activității institutelor de proiec
tare tehnologică.

Secretarul general al partidului a indi
cat să se treacă la revizuirea sistemului de 
retribuție în proiectare în vederea spo
ririi rolului stimulator al acesteia în redu
cerea duratei proiectării, în dezvoltarea 
spiritului creator, novator al proiectanți
lor, în realizarea unei eficiențe superioare 
în construcții. Sistemul de retribuire tre
buie să fie legat nu de valoarea construc
ției, ca în prezent — ceea ce duce la sti
mularea scumpirii construcțiilor — ci de 
calitatea și eficiența acestora.

Sarcini importante au fost trasate de 
secretarul general al partidului, în cadrul 
consfătuirii, învățămîntului superior din 
construcții, arhitectură și tehnologie. Vor 
trebui luate măsuri urgente pentru ridica
rea calității programelor de învățămînt la 
nivelul realizărilor pe plan mondial și al 
celor mai valoroase performanțe obținute 
în țara noastră. La baza învățămîntului 
vor trebui să stea orientările stabilite pe 
plan central, concretizate apoi prin nor
mative ce urmează a fi corectate periodic, 
în funcție de experiența concretă internă 
și internațională. S-au dat, de asemenea, 
indicații privind trecerea rapidă la înde
plinirea prevederilor legale de reciclare a 
cadrelor din proiectare și construcții, pre
cum și asigurarea condițiilor care să per
mită împrospătarea continuă a cunoștin
țelor acestora în funcție de tot ce apare 
nou în tehnica și știința universală. Pro
iectanții și constructorii au datoria să de
pună eforturi mai mari pentru a ține pasul 
cu ceea ce e nou în practica și teoria mon
dială, pentru a fi la curent cu marile cuce
riri ale științei moderne.

Secretarul general al partidului a indi
cat să se îmbunătățească îndrumarea și 
controlul celor care lucrează în domeniul 
proiectării tehnologice și al construcțiilor 
industriale. S-a stabilit ca, periodic, să 
aibă loc consfătuiri cu proiectanții și con
structorii pentru realizarea schimbului de 
experiență dintre aceștia, precum și pentru 
o justă orientare a activității institutelor de 
proiectare.

Secretarul general al partidului a subli
niat datoria constructorilor de a lichida 
atitudinea pasivă, de aplicare mecanică a 
unor proiecte conținînd soluții necores
punzătoare și de a adopta o poziție cri
tică față de calitatea proiectelor, ținînd 
seama de faptul că ei răspund, alături de 
proiectanți, pentru toate soluțiile ce se

PRIMIRII LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Sindicatelor din Republica Populară Bulgaria,
condusă de Mișo Mișev

(Urmare din pag. I)duri, țările participante la acest pact au afirmat voința lor de a ajunge la desființarea concomitent atit a N.A.T.O., cît și a' Tratatului de la Varșovia.Considerăm că pactele militare — deci și Pactul de la Varșovia — nu constituie o necesitate permanentă, că ele au izvorît din niște condiții specifice ale „războiului rece", că trebuie să acționăm pentru desființarea concomitent a celor două blocuri militare — și, în general, a tuturor blocurilor militare opuse — pentru a așeza relațiile dintre state pe baze noi, de încredere, colaborare și respect reciproc.In acest spirit, și ținînd seama de politica externă a României, considerăm că participarea, într-o formă sau alta — ca invitat, cum este cazul în momentul de față — la activitatea țărilor nealiniate nu vine deloc în contradicție cu apartenența la Tratatul de la Varșovia ; dimpotrivă, aceasta se înscrie în principiile politicii noastre de a acționa pentru democratizarea vieții internaționale, pentru relații noi, de egalitate între toate statele.ÎNTREBARE : La un an după 
Conferința de la Helsinki, bilan
țul a fost considerat, in general, 
ca nesatisfăcător. Anul viitor va 
avea loc o nouă conferință la 
Belgrad. După părerea dumnea
voastră, domnule președinte, ce 
ar trebui întreprins la nivel eu
ropean pentru ca viitoarea con
ferință să marcheze un progres 
pe calea întăririi securității și 
cooperării pe continentul nos
tru 1RĂSPUNS : Intr-adevăr, după Conferința de la Helsinki pentru securitate și colaborare în Europa, care a constituit un eveniment de importantă istorică nu numai pentru continentul european, ci și pentru întreaga lume, nu s-au înregistrat progrese, așa cum se așteptau toate popoarele.

NICOLAE CEAUȘESCUMai avem un an pînă la conferința ce urmează să aibă loc la Belgrad. Consider că este necesar ca, în perioada următoare, toate statele participante la Conferința de la Helsinki să acționeze pentru a obține unele rezultate în spiritul documentelor de la Helsinki. Am în vedere, în primul rînd, o colaborare mai strînsă in domeniul economic — și aș menționa că in condițiile economice actuale a- ceastă colaborare este imperios necesară ; am, de asemenea, în vedere dezvoltarea colaborării tehnico-știin- țifice și culturale. Dar mai cu seamă consider că statele participante la conferință — și care se vor reuni din nou în 1977, la Belgrad — trebuie să acționeze pentru a se obține, sau pentru a se iniția, pași în direcția dezangajării militare în Europa, pornind de la faptul că o reală securitate și colaborare pe continent nu sint posibile fără dezvoltarea încrederii, deci fără măsuri de dezarmare care să afecteze toate statele și să deschidă calea unei colaborări egale între națiuni fără teama vreunei a- gresiuni.ÎNTREBARE : Reuniunile ex- 
perților din Vest și din Est, prin
tre care și cea recentă de la 
Varșovia, au arătat că schimbul 
între țările, occidentale și țările 
socialiste a înregistrat un impor
tant dezechilibru, un deficit pen
tru țările socialiste.

Considerați, domnule președin
te, că este posibil să se depă
șească acest obstacol in calea ra
porturilor dintre Occident si ță
rile socialiste, si care este poziția 
României in acest context?RĂSPUNS : Trebuie să menționez de la început că relațiile dintre țările socialiste europene și țările capitaliste occidentale au cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare destul de importantă. Este adevărat că există un anumit dezechilibru în defavoarea țărilor socialiste, dar, după părerea mea, aceasta se datorește mai cu seamă faptului că țările Pieței comune 

aplică o serie de restricții și îngrădiri economice la exporturile țărilor socialiste — ceea ce duce sau a dus, de fapt, la crearea acestei situații de dezechilibru. Consider că, în spiritul Conferinței de la Helsinki, și pornind de la necesitatea depășirii greutăților economice din Europa— care au afectat grav, în primul rînd, țările occidentale — ar trebui să se ridice aceste restricții, să se practice un comerț liber, creîndu-se condițiile necesare intensificării schimburilor economice. Și, după părerea mea, există încă largi posibilități pentru a se realiza aceasta.In ce o privește, România acționează cu fermitate pentru a lichida această debalanță. De altfel,, cu unele țări occidentale — printre care și Italia — acest lucru s-a și realizat, în raporturile dintre România și Italia aproape întotdeauna a fost- o balanță activă, în favoarea României. Sîntem pentru o echilibrare a balanțelor de plăți nu pe calea reducerii schimburilor economice, ci a intensificării exporturilor românești— și cred că și celelalte țări socialiste doresc să meargă pe aceeași cale — pentru o colaborare tot mai largă, reciproc avantajoasă. Aceasta ar fi calea cea mai logică și avantajoasă pentru ambele grupe de țări, deci și pentru România, cit și pentru țările cu care ea dezvoltă relații economice.ÎNTREBARE : -Problemele pă
cii si securității in Mediterana 
sint vitale pentru pacea si secu
ritatea mondială. Cum vede Ro
mânia — care este si ea o țară 
direct interesată — soluționarea 
pozitivă a acestor probleme ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, România este interesată într-o dezvoltare a colaborării in Mediterana, în Balcani, ca și în alte părți ale Europei și ale lumii. Considerăm că înțelegerile regionale își au importanta lor și se înscriu în contextul hotărîrilor și documentelor adoptate la Helsinki. în acest sens, lichidarea încordării din 

Mediterana, transformarea acestei mări într-o mare a păcii șl securității interesează, într-adevăr, în mod direct și România ; aceasta interesează, de altfel, toate statele europene și, într-o măsură destul de însemnată, chiar statele din întreaga lume. De aceea, noi considerăm că este necesar să se acționeze pentru retragerea flotelor străine din Mediterana, pentru încetarea politicii de amestec in treburile țărilor din această zonă — ca și din alte părți ale lumii, dar vorbim acum de Mediterana — pentru dezvoltarea unei colaborări pe bază de deplină egalitate în drepturi între toate statele din această zonă și pentru transformarea Mediteranei într-o mare liberă, din care să fie exclusă forța militară.ÎNTREBARE: Care sint per
spectivele dezvoltării raporturi
lor dintre România si Italia?RĂSPUNS: Trebuie să menționez că relațiile României cu Italia se dezvoltă pe un drum bun. In general, noi sintem mulțumiți de cursul ascendent al colaborării româno-ita- liene. In ce privește relațiile economice, voi menționa că în anii 1971—1975 ele aproape s-au dublat. Apreciem că sînt toate condițiile ca și în anii următori aceste relații să cunoască o dezvoltare similară. Sîntem pentru extinderea colaborării sub diferite forme, inclusiv a cooperării în producție, atit bilaterale, cît și pe terțe piețe, pentru o extindere a colaborării științifice, tehnice și în domeniul culturii, al schimburilor umane, ți- nînd seama de relațiile tradiționale și de comunitatea de origine latină care creează condiții pentru o dezvoltare mai accentuată a acestei colaborări. Apreciem că vom obține rezultate bune în viitor pe această cale. Iată de ce doresc, în încheiere, să urez o colaborare tot mai strînsă între Italia și România, să urez poporului prieten italian prosperitate și bunăstare.

Miercuri, 22 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Sindicatelor .din Republica Populară Bulgaria, condusă de Mișo Mișev, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, care întreprinde o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră. la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.Din delegație fac parte Gheorghi Borgov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor. Kosta Andreev, membru al Consiliului Central, Teodora Stoeva. președinta Consiliului regional al sindicatelor Silistra, Maria Malikian, adjunct al șefului secției internaționale a Consiliului Central.La întrevedere au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.,
Secretarul general al Partidului Progresului și Socialismului 

din Maroc, Aii Yata

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, în cursul zilei de miercuri, cu tovarășul Aii Yata. secretar general al Partidului Progresului și Socialismului (P.P.S.) din Maroc, care face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.In cadrul întrevederii, s-a procedat la un schimb de vederi cu privire la activitatea și preocupările celor
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane
(Urmare din Pag. I)în același timp, a fost reafirmată hotărirea celor două țări de a promova o conlucrare largă în domeniul vieții internaționale, de a-și aduce și în viitor o contribuție activă la crearea unui climat de pace și securitate, la rezolvarea justă și durabilă a marilor probleme ale contempora
(Urmare din pag. BIn cadrul convorbirii s-a apreciat că problema alimentației, una din marile probleme ce preocupă omenirea de astăzi, nu poate fi soluționată decît prin lichidarea completă a vechilor relații de inechitate existente în lume, prin instaurarea unei ordini economice noi în viața internațională, în măsură să asigure dreptul fiecărei națiuni de a fi stă- pînă pe bogățiile proprii, progresul mai rapid al tuturor statelor și mai ales al celor în curs de dezvoltare.

Lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul Camerei Lorzilor
(Urmare din pag. I)cii. securității si înțelegerii dintre națiuni.Au fost abordate, totodată, unele aspecte ale actualității internaționale. o atenție deosebită acordîndu-se problemelor privind întărirea secu

Cornelia Filipaș, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.în numele membrilor delegației, tovarășul Mișo Mișev a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru onoarea de a fi primiți. pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște direct experiența și realizările poporului român, activitatea desfășurată de sindicate în construcția socialismului.Președintele Consiliului Central al Sindicatelor din Bulgaria a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și prietenesc din partea tovarășului Todor Jivkov. prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria. împreună cu cele mai bune urări.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe conducătorul delegației să adreseze, la întoarcerea în patrie, tovarășului Todor Jivkov un salut călduros și urări de succes, iar clasei muncitoare, poporului prieten bulgar multă fericire și prosperitate.In cadrul convorbirii s-a apreciat cu deosebită satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie si colaborare frățească dintre România și Bulgaria, 

două partide, precum șl în legătură cu unele probleme actuale ale vieții internaționale.De ambele părți s-a constatat cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre P.C.R. și P.P.S. și a fost reafirmată hotărîrea de a extinde și adinei a- ceste raporturi, în interesul ambelor țări și popoare, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Tovarășii Nicolae Ceausescu si Aii Yata s-au pronunțat, totodată, pentru amplificarea bunelor relații de 
neității. corespunzător intereselor tuturor națiunilor.Reliefindu-se schimbările pozitive care s-au produs pe plan mondial, s-a subliniat necesitatea înlăturării definitive a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, stabilirii unor relații între state întemeiate pe egalitate și echitate, pe respectul independenței și suverani

Directorul general al F. A. 0.A fost evidențiat rolul sporit al F.A.O. în stimularea colaborării în domeniile atit de importante ale alimentației și ale agriculturii, relevîndu-se necesitatea orientării prioritare a activității organizației și a inițierii unor programe de măsuri concrete în direcția sprijinirii eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru rezolvarea gravelor probleme cu care sînt confruntate aceste țări.Șeful statului român a reafirmat hotărîrea țării noastre de a participa 
rității, încrederii și conlucrării pașnice în Europa și în lume. S-a relevat necesitatea sporirii eforturilor parlamentelor — ca expresie a voinței popoarelor — a guvernelor și a altor factori de decizie. în aprofundarea cursului spre destindere și colaborare. în democratizarea relațiilor interstatale. în instaurarea 

dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist Bulgar, dintre cele două popoare, relevîndu-se, în acest cadru, rolul deosebit de important pe care l-au avut întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov în dezvoltarea si ridicarea pe o nouă treaptă a acestor relații. S-a apreciat că extinderea conlucrării și schimburilor de experiență in diverse domenii de activitate. între oamenii muncii și sindicatele din România si Bulgaria, contribuie la întărirea raporturilor de colaborare și prietenie frățească statornicite între popoarele noastre, la acțiunile legate de dezvoltarea cooperării economice între cele două țări. în a- cest context, s-a evidențiat voința comună de a intensifica legăturile dintre organizațiile sindicale din România și Bulgaria.Abordindu-se unele probleme ale actualității politice internaționale, s-a subliniat că se impune o . mai largă participare a sindicatelor, a clasei muncitoare, a oamenilor muncii la eforturile în vederea aprofundării procesului de destindere și cooperare in Europa și în lume. în interesul popoarelor, al păcii, democrației și socialismului.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.

prietenie și colaborare existente între România și Maroc, spre binele celor două popoare. în folosul cauzei Păcii și înțelegerii între națiuni.In cursul convorbirii s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru statornicirea unui climat de înțelegere și securitate internațională, pentru stingerea pe calea tratativelor a conflictelor interstatale existente, pentru triumful cauzei păcii și progresului social.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
tății naționale, instaurării unei noi ordini economice internaționale, lichidării subdezvoltării, afirmării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a fi stăjpin pe bogățiile sale naționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.
activ și în viitor Ia realizarea programelor F.A.O., aducîndu-și și pe a- ceastă cale contribuția la intensificarea relațiilor de cooperare internațională, la depășirea cît mai grabnică a fenomenului subdezvoltării, la edificarea securității europene și mondiale, la statornicirea unor raporturi noi, echitabile între state, Ia înfăptuirea aspirațiilor spre o viață mai bună ale popoarelor.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate.
unei noi ordini politice și economice internaționale care să așigure lichidarea decalajelor dintre națiuni, dezvoltarea liberă si neîngrădită a tuturor popoarelor.întrevederea a decurs într-o atmosferă de cordialitate si prietenie.
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VIRTUȚILE VOIOȘIEI ȘI ALE SATIREI
in slujba educației politice și cetățeneștiÎncepînd din anul 1970, se organizează la Vaslui un festival bienal al umorului, purtind numele artistului Constantin Tănase, originar din acest oraș. A debutat ca o manifestare modestă, pe durata a două-trei zile. Acum, in septembrie 1976, la a patra ediție, a ținut zece zile, reunind peste o mie de oaspeți, avînd un calendar foarte bogat și angajind în concursul brigăzilor artistice și al interpreților individuali reprezentanți din aproape toate județele țării. Creșterea aceasta se datorește, evident, popularității pe care a dobîn- dit-o acțiunea de-a lungul anilor, și care i-a dat un spor continuu de a- tractivitate. Deopotrivă, și ideilor noi ale inițiatorilor și organizatorilor — autoritatea locală de partid și de stat și capabilul, inimosul activ cultural al județului — printre aceste idei fiind și aceea, fericită, de a se antrena în desfășurare toate artele și de a se favoriza, în toate secțiunile, confluente între profesioniști și amatori. Astfel, în secțiunea de caricatură ’au expus reputați artiști din Capitală întruniți lntr-un „salon" și și-au vernisat expoziții personale Nell Cobar și Al. Clenciu, dar în a- celași timp s-a deschis și expoziția tinerilor caricaturiști amatori, printre care s-a remarcat vasluianul Ni- colae Viziteu. Compozitori notorii ca Temistocle Popa sau Aurel Girovea- nu, precum și tînărul Dumitru Lu- pu, au închinat, in acest an, compoziții orașului atît de înfloritor din inima Moldovei ; în același timp, brigăzi artistice din întreprinderi au cuprins și ele, in programele lor, cîntece proprii dedicate vasluienilor. S-au vizionat comedii create de Studioul „București" și filme ale cine- amatorilor, a avut loc o gală a comediei românești, cu participarea unora din cele mai bune teatre din Capitală și din țară, s-a desfășurat și o gală a teatrelor de păpuși de a- matori din cîteva județe. S-au aflat pe scenă actori profesioniști și actori amatori. Nu o viziune eclectică a prezidat aceste alăturări, ci convingerea că ele pot fi stimulative pentru toți creatorii, statornicind etaloane generale mai înalte și dînd satisfacții mai bogate oamenilor.Remarcabilă a fost prezenta celor peste cincizeci de scriitori (din București, Oradea, Timișoara, Bacău) și actori (printre ei, actorul cu chitară, baladistul singular Tudor Gheorghe) care au ținut mai multe șezători, in orașe și în sate ale județului (sub egida Cenaclului umoriștilor al Asociației scriitorilor din București), a- cestea bucurîndu-se de participarea excepțională a publicului și de o primire extrem de călduroasă ; s-au lansat și cinci cărți noi de umor ; unii editori au prezentat publicului programul lor ; au avut loc vizite în uzine și în cooperativele agricole de producție, cu fructuoase și foarte a- micale colocvii cu cititorii de toate vîrstele. In unul din aceste prilejuri s-a inaugurat și expoziția de manuscrise, cărți și reviste umoristice de ieri și de azi. De altminteri, o caracteristică a festivalului e că după fiecare ediție a sa îmbogățește patrimoniul centrului vasluian cu noi instituții. La Vaslui funcționează, de cițiva ani, Biblioteca umorului românesc, dispunînd de o frumoasă colecție de cărți, periodice, manuscrise, benzi de magnetofon, discuri. Acum a luat ființă. în cadrul Muzeului județean, o sală memorială „Constantin Tănase" (cuprinzînd și o importantă donație în obiecte și documente a familiei artistului) și o sală a umorului, cu interesante exponate. unele privind chiar istoria celor patru festivaluri de pînă acum.După cum se vede, deși un loc de întîlnire a șugubeților și un spațiu al hazului în' formele cele mai diverse, festivalul, manifestare de anvergură republicană, e foarte serios in esență. Tovarășul prim-secretar al comitetului județean de partid, Gheorghe Tănase, avea deplin temei, in discursul inaugural, să-l considere o acțiune culturală de prim ordin, cu un pregnant caracter popular, concepută și efectuată în spiritul îndemnurilor Congresului educației politice și al culturii socialiste, privind faptul că în activitatea cultural-edu- cativă de masă trebuie să conlucreze strîns toți factorii educativi, cadrele

s-a încheiat jude- in procesul fraude- concursul de admi-

o minuțioasă anchetă s-a că respectivii, în special mai comiseseră asemenea in anii precedenți : a fost încă un măsluitor de anver- persoana lectorului Grigore

Zilele trecute carea recursului lor încercate la tere — sesiunea 1975 — de la Facultatea de drept din București.Vasile Fodor, lector la facultatea de drept, Constanța Oprescu, lector la facultatea de filozofie, Vasile Oprescu, soțul precedentei, conferențiar la Institutul agronomic — au urzit reușita nemeritată la examene a unor candidați, înșelătoria a fost descoperită de ceilalți membri ai comisiei — ceea ce s-a comunicat la data respectivă prin presă — și au fost sesizate organele procuraturii.După dovedit Fodor. fapte și depistat gură în ___________ _____________Dumitrescu, s-au conturat și alte forme de favorizare. în sfirșit. a fost reținut pentru incorectitudine, lectorul Gheorghe Vasilescu. In total — 37 de cazuri de favoritism comise in perioada 1969—1975. care, in funcție de mobilul și de împrejurările comiterii lor. constituie acte de dare și luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență sau abuz în serviciu. Majoritatea celor ce au beneficiat de falsificarea rezultatelor examinărilor s-au prezentat la procuratură ori și-au mărturisit din proprie inițiativă greșeala, beneficiind astfel da clemența legii. Asupra altor fapte și făptuitori, organele de justiție urmează să se pronunțe in continuare. înseși minuțiozitatea cercetărilor, durata anchetei și procesului demonstrează grija organelor de cercetare si a instanțelor judecătorești de a ,face deplină lumină in condițiile perfectei legalități — legalitate pe care inculpații în cauză au nesocotit-o.Răsfoind voluminoasele dosare ale cauzei constați că motivele și explicațiile actelor de favoritism diferă, forma infracțională — de asemenea. Esențialul este că toți cei implicați au atentat fără scrupule la principiile de viată pe care le promovăm și le apărăm in societatea noastră. După cum se știe, aceste principii impun ca aprecierea, răsplătirea si promovarea fiecăruia să fie făcute i după aport, tr-o societate culă pe sub și sigur înspre oricui. Ar fi _______dească protejații și protectorii lor că 
exclusiv după merite.Facem parte din- în care nu se cir- gard, drumul drept orice vis e deschis trebuit să se gîn-

de partid și de stat, oameni de știință și cultură, mase largi de oameni ai muncii.De altfel, miezul festivalului vasluian l-a constituit concursul brigăzilor artistice și al interpreților individuali. factori de igienă morală, care prin mijloacele eficiente ale satirei combat neajunsurile și ajută la eradicarea fenomenelor negative din societate și la oameni. Sute de interpreți și zeci de formații s-au perindat pe scena impunătoarei case de cultură, timp de trei zile, de- monstrind că există în așezămintele culturale. în întreprinderi. în cluburi o forță a cărei putere de intervenție în sprijinul atitudinii înaintate față de muncă și față de viață și a cărei putere de combatere a atitudinilor și concepțiilor înapoiate sint redutabile. Desigur, unele din spectacolele
însemnări 

pe marginea 
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brigăzilor suferă vizibil de înrîurirea negativă a teatrului de estradă, mințind în chip steril modalități comice sărace, uzate și personaje stereotipa ; se observă și o recrudescentă a vulgarității, care scade totdeauna tonusul comic șl provoacă dezamăgire. Dar cele mai bune din aceste formații, reprezentlnd o opinie publică satirică eficace și promptă, înfățișează programe inspirate din realitățile muncii, au o orientare echilibrată, excelează prin bunăvoie atractivă și-și declară ferm țelul constructiv. Rîsul e o armă nemaipomenită și clnd această armă e mînuită dexter, cu responsabilitate și finalitate socială, rezultatele sint surprinzătoare. Brigada artistică a întreprinderii de transporturi București, care a obținut medalia de aur, a izbutit. într-un sfert de oră, să înfățișeze, într-un spectacol excelent, de autentică fantezie, numeroase aspecte din viata acestei mari întreprinderi, producînd, prin adresa directă și varietatea mijloacelor de tratare artistică, o mare satisfacție publicului șl juriului. Brigada Casei de cultură din Medgidia (premiul al doilea) s-a remarcat prin inventivitatea procedeelor artistice in susținerea observărilor critice și prin cota ridicată a textului și interpretării. Brigada reprezentativă a județului Dîmbovița (o idee bună : reunirea, într-un program unic, a celor mai bune momente din mai multe brigăzi orășenești și sătești) care a primit medalia de bronz, a excelat prin verva criticii concrete, la obiect, prin modul original de îmbinare a prozei cu cîntecul. cu cupletul, cu miniatura scenizată și de reunire a prezentelor individuale cu cele de grup. Brigăzile caselor de cultură din Alba-Iulia și din Vaslui (mențiuni) au prezentat programe Îngrijite, nit unitare, dar. iarăși, cu valoare satirică reală. Evoluțiile individuale au fost mai variate ca în alți ani.
t V
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă germană. 
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
17.20 La volan. Emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste.
17,40 Colegi de generație. 
18,05 Contrapunct.
18,50 Universitatea TV.

• Omul șl mediul său. Relația 
om—mediu șl gindirea ecologică.

•> Valori culturale românești în 
lume.

• Istoria etnografică românească 
— arhitectura casei de locuit.

19.20 1001 de seri.

trăiesc într-o orînduire în care nu sînt tolerați cei ce se înalță pe umerii altora. Nu s-au gîndit. Ba mai mult, mai grav. Ei traficau lipsa de principii Ia porțile unei facultăți în care sint pregătiți viitorii slujitori ai legii, apărătorii legalității, ai ordinii de drept și. implicit, ai moralei societății noastre, ai eticii și echității socialiste. Impostori ? Elemente aflate la periferia societății, lipsite de demnitate, de respect pentru rigorile moralei noastre ? Desigur. Excepții în rîndurile demne ale slujitorilor catedrei și ale tineretului studios ?
Falsificatorii de examene 

in fața justiției și a opiniei publice
Din fericire, da. Iată ce puteau ei să declare la ceasul amarelor destăinuiri :— De ce am făcut acest lucru 7 Poate că dintr-un sentiment de a da sprijin unor persoane care doreau să învețe, nu știu ce gînd de filantropie a încolțit in mine. (Vasile Fodor).— Simpatia mea pentru candidată era determinată de comportamentul ei, de faptul că dovedea dorința să învețe (nota 5 la teze — mențiunea noastră), că uneori făcea eforturi în acest sens. (Constanta Oprescu).Cum e lesne de presupus că toți ceilalți sute și mii de candidați (4 000 în anul cu pricina) dovedeau aceeași dorință de a învăța, iar mulți făceau eforturi mai des decît „uneori", rămine deschisă întrebarea : ce declanșa în realitate efluviile filantropiei angelicilor binefăcători ? Cităm cîteva amănunte ce pun „generozitatea" acestor măsluitori în a- devărata ei lumină. Pentru împingerea unor candidați în facultate, V. Fodor și alți implicați au primit drept mită mii și zeci de mii de lei, precum și diferite obiecte de valoare. Tarifele astronomice nu excludeau nici „micile aranjamente", avantajele „mărunte". Urmași demni ai hagiului Tudose, trafi- 

unii din interpreți vădind înzestrare certă de actori, de povestitori sau de recitatori. Paul Ionescu din comuna Muntenii de Jos — Vaslui (Medalia de aur) a făcut, cu robustețe, o Coană Chirița foarte nostimă, in travesti, plimbindu-se admirativ dar și cu spirit critic mucalit, prin orașul de azi. Aurel Cohan, din satul Macea- Arad (Medalia de argint) s-a dovedit a avea harul imitațiilor. Ion Fogaș, de la Clubul tineretului din Satu- Mare (Medalia de bronz) povestește cu inteligentă comică disimulată sub aparență gravă intimplări din viața de fiecare zi. pline de tîlc. S-a acordat și un premiu pentru pantomimă (lui Gheorghe Mirescu — de la Filatura de mătase din Lugoj) artă care, deocamdată, e practicată la noi numai de amatori. Și în această secțiune, a prezentelor individuale, a fost nevoie să se amendeze, cu note mici, copierea plată a mijloacelor unor actori profesioniști ce apar pe micul ecran, sau modalitatea perimată de transformare a unui țăran în om care ,se miră" în grai dialectal de existența cinematografului, radioului, televizorului, de parcă ar fi ieșit brusc dintr-un mormînt străvechi, ori înclinațiile spre trivialitate. A mai fost nevoie să se combată, chiar in concurs, tendința de umflare a programelor.în liniile sale esențiale, concursul a arătat el însuși ca un bun și mare spectacol vesel. Poate că pe viitor ar fi oportună însoțirea sa cu o discuție intre specialiști, membrii jpriului, interpreți, instructori și spectatori, pentru generalizarea experiențelor pozitive și combaterea tendințelor contrariante.Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" și Teatrul muzical din Galați s-au prezentat în festival cu spectacole nu prea satirice și nici prea muzicale. in orice caz vechi ori învechite. Ele au aglomerat afișul, și așa destul de încărcat, fără a produce bucurii consistente. Și spectacolul special de melodii satirice, avînd concursul mai multor interpret! profesioniști, s-a arătat cam necăjit. Exigenta gazdelor a fost grevată, în aceste cazuri, de o bunăvoință exagerată. In schimb însă. Carnavalul veseliei, organizat pe străzi, apoi în piața principală, cu fanfare (admirabile), un cortegiu al personajelor din jocurile populare, măști și facle, încheiat cu șapte hore concentrice la care s-au prins mii de oameni, a fost o petrecere de mare și autentică voioșie populară.Născut dintr-o idee generoasă și fertilă, și suscitînd idei, rezultat al unui considerabil și eficace efort colectiv de creație și organizare, și de- terminînd o stare de emulație intre artiștii de toate categoriile, cumu- lînd experiențe culturale diverse, fructificînd o bogată experiență proprie și generînd în ansamblu o experiență unică în felul ei. de cultură de mase specializată, Festivalul de la Vaslui e un factor de elevare a culturii umorului și un moment formativ interesant, o manifestare care arată încă o dată ce potențial de e- nergie și inițiativă creatoare avem în țară și ce nebănuit de numeroase șint talentele poporului.
Valentin SILVESTRU

19.30 Telejurnal.
20,00 Strălucirea unei civilizații. Emi

siune realizată cu prilejul celui 
de-al II-lea Congres internațional 
de tracologie.

20.30 Ecran TV '76.
21,05 Cadran mondial.
21.30 ..Se îmbracă țara iar în portul el 

de aur”. Spectacol cu invitați al 
Revistei llterar-artlstlce TV, trans
mis din studioul 1 al Televiziunii 
române.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL I

20,00 Concertul orchestrei simfonice ■ 
Radiotelevlziunli.

In pauză :
• Telex.
f Bucureștiul necunoscut.

22,00 Omul făcut de om. Documentar 
despre progresele tehnicii moderne 
care au permis rezolvarea a nu
meroase probleme pe' care medi
cina nu le putea aborda pînă în 
ultimele decenii.

canții de examene nu se dădeau înlături să înșface cu mii- nile lor delicate sacoșa, panerul ori desaga. Analiza structurii cazurilor de favoritism după mediul familiar denotă că majoritatea celor „aleși" au părinții, alte rubedenii sau lucrează ei înșiși în locuri unde „mai pică ceva". Un candidat chiar așa a fost recomandat : „Vezi, dacă Pas- caru Vasile îți oferă ceva condiții la mare, nu refuza, că are de unde, nu dă de la el !“.Acumularea hrăpăreață este însă doar unul din aspectele inechității

?racticate de inculpații în cauză, ncălcarea grosolană a principiilor noastre de muncă' și de viață a a- fectat o activitate în care cel mai mic gest de inechitate poate produce grave consecințe negative.Este de rețjnut că majoritatea celor „ajutați" fuseseră elevi slabi la învățătură chiar la materiile la care susțineau probe pentru admitere. In loc să facă eforturi duble, să încerce a recupera handicapul de cunoștințe în competiție dreaptă, se lăsau catapultați din umbră într-o întrecere cu numărul locurilor strict limitat. Orice „bine" din acesta clandestin însemna rău pentru altcineva. Fiecare favorizat a- trăgea automat darea deoparte a unuia mai capabil, mai serios. Fiecare rind copiat la teză batjocorea zilele și nopțile de trudă, munca încordată și buna credință a celor pentru care o frază din răspuns, ori un rind scris sintetizau eforturi și studiu. Iar Grigore Dumitrescu convoca 4 protejați dintr-o' dată să măsluiască în comun lucrările scrise. într-o cameră de hotel 1Dar nedreptatea care se făcea can- dldaților corecți, celor care se prezentau la porțile facultății cu încrederea într-o competiție dreaptă, a muncii, a meritului, nu constituie decît un aspect al problemei. Prin

• ALBA. „începuturile și 
dezvoltarea învățămîntului pe 
Valea Sebeșului" reprezintă tema unui cictlu de acțiuni ini- . țiate de Muzeul mixt din orașul Sebeș. Prima manifestare organizată a fost deschiderea, in sălile muzeului, a unei expoziții privind evoluția învățămîntului în localitate și împrejurimi, în perioada 1351—1918. La Casa de 
cultură din Alba Iulia a fost inaugurată o expoziție de pictură a elevilor școlii populare de artă din localitate. Un mon
taj literar, dedicat aniversării independenței, a avut loc la biblioteca județeană. • SATU- 
MARE. A început cea de-a cincea ediție a „Zilelor muzicale sătmărene" în cadrul cărora, alături de orchestra filarmonică din localitate, care găzduiește manifestarea, vor evolua alte formații muzicale și soliști din țară și de peste hotare. In acest cadru va avea loc simpozionul „Muzica românească în istorie și în actualitate". • HARGHITA. Sala mică 
a Casei de cultură din Miercu- 
rea-Ciuc găzduiește expoziția pictorului Beczăsi Antal. In sta
țiunea balneoclimaterică Borsec, Ansamblul folcloric al Casei de cultură din Miercurea-Ciuc a susținut spectacolul „Stele, frumos străluciți". La Vlăhița a

CARNET CULTURAL

avut loc tradiționalul „Bal al strugurilor", precedat de un bogat program cultural-artistic. 
La Odorheiu Secuiesc s-a des- chiș expoziția de acuarele semnată de artistul amator Szoke Istvăn. La Soimoșul Mare a fost inaugurat un nou cămin cultural. • MEHEDINȚI. „De la 
străbuni la noi" este genericul festivalului-concurs organizat zilele acestea in județ. Se află 
în plină desfășurare manifestările educativ-culturale din programul cu privire la sărbătorirea centenarului independenței. In 35 de localități s-au organizat simpozioane pe teme ca : „Pagini din istoria Me- hedințiului in epopeea națională", „Efortul material al poporului nostru pentru susținerea războiului de independență", „Războiul de independentă în literatură și artele plastice", „Contribuția medicilor în războiul din 1877“ și altele. La Drobeta Turnu-Severin, 
Orșova, Baia de Aramă. Vînju 
Mare și în alte localități au avut loc recitaluri de poezie patriotică dedicate acestui moment. La Muzeul Porțile de 
Fier s-a deschis expoziția de pictură și sculptură „Pagini de istorie". • IALOMIȚA. Casa de cultură a sindicatelor din Slobozia găzduiește expoziția pictorului ialomițean Mihai Petrescu. Pe lingă peisaje din Bărăgan și Dobrogea, sint expuse o serie de lucrări care au ca tematică războiul pentru independența patriei. • VRANCEA. 
„Independența — ideal de 
veacuri al poporului român" — evocare istorică, un recital de poezie patriotică și expunerea „România în circuitul economic mondial" — sint acțiuni organizate recent la Casa de cultură din Focșani. întreprinderea ci
nematografică județeană a prezentat un ciclu de filme documentare și artistice cu caracter istoric în mai multe localități din județ. A fost organizată dezbaterea „Copiii în cincinalul revoluției tehnico-științifice" urmată de proiecția filmelor „Meșteri mari", „Mlnitehnlcus" și „Micii arheologi". Bibliote
cile orășenești au deschis expoziția de carte cu tema „Un veac de independență". Centrul jude
țean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă a editat o culegere de texte de brigadă cu titlul „Cu fața la public".

Corespondenții „Scînteir 
----------- ) --------- 

jocul de culise instaurat de trafi- cantli de examene, se lovea in înseși principiile fundamentale ale societății și învățămîntului nostru, de promovare a celor ce învață cu sir- guință. dornici și hotărîți Să se califice pentru a fi de folos societății și nu pentru a-și asigura o diplomă care să le acopere comoditatea șl să le asigure posturi nemeritate. Nu este o întîmplare că unul dintre primii favorizați. Gheorghe Cicio. s-a prezentat după absolvire la protectorul lui ca să-i „aranjeze" și o repartizare mai bună. Consecvență în im

postură ! Spunea Fodor în ultimul său cuvînt :— îmi dau seama că am comis niște fapte destul de grave, care a- runcă o lumină nefavorabilă asupra învățămîntului superior din tara noastră și în special asupra învăță- mîntului juridic.Căință ? Nu. încercare de a lega, cu abilitate, odioasele Iul fapte de prestigiul domeniului in care a lucrat. Reputația frivățămîn- tului nu suferă prin acest act de dreptate, ci ar fl putut suferi dacă abuzurile ar fi continuat prin perpetuarea practicilor de care incul- pații n-au avut tăria să se dezică, practici care ținteau, cum spuneam, în principiile sacre ale promovării pe merit, ale acceptării în învățămin- tul superior a celor mai merituoși, mai corecți și mai silitori dintre absolvenții de licee, a celor care să prezinte garanția că urmează o facultate animați de chemarea de a se perfecționa ca oameni și specialiști, pentru a deveni cadrele de nădejde de care societatea are nevoie.Scoaterea la mezat a corectitudinii a fost posibilă pentru că existau, gata să țișnească de după colțuri, cumpărători de corectitudine, dintre cei ce susțineau — din unghiul viciat al amoralității lor — că „altfel nu se poate", o filozofie mercantilă, re-

Estetica industrială
O expoziție ieșeană de designLa Iași s-a deschis, nu de mult, cea de-a 3-a expoziție anuală a grupului „DESIGN 1“, de la întreprinderea de prelucrare a lemnului. eveniment ce impune cîteva considerații generale privind aplicarea în întreprinderi similare, sau în alte ramuri de producție, a unor soluții în materie de proiectare optimă a formei bunurilor de serie, destinate atît pieței interne, cît și exportului.Este cunoscut că industria modernă a impus mijloace plastice și coloristice noi nu numai în fluxul ei tehnologic, dar Și în arta contemporană. De altfel. necesitatea integrării artei în industrie, în producția de serie este un imperativ al etapei pe care o parcurge revoluția tehnico-științifică în Întreaga lume.La Iași, cursurile de design, apoi aplicațiile practice, cercetările și soluțiile optime datează din perioada anilor ’70 și rezultatele nu au întirziat să se arate lntr-o serie de unități ale Industriei — întreprinderea mecanică „Nicolina", fabrica de mătase „Victoria" și mai ales la întreprinderea de prelucrare a lemnului,, unde un colectiv deschis, către nou a făcut progrese continui în acest important domeniu, reușind astfel să Imprime produselor de serie o ținută tehnologică și estetică superioară. Grupul „Design 1", în care s-au integrat și esteticieni din cadrul învățămîntului superior ieșean, și-a pro

pus prospectarea Pieței și a gustului beneficiarilor pentru o perioadă de la 1 la 5 ani în avans și a acordat o atenție deosebită valorificării sugestiilor date de artiștii plastici.Expozițiile anterioare. ca și cea prezentă, pun în evidență faptul că sculptura în lemn. măștile, intarsiile semnate de participant au valoare de design numai înglobate unor piese de mo

bilier de serie mică, nu ca obiecte in sine. Premiul național acordat unor intarsii de inspirație eminesciană sau grigoresciană. admirabilele mese în stil florentin cu suprafețe compuse din 800—1 000 elemente de nuanțe diferite relevă virtuți artistice care pot particulariza și ridica la o valoare mult superioară mobila exportată, impunind calitățile u- nice, marca fabricii, prestigiul inteligenței și talentului românesc, într-o discuție de lucru cu inginerul-șef al fabricii de mobilă s-a reliefat preocuparea majoră a colectivului de a stabili tehnologiile adecvate pentru ca prototipurile cu valoare de unicat să fie aplicate In producția seriilor mici, artistice. Succese remarcabile pe această linie s-au obținut în realizarea sufrageriilor cu denumirile „Baroc spaniol",

Ceramică de Marginea Foto : Gh. Vințiiă

probabilă, pe care opinia publică o situează, fără drept de apel, pe banca acuzării. In climatul nostru social. guvernat de principii morale ferme — principiile eticii și e- chității socialiste — practicile favoritismului si mitei, practica strecurării pe ușa din dos, dobîndirea unor merite pe căi lăturalnice, necinstite, nu pot primi decît o replică fermă, nu pot sfîrsi decît acoperite de o- probriul public.Ochiul ahtiat după avantaje al a- eestor indivizi a căutat febril fisuri in caractere prin care să sa 

înfiltreze mercantilismul. Si le-au depistat. Vasile Fodor era avar, Grigore Dumitrescu un duplicitar, înfumurat și fățarnic. Constanța Oprescu acaparatoare rapace, orbită de lux. Inși străini de structura firească a celor ce Învață pa alții, persoane fără scrisori de acreditare morală la demnitatea de dascăl, farisei în fața rîndurilor de studențl cinstiți care-i urmau cu respect.Procesul a fost dezbătut în fond la Tribunalul municipiului București și rejudecat în recurs la secția penală a Tribunalului Suprem. Extragem din prevederile hotăririi judecătorești definitive : prin contopirea pedepselor pronunțate pentru 15 cazuri de luare de mită, 10 cazuri de abuz în serviciu contra intereselor obștești, 23 de falsuri, un caz de trafic de influență, 2 cazuri de primire de foloase necuvenite, fostul lector Vasile Fodor urmează să execute 13 ani de închisoare, 5 ani interzicerea unor drepturi, confiscarea sumei de 85 823 lei și a tuturor bunurilor dobîndite prin corupție; prin contopirea pedepselor pentru 5 cazuri de luare de mită, o complicitate la luare de mită, 7 cazuri de abuz și complicitate la abuz în serviciu contra intereselor obștești, 11 

„Vlad Țepeș", holul ,.V.lad Țepeș", cărora le urmează un hol „neo- baroc" și își așteaptă confirmarea sufrageria românească din răși- noase „Rustica" și un foarte frumos proiect de sufragerie veselă policromă „Săpîn- ța“. Sint de altfel și cele mai reușite garnituri de mobilier expuse alături de unicatul „Colț de șah spaniol". In primul rind, ieșenii execută, selectiv, comenzi interne și externe în urma unui studiu temeinic al posibilităților și avan lațelor economice obținute, refuzînd acele produse sau prototipuri de slab nivel estetic sau funcțional. în al doilea rind. ei caută să aplice idei și forme de inspirație folclorică. în sens larg național. De la motivele folclorice se ajunge la simplificări elegante, la un stil geometrizat. In al treilea rind. studiind fenomenul arhitectonic, artistic, sculptura și pictura, mobilierul, tendințele modei, sondînd frecvența cererii pentru anul în curs și pentru cei viitori, artiștii de la Iași ai mobilei proiectează sau reproiec- tează în viziune modernă stiluri consa- . erate sau dau interpretări proprii: subtile sugestii pornite din sculptura și colorlstica unor mari artiști, ți- nîndu-se seama de sensibilizarea publicului la formă, la culoare, la stil. Cu alte cuvinte, frumusețe și funcționalitate. Este sensul în care avansează industria noastră de obiecte de interior.
Radu NEGRU

falsuri, 3 cazuri de trafic de influență și un caz de primire de foloase necuvenite, fostul lector Grigore Dumitrescu urmează să execute 8 ani și 8 luni de închisoare și 4 ani interzicerea unor drepturi, confiscarea sumei de 37 066 lei și a bunurilor dobîndite de el prin corupție; pentru luare de mită, participarea Ia 2 falsuri și la un caz de abuz în serviciu contra intereselor obștești, pentru deținere ilegală de mijloace de plată străine, fostul lector Constanta Oprescu a fost condamnată la pedepse între 3 și 7 ani închisoare și 4 ani de interzicerea unor drepturi, 
a confiscarea sumei de 11262 lei și a celorlalte bunuri și valori dobindite pe căi nelegale; fostul conferențiar universitar Vasile Oprescu a fost condamnat la pedepse cuprinse între 8 luni și 3 ani închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și fals, pentru deținerea nelegală de mijloace de plată străine; fostul lector Gheorghe Vasilescu a fost condamnat la pedepse de 3 și, respectiv, 2 ani de închisoare și 1 an interzi- , cerea unor drepturi pentru luare de i mită și fals, confiscindu-i-se bunurile șl contravaloarea serviciilor obținute prin corupție.Au mai fost condamnați pentru complicitate la luare de mită, fals, abuz în serviciu și trafic de influență, inculpații: Ilie Deaconu zis Marcel la pedepse cuprinse intre 2 și 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea unor drepturi, Mihai Dumitrescu zis Gelu la pedepse între 1 și 3 ani închisoare. Nina Oncescu la 1 an și 6 luni închisoare. Au fost condamnați: pentru dare de mită (nemărturisită din proprie inițiativă). și complicitate la falsificarea unor teze — anulate prin hotărîrea judecătorească — Nicolae Corneliu Vaitiș la pedepse de 3 și, respectiv, 2 ani închisoare și Mihai Trandafir la 1 an și 6 luni închisoare; pentru favorizarea unui infractor — Pavel Cojo- caru la 1 an și 6 luni închisoare; pentru fals în declarații și uz de fals — Alexandru Fodor la 6 luni închisoare.Decizia cuprinde și alte prevederi legate de aplicarea procedurii penale. Cu dreaptă judecată, justiția a aplicat celor vinovați pedepsele ce li se cuveneau. Opinia publică a primit satisfacție, ea Însăși pronun- țîndu-se, nu mai puțin ferm și exigent, în apărarea instituțiilor, a moralei societății noastre.

Sergiu ANDON
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Trecătorul 
si flăcările»Gospodăria unui sătean din comuna Vidra, județul Vrancea, a fost atinsă de un trăsnet și a luat foc. Oamenii au sărit — cu mic, cu mare — în ajutorul gospodarului. Văzind despre ce este vorba, un trecător necunoscut, fără să mai stea pe gînduri, s-a aruncat acolo unde era mai greu, unde focul amenința să se întindă și spre casele vecinilor, îridemnîndu-i pe cei din jur cu vorba și cu fapta. „Dacă ny era el — ne scrie un grup de săteni — poate că n-am fi reușit să salvăm alte două-trei gospodării. Am aflat că se numește Cristian Alexandru și e maistru militar. Ii adresăm cele mai călduroase mulțumiri".
Colac peste 
pupăzăLa miez de noapte, un lucră
tor de miliție observă că șoferul 
de pe un autoturism e grăbit 
nevoie mare, că nu respectă re
gulile de circulație. Este invitat 
să tragă pe dreapta. în mașină 
— Nicolae Drondu și Ion Cis- 
maru, ambii din Drobeta Turnu- 
Severin. în timp ce lucrătorul 
de miliție controla actele mași
nii, din portbagaj s-a auzit un 
„cucuriguuuu" prelung, apoi încă 
unul, și încă unul... Portbagajul 
devenise un adevărat... coteț de 
păsări. Erau 112 pui dolofani, pe 
care cei doi din mașină îi sus- 
trăseseră de la complexul avicol 
din Șimian, in înțelegere cu 
doi lucrători de acolo — Nicolae 
Stefan și Stănică Pupăză. Ba, 
colac peste pupăză, cei doi se 
grăbeau, spre a le face puilor 
cit mai repede de petrecanie, 
după care să-și împartă banii. 
Urmează să-și „împartă" acum 
ce li se cuvine.

„Curiosul" 
de pe 
linia 105In autobuzul I.T.B. nr. 1 122 de 
pe linia 105. Aglomerație. Ca de 
obicei. Si încă ceva : pe la po
dul Grand, pasagerii au simțit 
că le pătrunde in nări un pu
ternic fum de țigară. Conster
nați, s-au gindit să se adreseze 
încasatorului. Dar, culmea : toc
mai el își savura, tacticos, țigara. 
Oamenii l-au apostrofat, dar în
casatorul le-a răspuns insolent :

— Cui nu-i place, să meargă 
pe jos sau cu mașina personală. 
Iar dacă vreți să mă reclamați, 
poftim : am numărul 36 068. Pu
teți să mă reclamați și la direc
ția I.T.B.-ului. Sint curios să ve
dem ce se intimplă ?

Și,' ca să demonsi reze că „e 
tare pe situație", a mai aprins o 
țigară.

Așteptăm răspunsul conducerii 
I.T.B. Nu de alta, dar încasato
rul însuși era curios si vadă ce 
i se intimplă.

Ghidul 
propriului 
muzeu

I

I 
I

I Printre absolvenții din acest 
an ai școlii populare de artă din

Bacău, se numără și Vasile 
I Fodor, om de 63 de ani. Specia

litatea: sculptură decorativă in 
lemn. în toți cei trei ani de 
studii a obținut numai note de 

110. în acest răstimp, casa lui, de 
pe strada Mihai Viteazul, a de
venit un adevărat muzeu de 

Iartă, reunind lucrări proprii 
care reproduc chipuri ale unor 
oameni de seamă, ornamente 
florale și zoomorfe. Lor li 
se adaugă și o colecție de piese 
rarisime, între care un fildeș 

I lucrat in filigran, reprezentlnd 
Io imagine portuară din Ghana 

(veche de aproape patru secole), 
un orologiu de la începutul se- 

I colului trecut (care funcționează
perfect și astăzi), precum și o 
colecție de linguri pictate. Tot 
el este ghidul propriului muzeu 

I pentru numeroșii oaspeți care-i
trec pragul casei.

Odată cu începutul noului an 
I școlar, V. F. s-a prezentat la

școala generală nr. 2 spre a-i 
învăța și pe copii taina pre
lucrării artistice a lemnului.

| Alertă falsă

I

1— Alo? Dispeceratul I.T.B.? La telefon este Gheorghe An- drieș, elev la școala de șoferiI pentru taximetre. Patru indivizi necunoscut! m-au atacat tilhă- rește în cartierul Ferentari. Vă rog să mă ajutați.— Alo? Miliția? La telefon, dispeceratul I.T.B. Patru indivizi necunoscuți...I Alertați, lucrătorii de miliție au pornit în căutarea făptașilor. dar cu toate investigațiile întreprinse, cei „patru indiviziI necunoscuți" n-au putut fi găsiți.Și n-au fost găsiți nici pînă astăzi, din simplul motiv că ! respectivii n-au existat decîtîn închipuirea reclamantului. Acesta, provocînd un scandal, în stare de ebrietate, inventase toată povestea, pentru a | scăpa basma curată. Dar de cei-a fost frică, tot n-a scanat. A Ifost amendat.
Din „joacă"ITinărul Nicolae Cercea dinDîrlos (Sibiu) și-a găsit un mod (năstrușnic de distracție, soldatcu consecințe tragice. Din joacă s-a urcat pe bolta de susținere a podului de peste riul Ampoi, I situat pe linia ferată Alba Iulia— Teiuș. In acest timp, pe pod s-au încrucișat două trenuri. IDin cauza trepidațiilor, N. C. a căzut între trenuri. Accidentul a fost mortal.

I
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Petre POPA
cu sprijinul corespondențlloi 
„Scînteil"



SCÎNTEIA — joi 23 septembrie 1976 PAGINA 5

ViZITA TOVARĂȘULUI KAISOHE PHOMVIHANE
secretar general al C. C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

în județele Brașov și Prahova

Cea de-a X-a Conferință

Miercuri dimineață. tovarășul Kaisone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, împreună cu membrii delegației de partid și guvernamentale laotiene. a vizitat întreprinderea de autocamioane și întreprinderea „Tractorul" din Brașov.înaltul oaspete a fost însoțit de tovarășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv, al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Virgil Trofin. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. precum de onoare.Ing. Viorel si de membrii misiuniiHusca, directorul ge-
Plecarea
P.C.R. la

reprezentantului 
Congresul P.C. 

din DanemarcaMiercuri a plecat la Copenhaga tovarășul Ludovic Fazekas, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările celui de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca.La plecare, pe aeroportul Otopeni, se afla tovarășul Ion Dincă. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.La sosirea pe aeroportul Kastrup din Copenhaga, reprezentantul partidului nostru a fost întîmpinat de Freddy Madsen, membru al Biroului Politic al P.C. din Danemarca, deputat în parlament, și de Jorn Chris- ' tensen. secretar al C.C. al P.C. din Danemarca. A fost prezent ambasadorul român la Copenhaga. Gheorghe Ploeșteanu.
Plecarea unor oaspeți 

de peste hotare'Directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură, Edouard Saouma, care, la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în tara noastră, a părăsit, miercuri după-amiază. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii st industriei alimentare, președintele Comitetului Național pentru F.A.O., de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.A fost de față Bhagirathan R. De-PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
CARAȘ-SEVERIN. Deschiderea noului an de învățămlnt a coincis în județul Caraș-Severin cu darea în folosință a unui important număr de obiective școlare nou construite. La Reșița a fost dat în folosință un nou liceu economic, cu 16 săli de clasă, ateliere și laboratoare, o școală cu ’1 de clase, iar pentru studenții Institutului de sublngineri un nou cămin cu 400 de locuri, urmînd ca în curînd să se inaugureze Și o cantină studențească. Obiective școlare noi au fost construite și la Oțelul Roșu, Petroșnlța, Vălișoara, Oravița. (Nicolae Cătană).
VÎLCEA. Elevii de la Școala generală nr. 5 din Rm. Vllcea au avut surpriza plăcută la începerea noului an școlar de a găsi împodobiți pereții culoarelor și al claselor ou nu mai puțin de 20 de tablouri înfățișînd chipurile domnitorilor Mircea cel Bătrîn, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, ale luptătorilor pașoptiști Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Gheorghe Magheru și ale altor oameni de seamă. Toate aceste opere au fost donate liceului de pictorul vîlcean Paul I. Ștefănescu. (Ion Stanciu). La întreprinderea metalur- Aiud lucrează un număr tineri. Pentru aceștia, în posibilitățile oferite pentruALBA, gică din mare de afară de .. ... _pregătirea profesională au fost asigurate și condiții confortabile de locuit. Aici, anul trecut a fost dat în folosință un cămin cu 300 locuri pentru băieți. în primăvara acestui an, tinerii întreprinderii au primit 80 de garsoniere. De curind, numărul acestora s-a dublat prin darea în folosință a unui nou bloc, iar tinerele muncitoare au primit în grijă și folosință un cămin cu 150 locuri. (Ștefan Dinică).
BUZĂU. Programul complex de dezvoltare economico-socială a localităților Nehoiu, Berea și Pogoanele, ce vor deveni centre urbane, prevede. între altele, construirea unui mare număr de apartamente proprietate personală în blocuri. în acest sens, oficiul de specialitate a pus la îndemîna celor interesați documentații cu o gamă largă de modele de locuințe, care au început să fie contractate, urmînd ca în scurt timp să fie atacate lucrările de construcție. (Mihai Bâzu).
VASLUI. Pe harta edilitară a orașului Vaslui au apărut cîteva semnificative puncte de lucru : un nou ansamblu de locuințe în zona de nord-est a orașului, un magazin general pe strada Victor Babeș. Din construcțiile pe se înalță pe strada Ștefan cel Mare reține atenția impunătorul bloc B 3. care dispune la parter de suprafețe pentru noi unități comerciale, rești și servicii Lăluci). ateliere meșteșugă- publice. (Crăciunîn comuna Turț — minier al județuluiSATU-MARE.tînărul centru ... _Satu-Mare — s-au construit în ultimul timp primele 120 de apartamente în blocuri în care s-au mutat familii de mineri, cadre didactice și alți specialiști din localitate. La parterul

cele două în- muncitorii, in- au întîmpinat

neral al Centralei industriale de autocamioane și autoturisme, și ing. Vasile Sechel. directorul general al Centralei de tractoare si mașini agricole. au prezentat activitatea acestor mari unități ale industriei românești. Oaspeților le-au fost prezentate cele mai noi tipuri de autovehicule si tractoare;în cursul vizitei la treprinderi brașovene, ginerii și tehnicienii cu multă căldură pe oaspeți, cu sentimente de prietenie.Tovarășul Kaisone Phomvihane i-a felicitat pentru rezultatele obținute în dezvoltarea întreprinderilor lor, pentru producția de înmiit nivel tehnic realizată, le-a urat noi succese si a semnat în cartea de onoare.în stațiunea turistică Poiana Brașov. in onoarea tovarășului Kaisone 
varajan, reprezentantul P.N.U.D. In România.

aeroportul Otopeni, salutat de Nicolae
Miercuri după-amiază a părăsit Capitala lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul Camerei Lorzilor din Marea Britanie, soția, a făcut o tră.La plecare, pe oaspetele a fost ... _Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, cu soția, și de alte persoane oficiale.A fost prezent Jeffrey Charles Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București.

care, împreună cu vizită în tara noas-

Secretarul executiv al Comisiei e- conomice a O.N.U. pentru Europa, Janez Stanovnik, card, a făcut o vizită în tara noastră la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a părăsit miercuri Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.
★Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a Zilei Armatei populare bulgare, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Coman, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Dobri Djurov. ministrul apărării naționale al Republicii Populare Bulgaria.

Expoziție de carte, u" brăria „Junimea" din Iași a fost inaugurată, miercuri, o expoziție de carte academică din R. P. Polonă, înscriindu-se în sfera relațiilor de colaborare culturală dintre Editura Academiei și instituțiile poloneze cu profil similar — Ed. științifică — „PWN“ și Ed. Academiei — „Ossoli- 

blocurilor s-au dat In folosință o farmacie, un nou local de oficiu poștal și diferite unități comerciale și de prestări de servicii, precum și o cofetărie, ateliere de reparații radio- TV, coafură, etc, (Octav Grumeza).
ARAD. Pe cele aproape 16 000 hectare terenuri arabile în pantă din județul Arad se desfășoară în această perioadă ample lucrări pentru prevenirea și combaterea eroziunii «olului. în unitățile agricole cooperatiste din Lipova, Chelmac, Bruznic, Usu- său, Minerău, Craiva, Chesinț s-a trecut la lucrarea pămîntului pe curbele de nivel, la Tîrnova și Blrsa s-a introdus metoda culturilor în fîșii, iar la Tăgădău Sebiș, Dezna, Chisintia și Dieci se aplică asola- mente de protecție cu plante trifo- liene, graminee, perene etc. (Constantin Simion).
IAȘI. Specialiștii de la întreprinderea metalurgică din Iași și de la alte Unități ce aparțin de centrala industrială de produse metalurgice au susținut o interesantă sesiune tehnico-științifică, în cadrul căreia au fost prezentate referate și dezbateri privitoare la asimilarea de noi produse : țevi, trefilate și cabluri din oțeluri cu caracteristici superioare. (Manole Corcaci).
VRANCEA. Cercetările efectuate pe șantierul arheologic de la Cîndești au scos la iveală noi probe materiale de o certă valoare istorică și științifică. în perimetrul unei necropole ce a aparținut purtătorilor culturii Monteoru au fost depistate aproape 400 de morminte de înhu- mație și incinerație, obiecte de ceramică, unelte, podoabe. S-au strins noi date referitoare la riturile și ritualurile folosite de către triburile locale din prima și a doua jumătate a mileniului II î.e.n. Specialiștii Muzeului de istorie și etnografie din Focșani. în colaborare cu colegii lor de la Institutul de istorie și arheologie din Iași, continuă cercetările. (Dan Drăgulescu).
MUREȘ. între măsurile pe care Consiliul popular municipal Sighișoara le întreprinde pentru păstrarea în cele mai bune condiții a numeroaselor monumente istorice din localitate se numără și refacerea stradelelor din incinta cetății. De ase-' menea. în Piața muzeului se desfășoară lucrările de reconstrucție a interioarelor unei clădiri în care a fost găzduit Vlad Dracul, domnitorul Țării Românești între anii 1431— 1435. (Cornel Pogăceanu).
TULCEA. în sala mică a casei de cultură a sindicatelor din orașul Tul- cea a fost deschisă expoziția județeană de produse de artizanat executate de unitățile industriei locale, ale cooperației de consum și meșteșugărești. în cooperativele agricole de producție sau de către elevi. Sint expuse țesături și cusături pe motive populare, tablouri din pai. împletituri din papură și răchită, medalioane, felicitări și mărțișoare, precum și numeroase alte produse, care valorifică pe plan superior resursele locale. (Vasile Nicolae).

Phomvihane și a membrilor delegației de partid si guvernamentale laotiene. tovarășul Virgil Trofin a oferit un dejun.în continuare, s-a făcut o scurtă vizită la Complexul de taurine Băicoi. din județul Prahova, unde oaspeții laoțieni au avut posibilitatea să cfunoască experiența românească și într-un alt sector economic — cel zootehnic. La plecare, tovarășul Kaisone Phomvihane a fost salutat de tovarășul Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.în aceeași zi, delegația de partid și guvernamentală laoțiană s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)
Ineum", expoziția prezintă aproape 400 volume, noutăți de carte și publicații de specialitate ale anului 1976. Cu ocazia vernisajului, au vorbit acad. Petre Jitariu, președintele filialei Iași a Academiei Republicii Socialiste România, și Stanislaw Puchala, directorul Editurii științifice poloneze.

ma-dinmurale Ma-de artă personali ta-

Vernisaj. Pictorul mexican Andres Salgo prezintă, începînd de miercuri, în sala de expoziții a Teatrului Național din București, litografii și lucrări de pictură realizate pe papirus și scoarță de copac. Artistul, în vîrstă de 70 de ani, este considerat unul dintre pictorii mexicani de prestigiu, continuator al rilor tradiții ale artei țara sa.La vernisaj, criticul rin Mihalache a definit tea artistului expozant, relevind, în același timp, continua dezvoltare a schimburilor culturale dintre Mexic și România. A luat cuvîntul în continuare pictorul Andrâs Salgd.Au participat reprezentanți Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai Ministerului Afacerilor Externe, artiști plastici și alți oameni de cultură și artă. De asemenea, au fost prezenți Armando Cantu, ambasadorul Statelor Unite Mexicane la București, și alți membri ai corpului diplomatic.

ai

„U.R.S.S. — țara turismu
lui". Ieri după-amiază, în holul hotelului „Parc" din municipiul Drobeta Turnu-Severin s-a deschis expoziția „U.R.S.S. — țara turismului". Organizată de Direcția generală pentru turism internațional de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și Ministerul Turismului din România, expoziția ilustrează printr-un bogat material documentar realizările obținute în acest domeniu. Cu acest prilej, s-a prezentat o gală de filme turistice. (V. Tătaru).
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Extragerea I : 18 38 27 8 25 24. Extragerea a II-a : 5 21 3 16 9. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 111 681 lei, din care 402 352 leireport.
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FOTBAL: în meci amical
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 1-1După cum ați văzut, meciul România — Cehoslovacia. încheiat cu scorul de 1—1. a avut trăsăturile obișnuite ale partidelor amicale — apărări mai puțin atente si mai puțin dure, joc relativ deschis și destule faze calde la ambele porți. iar. spre sfîrsit. parcă o mulțumire a adversarilor pentru un scor egal.Cîteva cuvinte despre oaspeți. Că echipa cehoslovacă e mai bună, nu-i nici o noutate; în fond, e vorba de campioana europeană intertări ediția 1976. In prezent, joacă mai bine și decît alte formații reprezentative cehoslovace pe care le-am văzut la București. Mai mobili și mult mai Iuți decît predecesorii, fotbaliștii oaspeți lasă impresia că și-au însușit învățămintele de bază ale jocului contemporan. O pregătire fizică exemplară le-a permis să domine clar finalul de meci și să încheie jocul plini de prospețime. Poate că apărarea lor nu mai e atît de închisă și de aspră ca în trecut, dar să nu uităm nici faptul că întîlnirea n-a avut caracter oficial.în ceea ce privește formația noastră. ea și-a creat unele situații bune de atac și unele ocazii prielnice marcării golurilor, dar impresia generală. și finală, e că joacă la întîmpla- re. în plus, condiția fizică a jucătorilor noștri n-a satisfăcut nici ieri cerințele unul meci intertări. ceea ce a permis adversarilor să domine jo-

Orașele Reșița, Oradea, lași și Brașov, gazdele întrecerilor zonaleCampionatele naționale de box din acest an se vor desfășura pe etape județene, de zonă și finală.Etapa județeană, deschisă pugiliștilor care au susținut tin șase meciuri în cursul 1976, inclusiv juniorii născuți în 1957, se va încheia la 30 septembrie prin desemnarea campionilor județeni la fiecare categorie de greutate.Toți acești campioni județeni vor participa între 13 și 16 octombrie la întreceri zonale, calificării București.Turneeleîn orașele . .... ________ ...,_Brașov. (Repartiția județelor pe a- ceste patru zone ar putea fi îmbunătățită. Ne întrebăm, de pildă, ce fel de rațițlni competitionale justifică. de exemplu, cheltuielile de deplasare a reprezentanților județului Suceava la Oradea si chiar ai județului Brăila tocmai la Reșița).

tuturor cel pu- anului
pentru dobîndirea la turneul fitial de lazonale se vor desfășura Reșița. Oradea. Iași și

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative IugoslaviaAm aflat cu întristare vestea despre accidentul de cale ferată din apropierea orașului Liubliana, care a provocat pierderi de vieți omenești și rănirea unor călători.în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și familiilor îndoliate condoleanțele noastre cele mai profunde, iar celor răniți urări de grabnică restabilire.

Excelenței Sale Domnului SULEYMAN DEMIREE
Primul ministru al Republicii TurciaAflînd despre tragicul accident aerian, care a avut loc la 19 septembrie, vă adresez, Excelență, dumneavoastră și familiilor îndoliate, sincere condoleanțe.

Vizita prințuluiCu prilejul prezenței în tara noastră a prințului Moulay Abdallah, fratele regelui Hassan al II-lea al Marocului, și a prințesei Lamia, Emil Bobu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, a oferit miercuri un dineu.Au participat Neculai Agachi. ministrul industriei metalurgice. Su- zana Gâdea, ministrul educației șl învătămîntului. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Mihai Aldea. adjunct al ministrului sănătății, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte Ovidiu Popescu, am-
Congresul latin de reumatologieLa București au început, miercuri, lucrările celui de-al doilea Congres latin de reumatologie, organizat de Societatea națională română de reumatologie, în colaborare cu societățile naționale de reumatologie din țările latine ale Europei și Americii, sub egida Ligii internaționale contra reumatismului. Participă aproape 400 de specialiști din țară și de peste hotare. între care personalități științifice marcante ale reumatologiei internaționale. Timp de trei zile, în cadrul secțiunilor vor fi prezentate comunicări cu privire la „Mecanisme imuno-patologice în poliartrita reumatoîdă și colagenoze". „Aspecte actuale în tratamentul medicamentos al reumatismelor inflamatoare și degenerative". „Mecanismele etio-jja- togenice ale deteriorării artrozice", pe teme de mare interes științific și

La întreprinderea
Preocupări
și modernizarea producțieiîntreprinderea de mase plastice și, încălțăminte „Victoria" din Timișoara se numără printre primele unități industriale timi- șene care și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe 9 luni. S-au creat condiții ca pînă la finele trimestrului III să se realizeze o producție suplimentară în valoare de peste 45 milioane lei. materializată în 295 000 mp piele artificială expandată. 200 000 mp piele artificială compact, importante cantități de accesorii metalice pentru industria de marochinărie și alte produse solicitate de beneficiari. Acest spor, care are la bază creșterea productivității muncii, ca urmare a unei mai bune utilizări a mașinilor, instalațiilor și a timpului de lucru, s-a obținut în condițiile diversificării continue a producției — ne spune tovarășul inginer Vasile Popescu, directorul tehnic al întreprinderii. Numărul produselor noi realizate în

cui mai autoritar pe măsura scurgerii timpului. în puține cuvinte, echipa noastră nu ni se pare în progres la nici unul dintre capitolele fotbalului.Golurile partidei au fost înscrise de Panenka (min. 22). la capătul unei faze în care a greșit întreaga noastră apărare (cu numai un minut înainte, Georgescu, din interiorul careului mic, trimisese mingea în bara transversală a porții cehoslovace !) și de Dudu Georgescu (min. 30), dintr-o tipică lovitură cu capul, balonul rostogo- lindu-se pe lingă bară în plasă.Din echipa noastră, mai bine au jucat portarul Răducanu și fundașul central Sătmăreanu. s-a distins fundașul sau atacantul Pollak, ce „post" a avut în . . jucat aproape fără greș în toate a- ceste ipostaze.Revanșa partidei de ieri dintre echipele României și Cehoslovaciei va avea Ioc la Praga, în ziua de 6 octombrie.

De la oaspeți, sau mijlocașul nu știm precis echipă. Insă a
V. MIRONESCUIeri, la Hradec Kralowe, în meciul echipelor de tineret : Cehoslovacia — România 1—0 (1—0).La Berlin : R. D. Germană — Ungaria 1—1 (1—1).La Sofia : Bulgaria — Turcia 2—2.Surpriză la Patras (Grecia) ! Israel — Grecia 1—0 (0—0) !

la

Concurenții calificați din etapa zonală. împreună cu pugiliștii de categoriile I și internațională, precum și maeștrii emeriți și maeștrii sportului, vor participa la turneul final, care va avea loc la București, între 7 Si 13 noiembrie. Pentru acest turneu final, colegiul central al antrenorilor va alege ..capi de serie", iar ceilalți competitori vor lua parte obișnuita tragere la sorti.
★Un grup de cinci boxeri români participa. între 3 și 7 octombrie, turneul T.S.K. — Berlin. Este vorba de Ibrahim Faredin (51 kg), campion național. Niteu Popa (54 kg), Mihai Ploieșteanu (57 kg). Ion Bu- dușan (63,5 kg) și Constantin Chira- cu (75 kg).Pregătirile pugiliștilor pentru acest turneu international tradițional sint conduse de antrenorul emerit Ion Popa.

va la

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Moulay Abdallahbasadorul României în Maroc, precum și Maâti Jorio, ambasadorul Marocului în tara noastră.
★în ultimele zile. prințul Moulay Abdallah, fratele regelui Hassan al II-lea al Marocului, și prințesa Lamia. care se află într-o vizită de prietenie în țara noastră, au făcut o călătorie pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării, au vizitat obiective economice, precum si monumente istorice si puncte turistice din județele Constanta. Tulcea și Galati.(Agerpres)

practic din alte domenii ale reumatologiei.Școala reumatologică românească, cu vechi și bogate tradiții, este reprezentată de numeroși specialiști din centrele universitare și diverse instituții din țară, cu preocupări în domeniul reumatologiei, care vor a- borda în cadrul secțiunilor o largă gamă tematică» avînd astfel prilejul de a-și confrunta experiența proprie cu cea acumulată în ultimii ani de specialiști din alte țări.Dezbaterile congresului sînt menite să-și aducă contribuția la clarificarea multiplelor aspecte privind prevenirea afecțiunilor reumatice, la mai buna cunoaștere a factorilor de risc reumatogen, la îmbogățirea și sporirea- eficienței mijloacelor terapeutice. lărgirea posibilităților de recuperare funcțională.
,,Victoria" din Timișoara 
pentru înnoirea

acest an a trecut de 140. Printre noile articole introduse in fabricația de serie se află pielea artificială expandată, destinată marochinăriei grele, precum și două noi sortimente de piele artificială expandată finisată cu poliuretan și pe suport nețesut, pentru confecționarea de poșete, în întrecerea pentru înfăptuirea exemplară a angajamentelor a- sumate pe acest an. a prevederilor programului privind producția bunurilor de consum se mențin fruntașe colectivele secției de accesorii metalice și atelierelor de piele artificială expandată și compact. Remarcăm aici numele cîtorva muncitori destoinici ca Emilia Ciolac, Aurel Hidioșan, Gheorghe Orso, Robert Heber. Ioan Necșulea, Andrei Mihalik. Valeria Branca, Stefan Liszonek care, prin fapte • meritorii de muncă, și-au cîșt.i- gat prețuirea întregului colectiv. (Cezar Ioana).

dede volei de la cîștigat de

În cîteva rînduri• La campionatul mondial de pentatlon modern pentru juniori (Zie- lone Gora — Polonia), după proba de scrimă, echipa României a urcat pe locul al doilea in clasamentul general. iar Sorin Crăciuneanu. pe locul al treilea în cel individual.• Prima regată, la clasa „Optimist", din cadrul campionatelor balcanice de iahting ria) a fost cîștigată bacu.• Turneul feminin __ Slupsk (Polonia) a fost echipa Penicilina Iași.• La Los Angeles (S.U.A.), Iile Năstase—Alvarez (Argentina) 6—0, 4—6, 6—3. Alți participanți de renume la acest turneu de tenis : Connors, Vilas și Ramirez.• La Soci (U.R.S.S.), echipa de handbal Steaua București a învins Ț.S.K.A. Moscova (23—21), Dukla Pra- ga (23—20). Ț.S.K.A. Sofia (18—15) și Vorwărts Berlin (28—24). dar. pier- zînd cu 19—20 întrecerea cu Legia Varșovia, s-a clasat în final pe locul secund, după Ț.S.K.A. Moscova.

(Varna—Bulga-. Cristian Ta-

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Au căzut ploi temporare care, 
pe alocuri, au avut și caracter de 
aversă în Moldova, nordul șl centrul 
Munteniei, jumătatea de nord a Do- 
brogei șl In cea mai mare parte a 
Transilvaniei. Ploi izolate și descărcări 
electrice s-au mal semnalat în Banat, 
Oltenia și sud-vestul Munteniei. La 
vîrful Omul a nins. Vintul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensificări Izo
late în Muntenia, Dobrogea șl zona de 
munte. La munte s-a produs ceață, iar 
dimineața, izolat, și în celelalte re
giuni. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 8 grade la Rădăuți și 20 
de grade la Apa Neagră, Tg. Jiu și 
Drobeta Turnu-Severin. In București: 
Cerul a fost mai mult acoperit. Tem
porar a plouat slab. Vintul a suflat 
slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 septembrie. în țară: Vremea 
va intra într-un proces de încălzire șl 
ameliorare treptată. Cerul va fi va
riabil, iar Izolat se vor semnala ploi 
cu caracter de aversă mai ales tn 
cursul după-amiezîi. Vînt moderat. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre 2 și 
12 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, Iar maximele vor oscila 
între 14 și 24 de grade, local mai ri
dicate. Pe alocuri, ceață
București: Vreme în curs de 
ușoară. Cerul va fi variabil, 
ploii de scurtă durată. Vînt 
Temperatura ușor variabilă.

slabă. Tn 
încălzire 
favorabil 
potrivit.

regională F.A.O.Miercuri, a treia zi de lucru a celei de-a X-a Conferințe regionale F.A.O. pentru Europa, care se desfășoară la București, a fost consacrată dezbaterilor pe marginea raportului privind „Dezvoltarea agriculturii in țările europene — probleme ale planificării și utilizării pămîntului".Delegați din 20 de țări, membre F.A.O., precum și observatori din partea altor state și organisme internaționale au făcut expuneri privind măsurile întreprinse pentru u- tilizarea cit mai rațională și eficientă a pămîntului, au relevat preocuparea țărilor europene pentru elaborarea unui cadru legislativ adecvat pentru aceasta. S-a arătat că expansiunea economică foarte rapidă în ultimii 20 de ani a antrenat un consum considerabil de spații în defavoarea agriculturii, relevîndu-se că potențialul productiv încă neexploatat al pămîntului cultivat nu este fără limită. De aceea, se impune introducerea în circuitul productiv a unor noi suprafețe, deși aceasta necesită investiții mari. Practica. au subliniat unii vorbitori, a dovedit însă că terenurile bine utilizate pentru producția agroalimentară aduc venituri tot așa de mari ca și cele întrebuințate în alte scopuri. S-a subliniat, de asemenea, că experiența unor țări europene în utilizarea pă- mtntului trebuie să constituie în permanentă obiectul unui util schimb de informații și experiență pentru toate statele continentului, precum și pentru țările interesate din întreaga lume.în România — s-a arătat în intervenția delegației noastre — utilizarea rațională a terenurilor este tratată ca o problemă de interes național, iar pămîntul ca un bun al întregului popor, astfel că în buna sa valo-
Actualități

din țările socialiste
BERLIN: Largă acțiune cetățeneascăîn întîmpinarea sărbătorii constituirii R.D.G. (7 octombrie) și a alegerilor pentru Camera Populară (17 octombrie), mișcarea patriotică care se desfășoară sub deviza „Mach mit" („Pune și tu umărul") cunoaște. în aceste zile, un avint fără precedent.După cum relatează ziarul „Neues1 Deutschland", în regiunea Leipzig peste 105 000 cetățeni s-au constituit în colective care contribuie, prin activitatea lor, la îmbunătățirea condițiilor de locuit, la înfrumusețarea orașelor și satelor. în comparație cu anii trecuți. eficiența muncii prestate a crescut de trei ori. Numai in cartierul sud-vest al Leipzigului au fost renovate, prin muncă voluntară. 270 de fațade ale clădirilor, iar în cartierul vest au fost efectuate diferite reparații la peste 80 de case.în regiunea Halle, în primele șapte luni ale anului acestuia au fost pregătite materialele de construcție — pietre, prundiș, cărămizi etc. — ne
HAVANA: Cadre cu calificare superioarăLa începutul anului în curs, primul an al planului cincinal (1976— 1980). peste 50 000 de muncitori s-au înscris în școlile speciale de pregătire de cadre cu calificare superioară. La acest contingent se adaugă alți 35 000 de muncitori, care au pășit pe porțile școlilor amintite la 1 septembrie, odată cu deschiderea noului an de învățămînt.Acțiunea de pregătire a cadrelor face parte dintr-un program mai amplu ce vizează ridicarea nivelului de cultură al celor ce muncesc, fiind legată direct de prevederile planului cincinal, în cursul căruia vor fi făurite bazele pentru industrializarea țării. Pe aceeași linie se înscrie crearea, cu puțin timp în urmă, a Ministerului Educației Superioare, care va răspunde de formarea cadrelor cu calificare superioară în domeniile economiei, științei și cultu
ULAN BATOR: Tehnologii moderneRecent, în aimacul (regiunea) Se- lenghin a intrat parțial în funcțiune cea mai mare gospodărie silvică de stat din Mongolia, cu o producție anuală de 200 000 metri cubi de material lemnos. Ea se alătură altor unități similare create în cei peste 50 de ani de la înființarea sectorului economiei forestiere din această țară cu bogate rezerve de material lemnos (teritoriul Mongoliei este a- coperit în proporție de 10 la sută de păduri).In primii ani de activitate, acest sector a dispus doar de patru gospodării silvice. In prezent, industria forestieră și de prelucrare a lemnului constituie una din ramurile de bază ale economiei naționale. Exploatarea și prelucrarea lemnului se efectuează în zeci de întreprinderi dotate cu mijloace tehnice moderne. O mare importanță se acordă extinderii, refacerii și protejării su

IN INDUSTRIA LOCALĂ BĂCĂUANA

O gamă variată deMuncitorii și specialiștii întreprinderii de industrie locală Bacău se preocupă în mod constant de diversificarea producției bunurilor de consum și a obiectelor de uz casnic și gospodăresc. Cîteva cjfre sînt edificatoare. De la începutul anului și pînă acum, industria locală băcăuană a livrat comerțului, peste prevederile sarcinilor de plan, produse în valoare de 22 milioane lei. Din acestea, mai mult de 80 la sută reprezintă bunuri de consum și obiecte de uz casnic. La cel de-al VII-lea Tîrg de mostre de bunuri de consum de la București industria locală băcăuană a fost prezentă cu un număr de peste 800 de sortimente noi. ce se realizează în 10 ramuri de producție : lemn, metal, mase plastice, cauciuc, sticlă, produse chimice, confecții textile, produse de artizanat etc. Rețin atenția în mod deosebit produsele din lemn : mobila pentrți sufragerie și hol „Loreta", dormitorul „Șiretul", camera combinată „Gherăești", bibliotecile „Nadia" și „Doina" cu elemente ornamentale de sculptură, finisate cu lacuri po- liesterice ; noile garnituri de mobilă de bucătărie tip „Cocor", „Olimpia", „Lili".

pentru Europa rificare sînt interesați atît agricultorii. cit și întreaga populație a tării. Ca urmare a experienței proprii, cit și a celei preluate de la alte state, acționăm astfel incit terenurile aflate în exploatare agricolă să-și mențină și să-și sporească capacitatea lor de producție. Apreciem că ar fi necesare un mai mare interes și un mai larg schimb de experiență și colaborare între statele din Europa în ce privește stabilirea pretabilității terenurilor și zonifi- carea producției agricole.O altă problemă de mare actualitate pentru toate țările europene șl în special pentru cele în curs de dezvoltare este cea a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. în acest sens, . România a îndiguit și desecat peste 1 milion de ha, s-au amenajat pentru irigații peste 1,8 milioane ha, s-au regularizat parțial unele cursuri de apă. Mai avem încă multe de făcut și pentru aceasta avem un program bine stabilit. De aceea considerăm ca, în programul său de viitor, F.A.O. să acorde un sprijin prioritar țărilor în curs de dezvoltare pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Pentru limitarea tendinței de diminuare a suprafețelor agricole in România — se arată in documentul prezentat — folosirea pămîntului, indiferent în ce scop, se face numai cu respectarea unor reguli și normative tehnico-economice bazate pe cunoștințele și experiența ce le avem pină in prezent.Lucrările conferinței continuă.
★în cursul după-amiezii, participan- ții la cea de-a X-a Conferință regională F.A.O. pentru Europa au vizitat combinatul apicol al Asociației crescătorilor de albine de la Bă- neasa.

cesare ridicării unui număr de 40 de case. Au fost deschise noi cariere de nisip, au fost create centre care împrumută unelte și acordă asistentă tehnică cetățenilor care prestează muncă patriotică.Tot prin muncă voluntară, pînă la sfirșitul lunii august. în orașul Erfurt au fost reparate sau modernizate 259 de apartamente. Un angajament de onoare. îndeplinit întocmai, a constituit pentru cei antrenați în mișcarea „Pune și tu umărul" renovarea, pe teritoriul regiunii, a aproape 300 de locuințe ale unor pensionari.Vești similare sosesc și din alte regiuni ale R.D.G.. tinerii și virst- nicii antrenați in această mișcare patriotică manifestindu-și pretutindeni hotărîrea de a raporta noi realizări atît pe acest plan, cit și în îndeplinirea exemplară a marilor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P.S.U.G. (G. Dascălu).
rii. De aspmenea, recent, la Havana au fost inaugurate cursurile Scolii naționale pentru pregătirea cadrelor de conducere din economie, la care participă 300 de lucrători din diverse sectoare economice ale țării.Paralel, în întreaga țară se desfășoară o campanie de ridicare a nivelului de cultură generală al oamenilor muncii, cunoscută în Cuba sub denumirea de ..bătălia pentru șase clase". Se prevede ca, pină la finele anului 1980. toți muncitorii Cube'i să aibă cel puțin acest nivel de pregătire.Un prim succes al acestei bătălii a fost realizat în cursul lunii iunie, cînd peste 21 000 de muncitori și lucrători agricoli au absolvit cursurile școlii de șase ani. Anterior. în februarie, alți 59 000 de muncitori au obținut certificatele de absolvire a cursurilor. (M. Fabian).
prafețelor împădurite. Au fost create gospodării speciale de pregătire a materialului semincer, pepiniere pentru cultivarea puieților, precum și puncte de intervenție împotriva eventualelor incendii. Silvicultorii cercetează starea de sănătate a pădurilor. fac fotografii aeriene ale zonelor împădurite în vederea bunei lor Întrețineri. împrăștie substanțe chimice împotriva dăunătorilor.Autoritățile mongole alocă importante sume de bani pentru buna gospodărire a acestei bogății, pentru pregătirea cadrelor de specialitate, introducerea tehnicii moderne în exploatări. Toate operațiunile de încărcare. descărcare și transport ale materialului lemnos se efectuează cu mijloace mecanizate. Tehnologii noi pătrund și în unitățile de prelucrare a lemnului, unde munca devine tot mai spornică și mai productivă. (G. Bondoc).
bunuri de consumDe multă apreciere se bucură în cadrul tirgurilor, ca și în magazine. o seamă de obiecte de uz casnic și gospodăresc realizate din material plastic, metal și fire sintetice, cum ar fi : grătarul rotisor pentru voiaj, etajerele cu sertare pentru baie și bucătărie, suporturile pentru uscat vase, oglinzile tip venețian, ambalajele termoizolante anti- șoc, seturile matlasate pentru nou-născuți și multe altele. Nu au fost uitați nici cei mici. Jucăriile pentru copii de diferite vîrste, cum ar fi „Micul constructor", „Labirint", „Construiește avioane și elicoptere", contribuie prin concepția lor la dezvoltarea gindirii, intuiției și îndemînării celor mici. Ing. Cor- neliu Croitoru, directorul întreprinderii județene de industrie locală, ne spune că. datorită aprecierilor și solicitărilor populației și comerțului, întreaga producție planificată pentru anul viitor este asigurată încă de pe acum cu comenzi. Cele 20 de magazine și unități de desfacere proprii au pus de acum la dispoziția publicului din județ a- proape întreaga gamă de produse asimilate de industria locală în ultima vreme. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").
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Conferința de Ia Ciudad de Mexico a adoptat, cu participarea a peste
100 de state, între care și România,

PROGRAMS 1)1! MĂSURI PENTRU 
COOPERAREA ECONOMICĂ INTRE ȚĂRILE 

ÎN CURS DE DEZVOLTARE
„Tarile în curs de dezvoltare își exprimă hotărîrea de a-și dezvolta economiile în conformitate cu
necesitățile și aspirațiile popoarelor lor, unindu-și forțele și 

să-și întărească independența politică și
mobilizîndu-și 
economică"

resursele, decise

Reuniunea Seimului polonez

In capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, au luat sfirșit lucrările 
primei Conferințe asupra cooperării economice intre țările in curs de 
dezvoltare. La dezbateri au participat delegații din peste o sută de 
state in curs de dezvoltare, inclusiv o delegație a țării noastre.

Convocată in baza deciziei adop
tate la cea de-a treia sesiune minis
terială. de la Manila, a „Grupului 
celor 77“ — grup din care face parte 
și România — conferință se înscrie 
in cadrul mai larg al suitei de re
uniuni și activități ale țărilor în curs 
de dezvoltare pentru dezvoltarea co
laborării economice internaționale, in 
ansamblul eforturilor pentru așe
zarea relațiilor economice internațio
nale pe baze noi și instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in 
lume. In mod special, reuniunea de 
la Mexico și-a propus ca obiectiv 
ÎNTĂRIREA SOLIDARITĂȚII ȘI A 
UNITĂȚII DE ACȚIUNE A ȚĂRI
LOR IN CURS DE DEZVOLTARE șl 
elaborarea de măsuri practice vizind 
amplificarea cooperării și a întraju
torării reciproce, in vederea asigură
rii programelor lor de dezvoltare 
economică independentă. Concluziile 
dezbaterilor au fost sintetizate in 
documentul final, intitulat „PRO
GRAM DE MASURI PENTRU 
COOPERAREA ECONOMICĂ IN
TRE ȚĂRILE IN CURS DE DEZ
VOLTARE".Documentul constată că actuala ordine economică și modelele clasice de creștere nu au reușit să redreseze dezechilibrul existent în lume, determinind o adîncire a decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Aceasta a condus la sărăcie, subnutriție, șomaj și analfabetism, situație care nu numai că pune sub semnul întrebării valabilitatea actualei ordini economice, dar periclitează pacea și securitatea omenirii.TARILE in curs de dezvoltare — se arată în document — ÎȘI exprima iiotArîrea de a-și dezvolta economiile în CONFORMITATE CU NECESITĂȚILE ȘI aspirațiile POPOARELOR LOR, UNINDU-ȘI FORȚELE ȘI MOBILIZÎNDU-ȘI RESURSELE, DECISE SA-ȘI ÎNTĂREASCĂ INDEPENDENȚA POLITICA ȘI ECONOMICA, PRECUM ȘI PUTEREA ECONOMICA COLECTIVA, ÎN REALIZAREA DEZIDERATULUI MAJOR AL OMENIRII — INSTITUIREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE ȘI POLITICE. Cooperarea dintre țările în curs de dez

voltare, înscrisă în cadrul eforturilor pentru FĂURIREA UNEI LUMI MAI DREPTE ȘI MAI BUNE constituie un imperativ al istoriei, se subliniază în document.Totodată, țările în curs de dezvoltare își exprimă hotărirea de a lupta împotriva oricăror forme de dominație și exploatare străine, fiind ferm decise să-și exercite pe deplin suveranitatea asupra resurselor lor naturale și a tuturor activităților lor eoonomice. Conferința — se subliniază în program — se înscrie în seria de acțiuni ale țărilor în curs de dezvoltare, începînd cu cea de a șasea sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. și adoptarea Declarației și Programului de acțiune privind stabilirea unei noi ordini economice internaționale.Documentul subliniază faptul că, în ultimii ani, au avut loc numeroase reuniuni ale țărilor în curs de dezvoltare. atît în contextul mișcării de nealiniere, cit și al „Grupului celor 77“. care au condus la edificarea unui program de cooperare economică, pe baza utilizării la maximum a resurselor și potențialului lor și stabilirii unor raporturi noi de cooperare. In acest cadru. Conferința de la Ciudad de Mexico reprezintă un nou pas istoric și decisiv, fiind pentru prima dată cînd țările membre ale „Grupului celor 77“ s-au întrunit în vederea examinării și adoptării de măsuri practice, concrete pentru realizarea programelor lor de cooperare economică. în vederea consolidării unității și solidarității lor.Țările în curs de dezvoltare, membre ale „Grupului celor 77". declară solemn hotărirea lor politică de a-și uni eforturile în spirit de solidaritate pentru înfăptuirea Programului de cooperare economică între țările în curs de dezvoltare adoptat la Manila și a Programului de acțiune pentru cooperare economică, adoptat la Conferința la nivel înalt de la Colombo, a țărilor nealiniate.Dintre MASURILE VIZÎND INTENSIFICAREA PROGRAMELOR DE COOPERARE ÎNTRE TARILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE sint de menționat :

crearea unui sistem global de preferințe comerciale ; măsuri pentru facilitarea schimbului de informații și efectuarea în comun de cercetări privind conjunctura pieței : crearea unui consiliu al asociațiilor de producători de materii prime, constituirea de întreprinderi mixte în domeniile industrial, agricol, al transporturilor; elaborarea de programe pentru punerea în valoare a resurselor naturale, pentru creșterea producției și comercializarea produselor.Un capitol important al Programului adoptat la Ciudad de Mexico vizează : creșterea capacităților științifice și tehnologice ale țărilor în curs de dezvoltare ; facilitarea transferului reciproc de tehnologie, intensificarea cooperării pentru pregătirea Conferinței O.N.U. pentru știință si tehnologie și adoptarea unui cod de conduită pentru transferul de tehnologie din țările dezvoltate spre cele în curs de dezvoltare. Documentul înscrie, de asemenea, măsuri vizinddezvoltarea cooperării mone- tar-financiare. pregătirea de cadre naționale de specialitate în toate domeniile, folosirea diferitelor forme de energie, inclusiv nucleară.Totodată, se subliniază necesitatea adoptării de măsuri și întreprinderii de acțiuni pentru exercitarea unui control al activităților companiilor transnaționale, pentru restrîngerea sferei lor de acțiune în vederea asigurării unui cadru adecvat pentru o dezvoltare economică independentă!Se are în vedere, de asemenea. întărirea si amplificarea cooperării la nivel subregional, regional si interregional, măsuri care să faciliteze participarea la acțiunile de cooperare a tuturor țărilor si instituirea unui organism care să faciliteze și să promoveze astfel de acțiuni.Avînd în vedere importanta realizării ..Programului de măsuri pentru cooperarea economică între țările în curs de dezvoltare", conferința a ho- tărit ca problematica cooperării e- conomice între acestea să fie abordată constant în cadrul reuniunilor ministeriale ale „Grupului celor 77", aceste reuniuni urmind a avea loc sistematic si mai frecvent decit pînă acum.

Miercuri după-amiază, Seimul polonez s-a întrunit în cea de-a V-a reuniune plenară a actualei legislaturi pentru a examina programul guvernamental- de îndeplinire a hotărî- rilor plenarei din septembrie a C.C. al P.M.U.P., cu privire la dezvoltarea agriculturii și e- conomiei alimentare, precum și la îmbunătățirea pieței.Luind cuvîn- tul, președintele Miniștri, Piotr Jaroszewicz, format pe deputați că a trecut la realizarea hotărîrilor plenarei, stabilind sarcini concrete pentru toate ministerele, organizațiile și instituțiile centrale. El a prezentat măsurile inițiate de guvern, care au drept țel dezvoltarea continuă a agriculturii și economiei alimentare, utilizarea tuturor rezervelor existente în aceste sfere economice, intensificarea producției vegetale și animaliere, continua mecanizare și modernizare a lucrărilor agricole și zootehniei, precum și aprovizionarea, pieței. Amintind că prevederile programului de activitate a guvernului

au fost elaborate cu participarea tovarășului Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P.. premierul a exprimat convingerea că hotărîrile respective vor duce la îmbunătățirea aprovizionării pieței interne si activității comerțului
CORESPONDENȚA 

DIN VARȘOVIAConsiliului de , a in- guvernul

exterior.In încheierea cuvîntării sale, premierul a spus: ..Greutăților ce au apărut în fața noastră în cadrul dezvoltării accelerate a țării le vom face față cu siguranță. Ele nu au nimic comun cu stagnarea, cu neîncrederea în forțele proprii. Depășirea acestor eforturi, timp, vență. în acest este calitatea muncii milioanelor de polonezi în toate domeniile, la toate nivelurile și la fiecare loc de muncă".Informarea prezentată de premier a fost urmată de dezbateri. în cursul cărora deputății și-au exprimat sprijinul deplin față de măsurile preconizate în programul de realizare a hotărîrilor recentei plenare a C.C. al P.M.U.P.

greutăți necesită răbdare și consec- sens, hotărîtoare

Gîi. CIOBANU

„Este vital să se pună capăt cursei înarmărilor"
— apreciază președintele P.S.D.G.BONN — (De la corespondentul nostru). Problema dezarmării trebuie să depășească stadiul discuțiilor dintre experți și să devină obiectul unor tratative concrete la nivel înalt — a apreciat președintele Partidului Social Democrat din R.F.G., Willy Brandt, prezentînd tezele platformei

IN DEZBATEREA 
CONFERINȚEI GENERALE 

A.I.E.A. DE LA RIO 
DE JANEIRO :

Energia nucleară 
în folosul 

progresului omenirii 
Reprezentanți a peste 100 de 

state, printre care și România, s-au 
întrunit la Rio de Janeiro in ca
drul celei de-a XX-a Conferințe 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică (A.I.E.A.).Deschizînd lucrările, directorul general al organizației, Sigvard Eklund, a adresat un apel „unui mic grup de state, care realizează programe nu- clare importante", să semneze Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare. Pronunțîndu-se pentru interzicerea completă a tuturor experiențelor nucleare, Sigvard Eklund a arătat că „prin aderarea la tratat, aceste țări vor aduce, astfel, o importantă contribuție la securitatea națională și internațională".După cum se știe, misiunea A.I.E.A. este de a dezvolta folosirea pașnică a energiei nucleare pentru a răspunde necesităților lumii. în conformitate cu aceasta, la actuala conferință o atenție deosebită va fi acordată folosirii tehnicilor nucleare, împreună cu alte tehnici avansate, pentru ameliorarea productivității agricole, a calității alimentelor și a conservării lor.

electorale a partidului său. In opinia lui. „este de interes vital să se pună capăt cursei înarmărilor". Pornind de la aceasta, el a făcut cunscut că partidul său va depune eforturi în vederea adoptării de către guvernul R.F.G. a unor inițiative în domeniul dezarmării, pentru a se putea ajunge la acorduri concrete de stăvilire a cursei înarmărilor.Subliniind că P.S.D.G. „este hotă- rît să continue politica de destindere temeinică", Willy Brandt a reafirmat, totodată, poziția partidului de stringere în continuare a relațiilor dintre R.F.G. și aliații săi occidentali.
LUXEMBURG

întrunirea reprezentanților 
unor partide comuniste 

vest-europeneLUXEMBURG 22 (Agerpres). — La Luxemburg a avut loc o reuniune a reprezentanților Partidului Comunist German, Partidului Comunist din Belgia. Partidului Comunist Francez și Partidului Comunist din Luxemburg, care au discutat probleme legate de . crearea unui cartel siderurgic de către concerne din R.F.G., Olanda, Belgia și Luxemburg, din care ar urma să facă parte întreprinderi industriale ce produc 40 la sută din oțelul realizat în cadrul „Pieței comune".Reprezentanții comuniștilor din R.F.G., Belgia, Franța și Luxemburg cheamă pe oamenii muncii să desfășoare o amplă campanie pentru a nu admite închiderea unor uzine în legătură cu crearea cartelului și concedierea a zeci de mii de muncitori, să respingă atentatul monopolurilor transnaționale la adresa independenței statelor.
Plan de acțiune antiinflaționist

anunțat de premierul francez

Vii reacții în rîndul mișcării 
sindicale, al forțelor politice 

de opoziție

Remaniat în urmă cu patru săptă- mîni, noul guvern francez a primit din partea președintelui republicii, Valery Giscard d'Estaing, „sarcina prioritară" de a elabora un program de luptă împotriva inflației, de stabilizare a preturilor și de apărare a monedei naționale. Conform datelor oficiale, ritmul inflației se menține ridicat — circa 10 la sută anual — iar numărul șomerilor se situează în continuare la aproximativ un milion de persoane. Deteriorarea francului pe piețele de schimb în cursul acestei veri, precum și deficitul comercial de 14 miliarde franci înregistrat în primele șapte luni ale anului au redus și mai mult capacitatea de manevră a noului guvern.Acesta este contextul în care primul ministru al Franței, Raymond Barre, a anunțat miercuri după- amiază măsurile planului antiinflaționist și de redresare economică adoptat în cursul dimineții în Consiliul de Miniștri.Prezentînd programul, premierul 
a spus că creșterea excesivă a prețurilor, care „marchează semne de accelerare", pompromite echilibrul comerțului exterior și riscă să pună în cauză independența națională. Ea provoacă, pe de altă parte, o depreciere a francului, care antrenează o sărăcire a țării și stimulează inflația internă. In sfîrșit, ea descurajează investițiile și duce, în cele din urmă, la recesiune și șomaj — a arătat primul ministru.Principalele măsuri antiinflațio- niste anunțate de șeful guvernului vizează, în esență, trei capitole : majorarea impozitelor, reducerea consumului de carburanți, stabilizarea prețurilor și veniturilor. Astfel,

Impozitele asupra veniturilor personale pe anul în curs vor crește cu 4 pînă la 8 la sută, iar impozitele asupra societăților cu 4 la sută. O majorare. medie de 50 la sută va înregistra impozitul asupra autoturismelor. Prețul carburanților auto va spori cu 15 la sută, iar importurile de petrol vor fi limitate în 1977 la suma de 55 miliarde de franci. Pe de altă parte, guvernul recomandă menținerea strictă a puterii de cumpărare în 1977". Toate prețurile vor fi „înghețate temporar" pînă la sfîr- situl acestui an, iar tarifele publice vor fi blocate pînă la 1 a- prilie 1977. In mod excepțional vor fi taxate alcoolurile și semnele exterioare ale bogăției.Prin aplicarea măsurilor anunțate, guvernul francez speră să reducă ritmul inflației în 1977 la cifra de 6,5 la sută.După adoptarea programului în Consiliul de Miniștri, președintele republicii, Valery Giscard d’Estaing, a declarat : „Guvernul trebuie să facă acum tot ceea ce este necesar pentru a cîștiga adeziunea și încrederea francezilor, indispensabile în succesul luptei împotriva inflației".Măsurile anunțate au stîrnit vil reacții. Georges Seguy, secretar general al C.G.M.. a declarat : „Planul Barre constituie o agresiune generalizată împotriva condițiilor de viață ale salariaților". Președintele grupului parlamentar al Partidului Comunist Francez în Adunarea Națională, Robert Ballanger, a declarat : „Măsurile adoptate sint, în esență, împotriva muncitorilor. Ele nu atacă rădăcinile răului". La rîndul său, Claude Estier, secretar național al Partidului Socialist, a afirmat că „nici un efort serios nu este întreprins împotriva inegalității fiscale pentru a pune capăt privilegiilor".
Paris Paul DIACONESCU

agențiile de presă transmit:
Ministrul apărării națio

nale al României, «eneral-colo- nel Ion Coman, împreună cu delegația militară română, a vizitat, miercuri, terenul de aplicații al armatei federale austriece de la Al- lensteig și Centrul medical de recrutare de la Sankt Polten. Ministrul român a fost însoțit de inspectorul general al trupelor, general Anton Leeb. de generali și ofițeri ai armatei austriece.
Asasinarea unui fost mi

nistru al guvernului de 
Unitate Populară din Chile. Orlando Letelier. care a fost, succesiv. titular al ministerelor de externe. apărării și de interne în fostul guvern de Unitate Populară din Chile, a fost asasinat, la Washington. unde se afla în exil din septembrie 1974. In automobilul său a fost plasată o încărcătură cu dinamită. a cărei explozie a produs atît moartea fostului ministru chilian, cît și a unei persoane ce-1 însoțea. Un colaborator apropiat al fostului ministru. citat de agenția France Presse. și-a exprimat convingerea că asasinatul ar fi opera poliției secrete chiliene.

Intercosmos.în ora’ul Mer- baidian Zakatalî a avut loc o consfătuire a unor oameni de știință din țările participante la programul „Intercosmos". care au dezbătut problema „Explorarea Pămîntului din Cosmos". Au participat specialiști din Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România. Ungaria și Uniunea Sovietică. A fost probat un complex de aparate de măsură și control, creat de oamenii de știință din Azerbaidjan. Participanții au stabilit direcțiile cercetărilor viitoare.

Primul secretar al C.C.
al P.M.U.P., Edward Gierek l-a primit pe Raul Castro Ruz, ministrul Forțelor Armate Revoluționare ale Cubei, care se află într-o vizită oficială în Polonia. Au fost dezbătute direcțiile de adîncire în continuare a colaborării dintre P.M.U.P. și P.C. din Cuba și extinderea relațiilor prietenești dintre cele două țări în toate domeniile.

Republica Socialistă Viet- 
Ham a admisa ca membru cu drepturi depline al Băncii Internationale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). Toate statele participante, cu excepția S.U.A., au votat în favoarea admiterii R. S. Vietnam.

Cresc rîndurile P.C. Fran
cez. E® 1® începutul anului acesta. în Franța au luat ființă peste 900 organizații de bază ale P.C. Francez în întreprinderi, precum și alte 257 în mediul rural. In acest interval de timp, în P.C.F. au intrat aproximativ 80 000 de noi membri, dintre care circa o treime sint femei.

0 nouă întrevedere a de
legațiilor U.R.S.S. și S.U.fl. participante la convorbirile privind limitarea înarmărilor strategice ofensive a avut loc la Geneva.

Autoritățile indoneziene au descoperit existența unui complot avînd drept obiectiv răsturnarea președintelui Suharto și înlocuirea sa cu Mohammad Hatta, fost vicepreședinte. Organele securității au a- restatf patru inițiatori ai complotului, s-a anunțat la Djakarta.
Consiliul de Miniștri al

Portugaliei -a reafirmat hotărîrea de a continua aplicarea reformei agrare, anunță un comunicat dat publicității la Lisabona. Comunicatul a- nunță, totodată, hotărîrea Consiliului de Miniștri privind începerea, la 27 septembrie, a „evacuării pămînturilor ocupate ilegal" și restituirii lor foștilor proprietari.
Primul ministru al Maltei,Dom Mintoff, a declarat, după depunerea jurămîntului pentru un nou mandat de cinci ani, că Malta își va continua politica sa de nealiniere și-și va păstra neutralitatea. Guvernul maltez va continua să militeze pentru menținerea păcii în regiunea Mării Mediterane. Nici un fel de baze militare nu vor fi permise pe teritoriul Maltei după închiderea în anul 1979 a bazei militare britanice.

Inculpare. Un mare juriu federal din New York i-a Inculpat o- ficial, marți, pentru piraterie aeriană si conspirație, pe cei cinci autori ai deturnării, la 10 septembrie a.c., a unui avion de pasageri de. tipul „Boeing-727", aparținînd companiei americane ,.Trans World Airlines". Așa cum s-a anunțat, cele cinci persoane fac parte dintr-un grup de teroriști ustași.

Generalul Manuel Gutier
rez Mellado, pînă ,n prezent ?e£ al Statului Major al armatei terestre spaniole, a fost numit în funcția de prim-vicepremier, avînd în responsabilitate Ministerul Apărării Naționale.

Aproximativ 50 000 de 
muncitori din SntrePrioderile constructoare de mașini din provincia Milano au declarat grevă, cerînd îmbunătățirea condițiilor de muncă șl de viață.

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U. a debutat 

sub semnul cerinței imperioase;

Marile probleme ale vieții internaționale 
să fie soluționate in conformitate 
cu interesele tuturor popoarelorNAȚIUNILE UNITE. — De la corespondentul nostru : DEZARMAREA, DEZVOLTAREA. DECOLONIZAREA ȘI DEMOCRATIZAREA VIEȚII INTERNAȚIONALE. Acestea au fost dominantele discursurilor rostite in ședința de deschidere a sesiunii Adunării Generale a O.N.U., de către președintele precedentei sesiuni, Gaston Thorn, primul ministru al Luxemburgului, și de președintele actualei sesiuni, Hamilton Amerasinghe, reprezentantul Republicii Sri Lanka.Referindu-se la faptul că anual cursa înarmărilor înghite 300 miliarde de dolari, Gaston Thorn a arătat că, întrucît nici măcar o zecime din această sumă nu este alocată luptei pentru combaterea subdezvoltării, 1 200 milioane de oameni sînt astfel condamnați la sărăcie și mizerie. „SARCINA COMUNITĂȚII NAȚIUNILOR — a declarat vorbitorul — CONSTĂ IN REALIZAREA DEZARMĂRII GENERALE ȘI TOTALE pentru a elimina, astfel, pericolul de război care planează asupra umanității".Asupra aceleiași acute probleme a dezarmării a insistat în discursul său președintele actualei sesiuni. Hamilton Amerasinghe. Referindu-se la neliniștea popoarelor lumii în legătură cu lipsa de progrese semnificative în domeniul negocierilor de dezarmare, el a arătat că a sosit timpul ca Adunarea Generală să ia în dezbatere problemele dezarmării în cadrul u- nei sesiuni extraordinare sau în cadrul unei conferințe mondiale.De la sfîrșltul celui de-al doilea război mondial s-au cheltuit în scopuri militare 4 500 miliarde dolari, Iar cheltuielile militare

★Problema coreeană nu va mal fi dezbătută la actuala sesiune ordinară a Adunării Generale a O.N.U. Două puncte, referitoare la Coreea, înscrise inițial pe ordinea de zi provizorie a actualei sesiuni a Adunării Generale, au fost retrase simultan de către coautorii lor. Este vorba de punctul înscris de un grup de state socialiste și nealiniate.. între care și România, intitulat „înlăturarea pericolului de război și menținerea și consolidarea păcii in Coreea și accelerarea reunificării independente și pașnice a Coreei".Coautorii acestui punct, în consultări directe cu reprezentanții R.P.D. Coreene, au apreciat că, întrucît rezoluția adoptată de Adunarea Generală la sesiunea trecută — sub titlul

pe 1975 au fost egale cu produsul național total al celor 65 de state latino-americane și africane.Referindu-se apoi la situația din Orientul Apropiat, Hamilton Amerasinghe s-a pronunțat pentru retragerea Israelului de Pe teritoriile ocupate prin război și garantarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice a fiecărui stat din zonă, și pentru restabilirea drepturilor legitime ale poporului pales- tinean, inclusiv a celui de a trăi în- tr-un stat propriu, independent.In cadrul aceleiași ședințe, Republica Seychelles a fost primită, prin- tr-un vot unanim al plenarei Adunării Generale, în O.N.U., ridicînd la 145 numărul statelor membre ale organizației.Luînd cuvîntul pentru a saluta a- cest eveniment, reprezentantul României, ambasadorul Ion- Datcu, a declarat că primirea în O.N.U. a Republicii Seychelles constituie un nou pas întreprins în direcția înfăptuirii universalității complete a O.N.U. și demonstrează din nou că comunitatea internațională consideră O.N.U. un instrument vital, de neînlocuit, al cooperării între națiuni.
★„Crearea condițiilor favorabile pentru transformarea armistițiului intr-o pace durabilă în Coreea și accelerarea reunificării independente și pașnice a Coreei" — este un document bun, ceea ce trebuie făcut în prezent este continuarea și intensificarea eforturilor pentru transpunerea în viață a prevederilor sale.în același timp, grupul de coautori occidentali — în frunte cu S.U.A. — ai punctului intitulat „Necesitatea unui dialog constructiv și negocierilor sprș o reglementare pașnică a problemei, coreene și reunificarea Coreei", au informat pe secretarul general al O.N.U. de hotărirea lor de a retrage acest punct de pe agenda provizorie a Adunării Generale a O.N.U.

Declarația observatorului permanent al R.P.D. Coreeneîntr-o declarație făcută In fața corespondenților de presă, observatorul permanent al R.P.D. Coreene pe lingă Națiunile Unite, Kwon Min Jun. referindu-se la inițiativa coautorilor de a retrage problema coreeană de pe agenda provizorie a actualei sesiuni a Adunării Generale, a subliniat : „Noi sprijinim pe deplin a- ceastă măsură, considerînd-o că este foarte rezonabilă și justă și s-a pro-1 cedat astfel din dorința sinceră de a rezolva în mod practic problema. Anul trecut, în cadrul celei de-a XXX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. a fost adoptată o rezoluție referitoare la dizolvarea Comandamentului O.N.U.. retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud si înlocuirea acordului de armistițiu cu un acord de pace, care reflectă

dorința întregului popor coreean și a popoarelor iubitoare de pace din lume".„Considerăm — a declarat în continuare reprezentantul R.P.D. Coreene — că dacă Statele Unite doresc cu adevărat pacea in Coreea și reunificarea acesteia, ele nu trebuie să se cramponeze în mod zadarnic de politica „celor două Corei", ci să a- corde atenția cuvenită acțiunii sincere întreprinse de coautorii proiectului de rezoluție al părții noastre, din propria lor inițiativă, și să înfăptuiască de urgentă rezoluția justă adoptată anul trecut". în continuare, vorbitorul a subliniat că poporul coreean și Guvernul R.P.D. Coreene vor acționa cu fermitate pentru aplicarea acestei rezoluții — relatează agenția A.C.T.C.
Realități crude sub o fațadă nouăCînd săptămînalul haitian „LE PETIT SAMEDI" a publicat, recent, declarațiile unora din cei 300 de muncitori greviști de la fabrica de ciment din Fonds Monbin, redacția a fost ocupată de politie, care a procedat la confiscarea unor documente. La numai citeva zile după acest incident, în apropiere de capitala țării, Port- au-Prince, a fost găsit cadavrul ziaristului Raymond Gasner, colaborator al publicației amintite. Potrivit unei declarații date publicității la Caracas de Central Latino-americana de los Trabajadores (Centrala latino-ameri- cănă a muncitorilor), poliția secretă haitiană a folosit aceste evenimente pentru a înăspri și mai mult teroarea, punînd sub urmărire alte mii de oameni. Un mare număr de patrioți sînt deținuți în închisorile regimului.Ziarul „GOMAN ACAAU", organ al Comitetului haitian al Acțiunii Patriotice, arătind că autoritățile sînt preocupate doar de menținerea la putere a regimului lui Jean-Claude Duvalier, zugrăvește astfel situația din acest stat insular din Marea Caraibilor : Venitul mediu zilnic al populației este sub 50 de cenți. în 1975, rata inflației a fost de 30 la sută. 27 la sută din copiii de vîrstă preșcolară sînt subalimentați. iar mortalitatea infantilă — de 13,8 la sută — este cea mai ridicată din America da Sud. 95 la sută din haitieni sînt anal- fabeți.în Haiti există unele proiecte de dezvoltare, dar ele nu vizează decit asigurarea intereselor clanului lui Duvalier. Regimul nu-și precupețește eforturile în încercarea de a demonstra că de la moartea Iui „Papa Doc" (fostul dictator și tatăl actualului

„președinte"), în țară s-a schimbat cite ceva. Dar încercarea de a lust?.’, realitățile se dovedește a fi zadarnică, în aceste condiții, o deosebită însemnătate capătă apelul conducerii Partidului Unit al Comuniștilor din Haiti, aflat în adîncă ilegalitate, care într-o recentă declarație arată : „Duvalier succesorul încearcă să-și confere o nouă înfățișare pentru a evita condamnarea de către opinia publică mondială. Este de aceea cu atît mai important ca forțele progresiste din lume și organizațiile internaționale să continue campania de demascare a acestui regim corupt". Totul arată că „fațada" nu poate înșela pe nimeni.
G. DASCALU

Un manifest al Partidului Unit al Comuniștilor din Haiti; „Libertate"
• ÎMBRĂCĂMINTE IN 

CULORI „SEMNALIZA
TOARE". Anul acesta< ma* gazinele de confecții din Cehoslovacia vor desface aproximativ 50 000 de obiecte de îmbrăcăminte pentru copii confecționate din țesături reflectorizante la lumina farurilor de automobil. Concepute de institutul pra- ghez specializat în produse de îmbrăcăminte, confecțiile de a- cest fel răspund exigențelor impuse de organele de stat de a se asigura securitatea pe drumurile publice a celor mai mici cetățeni ai țării. O treime din întregul volum de îmbrăcăminte pentru școlari va fi reprezentată în acest cincinal de produsele în culori „semnalizatoare" (oranj, de pildă) sau avînd

elemente reflectorizante. Se preconizează ca asemenea materiale să fie utilizate și pentru confecționarea pantofilor, astfel îneît să se realizeze pe baza lor 16 milioane perechi de încălțăminte pe an. Nasturi, cocarde și alte detalii vestimentare din asemenea materiale vor completa îmbrăcămintea destinată școlarilor cehoslovaci,
• „NORD-2". Con- structOrii leningrădeni au realizat un nou hidrostat, denumit „Nord-2“, capabil să lucreze la adîncimi de pînă la doi kilometri. Aparatul, a cărui formă amintește de un submarin miniatural. este ușor de manevrat și poate lua la bord un echipaj format din patru persoane. Cu ajutorul hidrostatului, oamenii

de știință de la Institutul polar de studii piscicole și oceano- grafice din U.R.S.S. au început să facă cercetări la mari adîncimi. Hidronauții determină locurile de concentrare a bancurilor de pești, întreprind investigații cu privire la zonele piscicole cele mai bogate.
• TRATAMENT TER

MIC ANTICANCEROS. Experiențe clinice au demonstrat că anumite forme de cancer pot fi tratate cu ajutorul căldurii. După cum se știe, în tumorile canceroase circulația sanguină este foarte slabă, debitul său reprezentînd doar 2—15 la sută din debitul în țesuturile normale. Un medic din New York a încercat să „supraîncălzească" țesuturile cance-

nu; pristtiTrnnuiNT
roase cu ajutorul undelor electromagnetice și a constatat că temperatura tumorii a atins un nivel mai ridicat decit cel din țesuturile învecinate. Această căldură provoacă distrugerea celulelor canceroase, în schimb, cele normale nu au nimic de suferit. Experimentat pe 21 dc pacienți. tratamentul termic a redus, iar în unele cazuri, cel puțin aparent, a dus la eliminarea tumorii. în momentul de față, probele clinice continuă.

• MAMELE Șl COPIII 
- ÎN BANTUSTANE.Autoritățile sud-africane au

dispus strămutarea în bantustane a unui număr de 60 de femei de culoare, împreună cu copiii lor, din suburbia Johan- nesburgului, Devon. In schimb, bărbații care lucrează în întreprinderile din Johannesburg urmează să fie transferați în faimoasele orașe-dormitor. A- ceastă măsură survine hotărîrii de a transforma Devonul în raion destinat populației minoritare albe din Africa de Sud. Dacă pînă acum promotorii a- partheidului nu și-au făcut prea multe probleme în privința destrămării familiilor africane, asemenea practici fiind împă- mîntenite de mult în R.S.A.,

noua măsură a stîrnit o via reacție de protest, riscînd să intensifice valul de demonstrații ale populației de culoare împotriva rasismului.
• SECETA Șl OXIGE

NUL. Seceta care a afectat anul acesta Europa occidentală a avut repercusiuni grave nu numai asupra agriculturii. Potrivit unor date furnizate de oamenii de știință din R.F.G., care au făcut minuțioase analize ale apei Mării Baltice din largul orașelor Kiel, Liibeck, Flensburg, canicula a provocat o scădere bruscă a conținutului de oxigen din apă. In prezent, în straturile medii și de profunzime ale mării, concentrația de oxigen s-a redus în măsură alarmantă, punînd în primejdie

existența organismelor care populează aceste zone.
• DE LA VAMĂ - IN 

MUZEU. Numeroase sculpturi din piatră datînd din secolul al VÎII-lea, străvechi figurine, podoabe din fildeș și lemn — în total 60 de piese de o Inestimabilă valoare — au fost donate recent muzeului din Bombay de către serviciul vamal al marelui oraș-port. „Colecția" vameșilor s-a constituit în ultimii ani, bineînțeles nu din donații, ci ca urmare a sporirii vigilenței lor la controlul bagajelor. Pentru că. după cum informează presa indiană, contrabanda cu opere de artă a luat în această țară proporții alarmante.

• METALIZAREA MA
TERIALELOR PLASTICE este îndeobște o operațiune dificilă și costisitoare, deoarece majoritatea materialelor plastice au o temperatură de fuziune inferioară temperaturii la care trebuie aduse metalele pentru a fi prelucrate. Revista franceză „Science et vie" relatează, în ultimul său număr, despre un nou procedeu electrolitic, nepoluant și ieftin, care permite metalizarea în cîteva secunde a obiectelor mici și în cîteva minute a o- biectelor de mari dimensiuni (2—3 metri lungime). Succesul operațiunii depinde de felul cum este așezat obiectul față de electrozi în tubul cu atmosferă rarefiată, precum și de natura electrozilor utilizați.
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