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pe tări-
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satisfacția fată de vizita 
V. A. Kirillin, față de 

fructuoase cu care ea se

V. A. Kirillin,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

consolidează puternic, 
asemenea succese de- 
că organizațiile de 

cu responsabili- 
domeniu — con- 

pro- 
furnizori de utilaje — au

în perioada care a trecut din acest 
an, zeci șl zeci de noi obiective și 
capacități productive au îmbogățit 
geografia economică a țării. Nume
roase șantiere au înregistrat impor
tante rezultate în îndeplinirea pla
nului de investiții și de construcții- 
montaj, a angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă. între acestea 
evidentiindu-se pentru succesele de 
ansamblu șantierele din județele 
Bihor. Cluj. Ialomița, Mureș. Olt și 
Vrancea. Sint realizări demne de re
marcat. care se înscriu în dinamismul 
dezvoltării noastre economice și so
ciale și pe care. în mod firesc, îl 
susțin și-1 
Concomitent, 
monstrează 
partid, factorii 
tăți în acest 
structori, monturi, beneficiari, 
iectanți, __ i
înțeles necesitatea de a realiza în 
cele mai bune condiții planul de 
investiții din primul an. ca ga
ranție a îndeplinirii programului în 
această privință pe întregul cin
cinal.

Pornind de la realizările și expe
riența pozitivă de pînă acum, de la 
unele deficiente manifestate, dar mai 
ales de la cerința imperioasă ca 
fiecare obiectiv să intre în func
țiune la termen și chiar mai devre
me, ce priorități se detașează pentru 
ultimul trimestru al acestui an ?

în primul rînd. organizațiile de 
partid, conducerile de șantiere tre
buie să acționeze prin măsuri ener
gice. cuprinzătoare, pentru intensi
ficarea ritmului de construcții și 
montaj tehnologic, pentru adu
cerea rezultatelor la nivelul grafice
lor și prevederilor planului pe acest 
an. pentru recuperarea restantelor 
înregistrate la unele capacități și 
obiective productive. Organizațiile de 
partid, conducerile întreprinderilor 
de construcții trebuie să tină seama 
de faptul că realizarea în practică, 
concretă, a acestor sarcini presupu
ne, înainte de toate, punerea în va
loare deplină, superioară, a resur
selor proprii ale șantierelor, fructi-

secretar

(Continuare în pag. a IlI-a)

și constructorii

fontă
Se- 

locuinte 
Mietcureă-Ciuc —

Socialism (M. A. S.) din Venezuela

Cînd cercetarea științifică

se lasă mult așteptată

Elena MANTU
(Continuare in pag. a II-a)

Spectatorii ia teatru, teatru! in mijlocul spectatorilor

ÎN ZIARUL
de

Aurel BARANGA

Socialism 
oaspetele 
de a vi- 
cunoaște

național pentru oreatie știin- 
și tehnică. Performanțele 
instalații s-au imphs de la 

au convins în timp scurt be-

automată de 
cu ultrasu-

ideilor novatoare, 
funcție de dome- 
timpi care va-

mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

factorilor ce 
de buna des- 
a artei tea- 

o bătălie fără

Cultura socialistă și educația politică —
într-o unitate inseparabilă

România 
în domeniile econo- 

tehnico-științific. cultural și în 
sectoare de activitate, pentru

și valorificarea largilor 
existente in acest sens, 
conlucrare activă între 

țări pe arena internațio-

DE AZI:

pornește de la cerințele producției, 
eficiența nu

ficarea tuturor posibilităților con
structorilor șj montorilor.

Prin numeroase acțiuni tehnico- 
organizatorice și politico-educative, 
organele si organizațiile de partid, 
ministerele și întreprinderile de con
strucții au datoria să asigure înfăp
tuirea sarcinii subliniate de secreta
rul general al partidului la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., privind folosirea mai rațio
nală si mai eficientă a bazei mate
riale existente în sectorul construc
țiilor din economia noastră. în acest 
scop, trebuie să se acționeze ferm 
pentru ridicarea indicelui de utiliza
re a mijloacelor de care dispunem, 
organizîndu-se lucrul în două schim
buri. pentru mecanizarea muncii, 
creșterea calificării constructorilor, 
în vederea sporirii productivității 
muncii și realizării în cele mai bune 
condiții a investițiilor din acest an. 
din cincinal. Dar activitatea extensi
vă trebuie să se împletească organic 
cu aceea de ordin intensiv, atît la 
partea de construcții, cît — mai ales 
— la montajul tehnologic, acum 
fiind vorba de un „virf“ de lucrări 
în acest domeniu. Cum. prin ce 
mijloace ? Prin ordine, disciplină și 
bună organizare, stabilindu-se gra
fice zilnice cu volume precise de lu
crări pe echipe, printr-o asistență 
tehnică competentă în toate schimbu
rile — în fruntea acestor acțiuni 
aflîndu-se comuniștii. tineri sau 
mai vîrstnici. constructori, mon- 
tori, maiștri. tehnicieni si ingi
neri — în așa fel încît fiecare oră. 
fiecare zi să marcheze creșterea sta
diilor fizice pe șantiere.

Dată fiind însemnătatea înfăptui
rii în condiții optime a planului de 
investiții din acest an. de curînd. con
ducerea partidului nostru a initiat noi 
acțiuni pentru accelerarea ritmului 
de execuție pe zeci si zeci de șantiere 
principale, sub controlul direct al 
specialiștilor din ministere și cen
trale, al activiștilor de partid și dejl. ,ț 
stat, chemați să soluționeze efectiV'' 
și operativ, la fața locului, pro
blemele de care depinde grăbirea 
lucrărilor de construcții si montaj.

Cu un an și jumătate în 
urmă, ziarul „Scînteia** publica un 
articol intitulat „O instalație efici
entă pentru aerisirea marilor spații 
productive. Invenția, deși ’verificată, 
nu se bucură de atenția cuvenită". 
Era vorba de extinderea aplicării 
unui nou sistem de ventilație indus
trială echipat cu ventejectoare tip 
INCREST, realizate în cadrul Insti
tutului 
țifică 
acestor 
sine și 
neficiârii, așa că la recenta adunare 
generală lucrătorii institutului ra
portau că numai în primul semestru 
s-au executat în atelierele proprii de 
producție.de două ori mai multe 
ventejectoare decît în întreg anul 
1975 și în 12 tipuri constructive. A 
ciștiga încrederea beneficiarului în
seamnă a-i oferi produse originale, 
de bună calitate și cu o eficientă 
economică ridicată.

Un alt exemplu care oglindește le
găturile strînse ale cercetării cu ce
rințele producției îl constituie reali
zarea liniei semiautomate de tur
nare a cuzineților pentru lagărele de 
laminor și elaborarea rețetelor de 
aliaje antifricțiune. precum și a teh
nologiei de fabricație a acestora. în 
colaborare cu specialiștii Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, instalația a 
fost-executată și dată in exploatare, 
astfel că. în prezent, prin fabricarea 
în țară a acestor cuzineți s-a elimi
nat importul lor, realizîndu-se în
semnate economii valutare. în fluxul 
de control al pieselor realizate a fost 
introdusă o mașină 
control nedistructiv, 
nete, care permite controlul calității 
cuzineților după turnare, dînd astfel 
posibilitatea să se monteze la lami
noare numai piesele de calitatea co
respunzătoare. Mașina realizată, bre
vet de invenție al INCREST. asigură 
economii substanțiale prin controlul 
preventiv al cuzineților, în timpul 
procesului de fabricare a acestora. 
Utilajul urmează a fi valorificat și 
la export, numeroase firme străine 
arătîndu-se interesate să îl cumpere.

Chiar și numai aceste exemple do
vedesc angajarea fermă a capacită
ții ■ creatoare a specialiștilor institu
tului în promovarea progresului teh-

• Viața 
formează 
noastre : 

partid : Atitudinea comunistă, înaintată se 
climatul exigenței muncitorești • Rubricile 
confruntare : scrisori și răspunsuri ; Faptul 
divers ; Sport; De pretutindeni

în mod sigur. asemenea măsuri 
vor da rezultatele scontate. Ce se 
impune insă să fie relevat în aceas
tă privință 1

Potrivit sarcinilor subliniate de re
centa Consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., proiectanții au datoria de 
a reanaliza Ia fața locului, pe șan
tiere. în mod exigent și cu spirit de 
răspundere, documentațiile si de a 
stabili soluții moderne, raționale, efi
ciente, pentru reducerea substanțială 
a costurilor la fiecare construcție și 
intensificarea ritmului de execuție a 
lucrărilor. Aceasta nu trebuie să de
regleze activitatea de pe șantiere, să 
ducă la, rămîneri în urmă. Dimpotri
vă. permanent să se aibă în vedere 
necesitatea ca proiectele reexamina
te, îmbunătățite radical, să fie 
imediat realizate în practică, pe șan
tiere. Beneficiarii, care au mari 
răspunderi prevăzute de Legea in
vestițiilor. trebuie să întreprindă 
măsuri energice — de Ia participa
rea cu echipe de lucrători la 
montajul utilajelor tehnologice. în 
scopul lichidării stocurilor exis
tente pe șantiere, pînă la contrac
tarea grabnică a tuturor comenzilor, 
urmărirea sistematică a primirii uti
lajelor tehnologice, a materialelor 
de construcții ș.a. Furnizorii de uti
laje tehnologice au datoria să facă 
tot ce este posibil pentru a onora 
neîntîrziat contractele încheiate ■— si 
ne referim. îndeosebi, la întreprin
derile „Independența*1 din Sibiu, 
de utilaj chimic din Ploiești și 
Găești ș.a. Importante sînt nu nu
mai expedierea ritmică și inte
grală a utilajelor tehnologice, dar 
si respectarea succesiunii stricte de 
montaj, pentru a nu exista lucrări 
neterminate sau stocuri de mijloace 
tehnice pe șantiere. Deosebit de 
stringentă este și cerința ca furni
zorii de utilaje să fie receptivi Ia 
solicitările șantierelor, sg conlucreze 
strâns cu constructorii, monturii și 

ilSȘtWfțgiarii la efeotuaț-ea ■ unor re- 
inedfen. la buna desfășurare a pro
belor mecanice și tehnologice.

nic. într-adevăr. activitatea științî- 
fico-productivă a INCREST se con
cretizează, de la un an la altul, în 
produse, tehnologii și dispozitive 
de înaltă complexitate, creații ori
ginale ale cercetătorilor de aici. 
Totodată, institutul se situează pe 
unul din locurile fruntașe și în ceea 
ce privește ritmul de finalizare și va
lorificare in țară și străinătate a cer
cetărilor. Specialiștii institutului au 
reușit să reducă substanțial timpul 
de valorificare a ’ " 
înregistrîndu-se în 
niile obiectivului, 
riază între 3 luni pînă la 2—3 ani. 
Astfel, pentru unele din modelele de 
ventejectoare executate după con
cepția INCREST, de la solicitarea 
beneficiarului pînă la punerea în 
funcțiune a unui prim obiectiv au 
trecut numai 3 luni.

Care sînt căile și modalități
le ce au condus la aceste rezul
tate ? O primă precizare ne-a făcut 
tovarășul ing. CONSTANTIN CEAU- 
ȘELU, director științific al institu
tului.

— Pentru scurtarea ciclului de fi
nalizare a cercetărilor. INCREST 
aplică următoarea succesiune de 
faze : ideile valoroase, noi. ce apar 
în procesul de cercetare sint breve
tate ; se realizează modele funcțio
nale și prototipuri care se omolo
ghează ; prin cercetarea de marke
ting se stabilesc nevoile pieței in
terne și externe, pentru a se dimen
siona și organiza activitatea de pro
ducție a institutului. Produsele exe
cutate în atelierele proprii sînt pre
date beneficiarilor si, la cerere, ele 
se montează în instalații, pe baza 
proiectelor institutului și se predau 
„la cheie“ de către echipele specia
lizate pentru astfel de operații.

Această strategie. în afară de re
ducerea timpului de aplicare in pro
ducție a noilor cercetări, are avan
tajul că poate concentra responsabi
litățile In cadrul unei singure insti
tuții, eliminindu-se astfel corespon
dențele și pierderile de timp care 
apar în general în relația cercetare, 
proiectare, execuție, montaj și dare 
în funcțiune.

în ceea ce privește ideile nova
toare și stimularea creativității cer-

REȘIȚA:
Eficiență sporită 

prin perfecționarea 
tehnologiilor 
de fabricație

Promovarea noului si crește
rea pe această bază a eficien
tei muncii reprezintă o pre
ocupare a harnicului colectiv de 
siderurgiști din Reșița. Astfel, 
concentrîndu-și eforturile spre 
înfăptuirea integrală a preve
derilor din planul tehnic, ei au 
asimilat in fabricație, de la în
ceputul anului și pînă acum. 6 
noi mărci de oteluri și 14 sorto- 
tipo-dimensiuni de laminate fi
nite pline. Prin efectuarea Unor 
îmbunătățiri și 
tehnologiile de 
terea spiritului 
au economisit,
peste 3 000 tone 
bine de 4 200 tone combustibil 
convențional și 75 000 kWh e- 
nergie electrică. (Nicolae 
tană).

HARGHITA:
Organizarea 

muncii 
constructorilor 

în două schimburi 
dă bune rezultate

Pe 
din județul Harghita 
ță măsurile inițiate 
nele și organizațiile 
pentru realizarea planului 
investiții. Astfel, valorificarea 
superioară a resurselor interne, 
folosirea la întreaga capacitate 
a forței de muncă și a utilaje
lor. prin introducerea lucrului 
in două schimburi. 6-au soldat 
cu rezultate notabile pe șantie
rul de construcții al viitoarei 
turnătorii din Gheorgheni. unde 
la finele celor 9 luni ale anu
lui. sarcinile la constructii-mon- 
taj au fost depășite cu peste 
6 milioane lei. Vești îmbucură
toare anunță ,1 __________ _
șantierului de la întreprinderea 
de matrițe și piese din 
din municipiul Odorheîu 
cuiesc și șantierul de 
din orașul '' ' ..
unde prevederile olanului pe 
trei trimestre au fost difyășițÂ 
cu lucrări în valoare de peste 
1 100 000 lei si. respectiv. 1 681 000 
lei (I. D. Kiss).

construcții 
prind via- . 
de orga- 
de partid 

de

cetătorilor institutului, acest lucru 
poate fi ogljndit și de cîteva cifre : 
în portofoliul institutului există 50 
de brevete de invenții (80 la sută din 
ele fiind brevetate și în străinătate), 
iar în primul semestru al acestui ap 
au mai fost depuse și înregistrate la 
O.S.I.M. încă 5 invenții, dintre care 
unele au fost înregistrate si peste 
hotare. în mai multe țări. Ponderea 
producției proprii in activitatea de 
ansamblu a institutului reflectă și ea 
caracterul aplicativ al cercetărilor 
abordate. Volumul acestei producții, 
menită să materializeze creația știin
țifică și tehnologică ce se desfășoară

Tn toate teatrele tă
rii domnește atmosfe
ra febrilă a deschiderii 
unei noi stagiuni, eve
niment de seamă al 
vieții noastre culturale, 
stimulată de apariția 
Programului fie măsuri 
pentru aplicarea hotâ- 
rîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și 
ale Congresului educa
ției politice și al cul
turii socialiste în do
meniul muncii ideolo
gice, politice și cultu
ral-educative. Reperto
riile au fost în parte 
fixate. în conformitate 
cu profilul fiecărei in
stituții, programul de 
desfășurare a activită
ții artistice, odată de

finitivat, își așteaptă 
înfăptuirea exemplară, 
în funcție de un calen
dar riguros respectat. 
Sarcina nu e ușoară, 
dacă ținem seama de 
obligațiile multiple ale 
unui teatru. în afara 
obligațiilor dictate de 
activitatea de la sediu, 
teatrelor le revine și 
răspunderea unor nu
meroase deplasări — 
în sate și orașe. Și nu 
mă îndoiesc, actorii 
noștri devotați, de un

inalt spirit civic și pro
fesional, se vor strădui 
să realizeze spectacole 
demne, adevărate eve
nimente culturale pen
tru înfloritoarele zone 
în care ei activează, de 
un profund ecou în 
conștiințe.

Teatrele sînt chema
te la o cît mai amplă

deschidere spre cel mai 
însemnat factor al ce
remonialului artistic : 
publicul. Și în această 
direcție sînt de sem
nalat realizări impor
tante : matinee poetice 
în școli, conferințe și 
simpozioane pe proble
me teatrale, cu parti
ciparea dramaturgilor 
interesați să afle din 
gura spectatorilor ce 
așteaptă publicul de la 
scrisul lor, deplasări la

în ziua de 28 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe tovarășul V. A. Ki
rillin. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, care a întreprins. în frun
tea unei delegații, o vizită în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. și Ion Ursu. președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

A fost de fată B. I. Minakov. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea tovarășilor L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornii si A. N. Kosîghin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întilnit. marți, cu to
varășul Pompeyo Marquez, secretar 
general al Mișcării pentru Socialism 
(M.A.S.) din Venezuela, care face o 
vizită de prietenie în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Pompeyo Marquez a sa
lutat călduros pe tovarășul Nicolae 
Ceaușesou. în numele său și al con
ducerii Mișcării pentru 
din Venezuela. Totodată, 
și-a manifestat satisfacția 
zita tara noastră și de a 
din realizările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român și secretarului său 
general, în opera de edificare a so

locul de muncă, o 
multitudine de expe
riențe și încercări, sor
tite să facă din fiecare 
om ce frecventează o 
sală de teatru, nu un 
spectator sporadic, ci 
un participant activ la 
viața noastră cultura
lă. în perimetrul căreia 
teatrul, cu magia lui 

neperisabilă, ocupă un 
loc central. Nu toate 
mijloacele artistice și 
organizatorice, menite 
să stabilească o legă
tură și mai strînsă, și 
mai organică, dintre 
teatru și public au fost 
epuizate. O mai bună 
organizare a spectaco
lelor urmate de discu
ții. reprezentații în 
distribuții duble, spre 
stimulare și întrecere, 
concursuri menite să

Subliniind că se simte deosebit de 
onorat de întrevederea acordată, to
varășul V. A. Kirillin a relevat ca
racterul rodnic al vizitei efectuate 
în tara noastră și al convorbirilor 
avute. însemnătatea măsurilor stabi
lite cu acest prilej pentru 
colaborării româno-sovietice 
mul științei și tehnologiei.

Mulțumind. tovarășul
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor L. I. Brejnev. N. V. Pod
gornii și A. N. Kosîghin salutul său 
călduros și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat 
tovarășului 
rezultatele 
încheie.

în cursul întrevederii a fost evi
dențiată dezvoltarea cu succes a co
laborării științifice și tehnologice din- 

Pompeyo Marquez,

cietății socialiste multilateral 
voltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tîmpinîndu-1 cordial pe oaspete, l-a 
rugat să transmită salutul său con
ducerii, tuturor militanților Mișcării 
pentru Socialism din Venezuela.

în cursul convorbirii s-au relevat 
bunele relații dintre P.C.R. și M.A.S. 
și a fost exprimat deplinul acord 
pentru amplificarea și aprofundarea 
acestor legături de strînsă prietenie, 
solidaritate și colaborare. în inte
resul întăririi raporturilor dintre 
cele două țări și popoare, al tuturor 
forțelor progresiste, democratice.

în același timp, s-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa pentru dez
voltarea colaborării dintre 
și Venezuela, 
mic. 
alte 

descopere forțe scriito
ricești locale, o mai 
susținută și temeinică 
legătură cu mișcarea 
de amatori, în rîndul 
căreia pot fi descope
rite talente interesan
te, sînt tot atîtea for
me și modalități de 
activitate, depășind ca
drul organizatoric pen

tru ca să se constituie 
într-o adevărată poli
tică a culturii, lucid și 
consecvent urmărită, 

întrebarea care se 
pune este : poate tea
trul nostru, cu cele 
peste patruzeci de așe
zăminte ale sale, să 
urce o asemenea treap
tă de interes național ? 
Și răspunsul care se 
impune este categoric 
afirmativ, dacă ne gîn- 
dim la zestrea umană 
de care dispunem : di- 

rectori de teatru har
nici, regizori, îndeosebi 
de vîrstă medie și tî- 
nără, plini de elan, ca
pabili de mari reali
zări artistice, în pofida 
atîtor excese, de care 
se vor dezbăra cu vre
mea, interpret strălu
ciți. un public generos 
și entuziast. Cind, în

atitea locuri ale lumii, 
teatre de șase sute de 
scaune joacă, seară de 
seară. în fața fotolii
lor goale, felul cum 
răspund spectatorii 
noștri unui teatru pe 
care îl recunosc ca „al 
lor“ obligă la un spor 
de exigentă din partea 
tuturor 
răspund 
fășurare 
trale. la
odihnă pentru calita
tea spectacolelor, pen

tre România si U.R.S.S. și s-au exa
minat aspecte ale extinderii si apro
fundării in continuare a acestei con
lucrări. Schimbul de vederi a relie
fat dorința comună de a se iden
tifica noi domenii și modalități de 
cooperare, de a se folosi cit mai de
plin și mai eficient posibilitățile pe 
care le oferă în acest sens poten
țialul economic, tehnologic si de cer
cetare al celor două țări.

S-a apreciat că promovarea largă 
a acestei colaborări, creșterea pon
derii ei în ansamblul conlucrării ro- 
mâno-sovietice slujesc construcției 
socialismului și comunismului în 
România și Uniunea Sovietică, con
tribuie la întărirea prieteniei și a 
cooperării multilaterale dintre statele 
și popoarele noastre.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

I
I
I

explorarea 
posibilități 
pentru o 
cele două 
nală, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii intre na
țiuni.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată. de asemenea, necesitatea in
tensificării acțiunilor maselor popu
lare în vederea soluționării con
structive a problemelor complexe ale 
contemporaneității, stabilirii unor 
raporturi de egalitate și respect în
tre state, instaurării noii ordini 
economice mondiale, edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune, care 
să asigure dezvoltarea liberă și in-
dependentă a fiecărei națiuni, în
condiții de pace și securitate.

Intîlnirea a decurs într-o at-

tru realizarea unor 
premiere care să în
semne adevărate eve
nimente artistice, prin 
munca, temeinică și 
conjugată, a dramatur
gilor, a directorilor de 
scenă și a actorilor. 
Avem o dramaturgie 
puternică și interesan
tă, dovadă felul cum 
este primită și peste 
hotare, în teatre unde 
piesele românești cu
nosc un succes verifi
cat : avem regizori in
spirați și actori deose
biți, de o rară strălu
cire. consemnată de 
cele mai pretențioase 
condeie critice interna
ționale : avem deci tot 
ce este necesar pentru 
ca teatrul nostru, aflat 
în fața unei stagiuni 
deosebite, să urce pe 
cea mai înaltă treaptă a 
împlinirilor artistice, 
spre satisfacția depli
nă a unui public pen
tru care arta e o con
diție esențială și de 
glorie a existentei sale. 
Sînt profund încredin
țat că stagiunea 1976— 
1977 se va înscrie cu 
cinste în istoria artei 
teatrale românești.

produc%25c8%259bie.de
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se formează in climatul exigenței muncitorești

Cercetarea 
științifică

(Urmare din pag. I)

Să asculți
9 1

o pasăre 
cîntătoare |

Vreți să priviți o lebădă și 
să-i ascultați cîntecul, despre 
care se spune că îl cintă nu
mai o singură dată ? Nu v-ar I 
plăcea să admirați o privighe- ■ 
toare, in timp ce trilurile ei se ! 
torc melodioase, ca un jir de | 
argint 1 Nimic mai simplu : Vă 
stă la dispoziție Floriei Bălan, 
din comuna Basarabi, județul f 
Constanța. Vinător pasionat — *
dar și mai pasionat naturaliza- I 
tor al păsărilor pădurii — el 
și-a alcătuit o adevărată colec- I 
ție din peste o sută de „piese", . 
pe care le-a imortalizat in sco- I 
puri estetice, dar și instructive. 
Pentru a nu se bucura de unul * 
singur de frumusețea colecției | 
sale, el a deschis o foarte inte
resantă și atractivă expoziție in I 
comună, căreia i-a adăugat un • 
ingenios dispozitiv electronic. 
Printr-o simplă apăsare pe un | 
buton sint reproduse aidoma 
cintecele și trilurile păsărilor I 
reprezentate in expoziție. Cei 
mai zeloși vizitatori sint elevii. * 
Dar și oamenii mari. Cine nu ■ 
vrea să vadă și să asculte o pa- I 
săre cîntătoare ?

Turiștii 
pompieri |

Un grup de muncitori de la în
treprinderea de șuruburi din 
Bacău se afla într-o excursie 
la monumentele istorice și de 
artă din nordul Moldovei. în 
timp ce autocarul ii ducea spre 
Voroneț, au observat, deodată, 
o casă în flăcări. Șoferul a o- 
prit imediat mașina și toți 
excursioniștii au coborit și au 
început lupta cu flăcările. în 
fruntea lor s-a aflat însuși 
ghidul Mihai Potoroacă. dove
dind încă o dată calități de 
bun organizator. Gospodarul cu 
casa salvată în bună parte, 
ca și vecinii, care și le vedeau 
amenințate pe ale lor, ne-au 
rugat să transmitem, și pe a- 
ceastă cale, tuturor celor care au 
dat o mină de ajutor la stinge
rea focului mulțumiri.

Sa 
„supărat" 
pe copii

„Cine nu ține seamă de părerile ce
lorlalți înseamnă că are o foarte 
proastă părere despre sine însuși" — 
afirmă o veche zicală. E în această 
expresie a înțelepciunii milenare a 
omenirii nu numai o simplă consta
tare de ordin psihologic, ci și un pă
trunzător imbold moral de a te con
frunta continuu cu cea mai înaltă 
scară de valori umane, un îndemn 
izvorit din necesitatea specifică firii 
omenești de a se conforma idealu
rilor și modelelor etice celor mai îna
intate. Iar opinia publică a colecti
vului muncitoresc. în societatea noas
tră socialistă, îndeplinește rolul de 
important factor educativ in spiritul 
înaltelor principii și norme morale 
ale Codului etic al partidului, sta
tornicind în practica muncii și vieții 
cotidiene etaloane comportamentale 
menite să perfecționeze felul de a fi 
și de a munci al individului, în con
textul realităților noastre sociale.

La toate aceste adevăruri definito
rii ne gîndeam stînd de vorbă, re
cent, cu tovarășii din comitetul de 
partid și din unele birouri ale orga
nizațiilor de bază de la întreprin
derea mecanică din Timișoara. Ceea 
ce ne-a îndemnat cu deosebire spre 
cunoașterea modului în care se des
fășoară activitatea educativă în a- 
cest colectiv este preocuparea stărui
toare a comuniștilor de aici pentru a 
face să prindă viață principiile și 
normele moralei comuniste, nu atit 
și nu numai prin expuneri teoretice, 
cit, mai ales, prin acțiuni practice de 
formare a unei opinii publice active
— de intervenție fermă împotriva 
abaterilor, dar și de militantă per
severență pentru stimularea atitudi
nilor morale înaintate.

— Ca orice lucru bine făcut — 
ne spunea, pe bună dreptate, tova
rășul Gheorghe Maxim, secretarul co
mitetului de partid pe întreprindere
— și pregătirea unui climat de bune 
relații tovărășești, plin de omenie, dar 
ferm împotriva încălcării principiilor 
de muncă și de viață civilizată, por
nește de la cunoașterea stării de să
nătate morală a colectivului. Și nu o

res-

ofe- 
sec-

cunoaștere „după ureche", ci una 
temeinică, bazată pe studierea și a- 
nalizarea sistematică, de către fie
care comitet de partid pe secție și 
fiecare organizație de bază, a feno
menelor și problemelor morale cu 
care se confruntă colectivul 
pectiv.

Un exemplu grăitor ne-a fost 
rit la comitetul de partid al
ției prelucrări mecanice. De curind 
avusese loc o întîlnire cu organiza
torii de grupe sindicale, întîlnire în 
cadrul căreia — 
pe temeiul unui 
studiu efectuat în 
perioada premer
gătoare de către 
comitetul de par
tid. împreună cu 
comitetul sindica
tului si cu respon
sabilii 
administrativi 
feluritelor 
toare. brigăzi 
echipe — : 
turase o 
tru a 
față de 
oamenilor. _________
litate fată de familie, comporta
mentul lor in cele mai mici împre
jurări. Se evidențiaseră inițiativele 
înaintate în muncă, atitudinile pline 
de grijă în ce privește gospodărirea 
avutului Obștesc și, totodată, se sco
seseră in relief manifestările mai des 
întîlnite în ultima vreme de negli
jență sau indisciplină în producție. în 
urma acestei analize s-a stabilit ca, 
la ședințele de grupe sindicale care 
urmau să aibă loc în zilele următoa
re, comuniștii — în primul rind ef — 
să se străduiască să canalizeze cu
rentul de opinie muncitorească în fa
voarea proliferării unor atitudini înalt 
responsabile față de rigorile disci
plinei și, concomitent, afirmînd răs
picat punctul lor de vedere față de 
actele de delăsare și indiferență, de 
slăbire a preocupării pentru calita
tea producției, de nepermisă ingă- 
duință fată de chiul și rebut.

tehnico-
ai 

sec- 
și 

se con- 
imagine 
putea 
activitatea 

spiritul de responsabi- 
de

Dar lucrurile nu s-au limitat la a- 
ceastă discuție cu comuniștii. Ș-a 
stabilit ca biroul fiecărei organiza
ții de bază să-și alcătuiască un plan 
propriu de acțiuni menite să asigure 
un climat prielnic discutării acestor 
probleme într-un spirit cît mai con
structiv. mai combativ și. îndeosebi, 
mai legat de situațiile și aspectele 
specifice de la fiecare loc de muncă, 
în acest scop, au fost antrenate și 
organizațiile U.T.C.. din ateliere și 
sectoare, încredințindu-li-se sarcini

TA DE I
la întreprinderea mecanică din Timișoara

concludentă pen- 
defini atitudinea 

profesională a

precise privind activitatea în rinduri- 
îe celor peste 500 de uteciști din ca
drul secției. S-au editat operativ e- 
diții speciale ale „vitrinelor calită
ții", în cadrul cărora au fost puse 
față în față produsele de bună ca
litate realizate de strungarul Vasile 
Tureac, și rebuturile date. în aceeași 
perioadă, de Petru Răileanu sau Mi
hai lenei. Tot operativ a fost scos 
un număr special al gazetei satirice, 
în care sudorul Aurel Buda — care 
dăduse dovadă de un „mod" cu to
tul personal de a înțelege disciplina, 
întîrziind sau lipsind de la lucru ne
motivat — a fost prezentat într-o 
caricatură usturătoare, cu o explica
ție simnlă. dar care spunea esenția
lul : „Cînd alții sudează. Aurel vi
sează", convingînd și pe alții, dar și 
pe cel în cauză, că timpul cit ești la 
muncă trebuie consacrat 
printr-o deplină folosire a 
minut.

în activitatea de creare a 
pinii muncitorești colective, 
principal s-a pus — precum

muncii, 
fiecărui

unei o- 
accentul 
ne-a a-

ratat tovarășul Alexandru Codlea, 
membru în biroul de partid din sec
torul reductoare (sector unde se fă
cuseră relevate mai multe dintre ca
rențele de comportare arătate mai 
sus) — îndeosebi pe munca de la 
om Ia om a comuniștilor. Fiecăruia 
dintre membrii biroului i s-a încre
dințat sarcina ca. împreună cu un 
grup de comuniști, să discute pe 
îndelete. încă înainte de ședința 
grupei sindicale, cu cei ce se făcuse
ră vinovați de anumite abateri de Ia 

disciplina mun
cii și a produc
ției spre a-i adu
ce in situația de 
a înțelege și de 
a primi critica 
în sensul ei e- 
xact. construc
tiv. Cu tinărul 
Valter Ivanovici, 
bunăoară, au stat 
de vorbă Con
stantin Stroe, 
membru In bi

roul de partid, comuniștii loan Bota, 
maistru, și Iosif Teiss, șef de echipă. 
Rezultatul acestei convorbiri a fost 
faptul că V.I. a remaniat, din pro
prie inițiativă, in orele sale libe
re. patru arbori cotiți ale căror di
mensiuni, din neglijență, le greșise, 
în felul acesta nu s-a „sustras" cri
ticii. ci a demonstrat prin fapte, in 
climatul de exigență format in co
lectiv, că și-a pus-o la inimă...

Obiectivul pe care îl urmărim 
noi prin acțiunile de modelare si ca
nalizare a opiniei publice munci
torești — ne arăta tovarășul Nicolae 
Manea, membru în comitetul de 
partid și președintele comitetului sin
dicatului pe secție — nu se reduce 
la a-i face pe oameni să ia atitudine, 
să manifeste intransigență față de 
unele cazuri izolate, ci și de a crea 
o stare de spirit, un climat, care să 
restringă tot mai mult cîmpul de a- 
pariție al unor asemenea fenomene. 

Semnificativ și important este fap
tul că această preocupare se vădește 
nu numai față de problemele de
comportament ivite în procesul de

producție. Comuniștii se străduiesc 
tot timpul să sensibilizeze colectivul 
și în raport cu anumite atitudini și 
manifestări necorespunzătoare în 
viata de dincolo de zidurile uzinei. 
Faptele au demonstrat că si în ase
menea cazuri formarea unui curent 
de reprobare are. pină ia urmă, un 
efect pozitiv : așa s-a întimplat, bu
năoară. cu lăcătușul I.B.. de la sec
torul de reductoare. care avea „de
prinderea" ca. trei zile după leafă, 
să nu mai dea pe acasă, cheltuin- 
du-și banii pe băutură. în locul unei 
oarecari admonestări — care, poate, 
nu s-ar fi soldat decît cu o și mai 
mare îndirjire a celui în cauză — 
biroul organizației de bază a prefe
rat să aleagă o cale ceva mai com
plicată. dar, cum s-a dovedit, mai 
eficientă : a stat de vorbă cu to
varășii săi cei mai apropiați de 
muncă — unii dintre ei locuind in 
același cartier unde domicilia si res
pectivul — și i-a mobilizat să ia po
ziție fermă și fără concesii de fiecare 
dată cînd I.B. manifesta tendința de 
a repeta comportările anterioare. 
Rezultatul a fost că I.B. a simțit in 
jurul lui „cercul de foc" al opiniei 
publice muncitorești, și încetul cu 
încetul s-a dezbărat de vechea de
prindere.

— Există în colectivul uzinei noas
tre — ne spunea tovarășul Ioniță 
Bagiu, directorul I.M.T. — un spirit 
sănătos, care îl face să prepare, fo- 
losindu-ne de un termen medical, 
propriii săi „anticorpi" împotriva vi
rușilor de toate genurile ce-i ame
nință uneori organismul moral. Prin
cipalul e însă că organizațiile de 
partid, comuniștii nu lasă ca acest 
proces să se desfășoare „de la sine", 
ci acționează sistematic și conver
gent, mobilizînd opinia publică mun
citorească spre a înlătura pină și 
cele mai mărunte manifestări ale 
vechiului în conștiințe. asigurînd 
astfel tonusul vital normal al colec- 
tivuluf.

Victor BÎRIADEANU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN FOCȘANI

In loc să se supere pe el ine . 
suși, pentru că numai și numai 
din cauza lui. i se. desiâcuse 
contractul de muncă, pentru 
absențe nemo-tivate, beții și 
scandaluri repetate, Radu Cio- 
toi din Gorbănești — Botoșani, 
de profesie șofer, și-a lăsat so
ția și cei doi copii de izbeliște. 
Nu înainte de a vinde butelia de 
aragaz din casă, pentru bani de 
drum și de buzunar. în aoeste 
zile se împlinește exact un an 
de cînd n-a mai dat nici un 
semn de viață. Din investiga
țiile întreprinse pină acum de 
către organele de miliție reiese 
că R.C. a lucrat, mai întii, ca 
șofer la Reșița, după care pre
zența lui a fost semnalată pe 
un itinerar care cuprinde, în 
ordine, ' localitățile Simeria, 
Subcetate, București. Constan
ta. Tulcea, Galați și. din nou 
București, după care iar dis
pare. Se pare că in momentul 
de față s-ar afla la Petroșani 
șau în altă așezare de pe Valea 
Jiului. în numele celor doi co
pii părăsiți, cei care știu oeva 
despre el sint rugați să anunțe 
miliția.

Imagine dintr-o secție a întreprinderii de confecții din Focșani

a colectivului
CALITATEA PRODUCȚIEI

La întreprinderea de confec- 
, ții Focșani, volumul exportului 
a crescut cu peste 9 la sută față 
de realizările obținute în același 
interval de timp 
condiții superioare 
rate și cerințele la

— Solicitările in 
beneficiarilor față 
țiile produse la Focșani — ne 

«spume-; tovarășul? inginer Nicolae 
îEungobif directorul întreprin
derii —< au ca suport realizarea 

. unei producții, de bună calitate 
- și onorarea 
colectivul nostru de 
contractelor încheiate 
partenerii. Anul 
xemplu, au fost lansate în fa
bricație 
noi. cu 
dernă.

din 1975. în 
au fost ono- 
fondul pieței, 
creștere ale 
de confec-

promptă de către 
muncă a 

cu toți 
acesta, de e-

peste 500 de modele 
o linie
De

La volan
Dimineață de septembrie. Pe 

una din străzile orașului Satu- 
Mare s-au tamponat două auto
turisme : l-SM-2421 și 1-SM-
3150. Primul l-a izbit pe-al 
doilea, care circula, regulamen
tar, din sens opus. Deși a fost 
o tamponare ușoară — fără 
ceea ce se cheamă victime ale 
accidentelor de circulație — to
tuși, un om și-a pierdut viața. 
Este vorba de conducătorul 
auto al primului autoturism, 
Alexandru Steib. Acesta, om su
ferind, fusese pensionat. In timp 
ce era la volan s-a produs un 
infarct miocardic. Mașina a mai 
mers singură cițiva metri, pină 
a survenit tamponarea. Vă în
chipuiți ce s-ar fi întimplat dacă 
mașina avea viteză mare si s-ar 
fi îndreptat spre trotuar...

în căutare
de trai ușor

l se spunea „Tica frumușica". 
Frumușică și tinără : 20 de ani. 
Colegele de virsta ei și-au fă
cut un rost in viață : care lu
crează in fabrici, care urmează 
o facultate sau un liceu de spe
cialitate. Numai Tica Rădoi, de 
pe strada Ronda din București, 
iși pierdea toată ziua și, mai 
ales, seara, prin baruri și cafe
nele. De cum intra intr-un lo
cal, se așeza la o masă și se 
simțea ca la ea acasă. Ospătarii 
o cunoșteau și o serveau ime
diat. îmbrăcată intr-o rochiță 
de... grădiniță, Tica iși aprin
dea tacticos țigara și, prin fu
mul ei. iși plimba privirea de 
jur-imprejur. De cite ori in- 
tilnea cite un ins singurel, fă
cea ce făcea și intra in vorbă 
cu el... In această postură a 
fost surprinsă și de lucrătorii 
miliției, care au trimis-o in fața 
instanței sub învinuirea de „a- 
costare de persoane in folos ma
terial".

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli'

Este vorba 
de a gâzi 

înțelegere ?
Astăzi, cînd sportul 

de masă cunoaște o 
dezvoltare fără pre
cedent, iși începe 
scrisoarea adresată 
redacției tinărul Ște
fan Matei 
Jeledinți. 
Mărtinești, 
Hunedoara, 
nostru în această pri
vință nu s-a realizat 
nimic. Aflăm din 
scrisoare că într-o 
clădire . nefolosită, ti
nerii au amenajat 
săli pentru sport și 
diferite jocuri, dar au 
fost poftiți, de către 
reprezentanții consi
liului popular comu
nal, sa o părăsească. 
„Cele 
reale, 
ză în 
siliului județean pen
tru ' 
Și 
ra, 
fectul lipsei 
țelegere din 
organelor locale 
de problemele 
lor". Credem 
este vorba de 
de înțelegere, 
lipsă de răspundere. 
Există în această pri
vință 
partidului 
lui nostru, 
carea lor 
ționată nu 
lăsată la discreția u- 
nora care nu manifes
tă „înțelegere",

în continuarea răs
punsului se arată că 
„in prezent se fac e- 
forturi (? !) pentru a 
determina cedarea 
spațiului respectiv in 
vederea 
clubului. în 
privește terenul spor
tiv, acesta urmează 
să fie amenajat în 
primăvară, intr-o altă 
zonă, intrucit terenul 
actual a primit 'o nouă 
destinație".

din satul 
comuna 

județul 
în satul

relatate sint 
se precizea- 

răspunsul Con-

educație fizică 
sport Hunedoa- 
aceasta fiind e- 

de în- 
partea 

față 
tineri
că nu 

o lipsă 
ci de

hotăriri
Și 
iar apli- 
necondi- 

trebuie

ale 
statu-

amenajării 
ceea ce

De ochii lumii
Fapte deosebit de 

grave la adresa direc
torului Grupului șco-

„Zilele teatrului românesca

în R. D. G.
a' 

teatrului ro- 
în R.D.G. a 

Weimar, la

Iar de construcții Bra
șov sint inserate în
tr-o sesizare adresată 
redacției noastre. Ele 
vizează probleme de 
muncă, de comporta
ment, de etică profe
sională.

Am trimis această 
sesizare Comitetului 
județean Brașov al 
P.C.R. Răspunsul pri
mit de redacție și 
care poartă semnătu
ra tovarășei Elena 
Georgescu. secretar, 
este sumar. Desigur, 
nu mărimea contează, 
dar răspunsul omite 
unele probleme de 
conținut. îl redăm 
în întregime : 
urma cercetărilor, 
lectivul, format 
activiști ai comitete
lor județean și muni
cipal de partid și ca
dre de la inspectora
tul școlar, a constatat 
că cele sesizate co
respund în mare mă
sură realității. în con
secință, s-a propus 
schimbarea lui 
coloiu Nicolae 
funcția de director". 
Atita tot. în legătură 
cu cazul respectiv se 
pun totuși cîteva în
trebări la care s-ar 
fi cuvenit să se dea 
răspuns. In primul 
rind. în ce constă 
gravitatea faptelor să- 
virșite de director ; 
in al doilea rind. în 
sesizarea adresată e- 
rau implicate și alte 

vinovate de 
unor aba- 
al treilea ■

Unde-i lega, 
nu-i tocmeală

organe- 
ale 
s-a 

crea

„în 
co- 
din

Ni- 
din

persoane 
sâvîrșirea 
teri ; în 
rind, directorul a co
mis toate acestea in 
mijlocul unui colec
tiv care avea obligația 
să adopte o atitudine 
principială, 
leranță. De 
nu poate fi 
vederea. în 
caz, faptul 
are o 
partid 
re de 
vitate

nu de to- 
asemenea, 
trecut cu 
nici un 

că școala
organizație de 

răspunzătoar 
întreaga acti- 
a colectivului.

Soții Elisabeta și 
Augustin Banfi lu
crează de peste doi 
ani ca muncitori man- 
galizatori în cadrul 
I.F.E.T. — Caransebeș, 
sectorul Crușovăț. De 
tot atita vreme ei s-au 
adresat, „in nenumă
rate rînduri,
lor de conducere 
întreprinderii. Ni 
spus că se vor 
condiții de cazare și
ni se va acorda lapte 
praf". Din răspun
sul Consiliului ju
dețean al sindicate
lor Caraș-Severin a- 
flăm că „Cele arătate 
în sesizare sint înte
meiate. Conducerea 
sectorului de exploa
tare Crușovăț nu s-a 
preocupat de aprovi
zionarea mangaliza- 
torilor cu lapte praf, 
în cantități corespun
zătoare, fapt ce a fă
cut ca o perioadă a- 
cești muncitori să 
nu-și primească drep
turile. S-au luat mă
suri corespunzătoare și 
cei în cauză au 
mit lapte praf, 
asemenea, s-a 
gurat familiei 1 
o cameră 
zătoare pentru ca
zare". Este foarte 
bine că muncitorii 
respectivi au intrat în 
posesia drepturilor a- 
cordate de lege. To
tuși, și acest răspuns

■ pare incomplet. S-a 
văzut că la interven
ția organelor sindicale 
problema s-a rezolvat 
pe loc (în paranteză 
fie spus, și aceste or
gane puteau acționa 
mai de mult). De a- 
ceea, considerăm ne
cesar și educativ ca 
cei ce se fac vinovați. 
de neglijență să fie 
trași la răspundere.

pri- 
. De 

asi- 
Banfi 

corespun- 
pentru

Este
că

Neculal ROȘCA

elegantă, mo- 
asemenea. prin

tr-o aprovizionare ritmică cu 
materialele necesare, prin creș
terea gradului de calificare 
profesională a angajaților am 
obținut și o depășire a produc
tivității muncii, indicator care 
pe fiecare locuitor este mai 
mare cu peste 4 200 lei față de 
sarcina planificată. Din produc
ția anului viitor, aproape' 200 de 
modele noi au și fost prezen
tate în vederea contractării, alte 
90 de modele fiind in stadii a- 
vansate de pregătire. în scopul 
confruntării lor cu exigențele 
beneficiarelor. (Dan Drăgulescu).

Gongul inaugural 
„Zilelor 
mânesc" 
bătut la 
Teatrul Național, tea
tru străjuit la in
trare de cunoscutul 
„monument al prie
teniei" (statuia lui 
Goethe strîngînd mina 
lui Schiller), 
tul inaugural 
marcat prin 
unor calde și 
cuvinte de prietenie, 
ilustrare a frumoase
lor ; relații existente, 
pe multiple, planuri, 
între cele două țări.

Au. răsunat, apoi, 
în „Casa lui Goethe" 
replicile de un comic 
viguros ale „Coanei 
Chirița", în interpre
tarea Teatrului Națio
nal din — 
Prezența 
Alecsandri" 
na Teatrului 
nai din Weimar 
fost generoasă în sem
nificații. Ea 
spectatorilor 
faptul că 
socială și 
dramaturgilor români 
are rădăcini vechi, a- 
dinci, despre formele 
pe care le-a îmbrăcat 
lupta pentru progres 
și afirmare națională, 
dusă de intelectualii

Momen- 
a fost 
rostirea 
cordiale

București, 
„veselului 

pe sce- 
Națio- 

a

a vorbit 
despre 

angajarea 
politică a

români în prima 
mătate a secolului 
XIX-lea, despre 
loarea și parfumul 
mediei noastre 
ce. Ea a ilustrat 
lentul, fantezia și 
talitatea actorilor 
mâni, răsplătiți 
către generosul

ju- 
al 

va- 
co- 

clasi- 
ta- 
vi- 
ro- 
de 

pu-

■■fts

Weimar cu 
aplauze.' 
tumultuoasă

I
<"•1 *
blic din 
indelungi

Și mai
ne pare prezența ma
sivă pe scene din 
R.D.G. a celuilalt 
mare clasic al dra
maturgiei românești : 
Caragiale. Acest scri
itor. care si-a 
trecut 
a vieții 
mărind 
voluția 
germane, figurează în 
programul „Zilelor" 
cu o mare parte 
din opera sa dra
matică. „O scrisoare 
pierdută' 
fi urmărită 
mar.

care si-a pe- 
ultima parte 
la Berlin, ur- 
cu prețuire e- 
artei teatrale

o
opera 
" „O 

i“ va 
la 

Eisenach,

putea
Wei- 

Halle,

In interpretarea Tea
trului Național „Vasi
le Alecsandri" din 
Iași, iar celelalte pie
se beneficiază de , 
niunca unor colective 
artistice germane care, 
lucind „D’ale carna
valului" (la Wei
mar și Rudolfstadt), 
„Năpasta" (la Eise
nach). s-au străduit să 
descifreze cît mai a- 
dînc, cit mai adevărat 
specificul național și 
gencral-umanu; operei 
paragialești. . -

In continuare, spec-, 
tacole cu piese sem
nate de M. Sebastian, 
A. Baranga, I. Băieșu, 
P. Everac, M. R. Ia- 
coban, I. Naghiu. Eca- 
terina Oproiu, Dumi
tru Solomon și alții 
vor fi prezentate nu 
numai la Weimar și 
în orașele regiunii 
Erfurt, care au deve
nit o vastă scenă a 
artei românești (in 
care, concomitent cu 
manifestările teatrale, 
au fost programate 
filmul „Cursa" și con
certe ale unor artiști 
români), ci și la Gera 
si Berlin.
Natalia STANCU- 
ATANASIU
Weimar

in institut, a crescut simțitor de 
un an la altul. Astfel, numai 
semestrul I a.c. s-au executat și 
fost livrate . beneficiarilor un mare 
număr de ventejectoafA aproape ju
mătate fiind și montate la întreprin
derile „Țesătoriile reunite". I.T.A.- 
Buzău, I.A.S.-Rîșnov, I.S.C.I.P.-To- 
mești ș.a., 14 silențiatoare de jet si 
cîteva zeci de broșe aerostatice șl 
altele.

— Care este explicația . că într-o 
unitate de cercetare-dezvoltare teh
nologică. cu lucrători a căror medie 
de virstă este in jur de 30 ani. efer
vescența de idei novatoare este deo
sebită, iar materializarea lor în prac
tică are loc intr-un ritm mai rapid 
decît în alte unități ? Răspunsul îl 
aflăm de la secretarul comitetului 
de partid din institut, ing. Radu 
Bucur, care ne-a spus ;

— Faptul că pentru anumite tem» 
un laborator cumulează toate fazele, 
de la idee la cercetare, pină la apli
carea soluțiilor în producție, stimu
lează creativitatea, întărește spiritul 
de disciplină și responsabilitatea fie
cărui lucrător in parte și a întregii 
echipe de lucru. Creativitatea este 
înțeleasă de către lucrătorii noștri și 
în sensul perfecționării continue ■ 
unui produs deja realizat, aflat ia 
beneficiar. La sistemul de ventilație 
echipat cu ventejectoare statice de 
tip INCREST, care a avut o evolu
ție deosebită din 1974 în 1976 sub ra
port cantitativ, calitativ, preț de cost 
și eficiență economică, cererile dife- ' 
rențiate ple beneficiarilor noștri din 
diferite ramuri de bază ale indus
triei ne-.au mobilizat continuu pen
tru îmbunătățirea lor, în scopul 
adaptării la diferite locuri de muncă. 
Aceste preocupări au mers în pas cu 
solicitările și. recent, specialiștii noș
tri au realizat și automatizarea 
funcționării sistemelor de ventilație, 
pe baza concepției proprii și cu ma
teriale din țară. Necesitatea unui 
personal în exploatare de 2—3 ori 
mai mic decît la sistemele clasice de 
ventilație. înalta lor fiabilitate, con
sumurile reduse de energie, toate 
acestea fac ca noile instalații să fie 
competitive, la nivelul cerințelor 
actuale pe plan mondial.

Nu aș dori să se înțeleagă — pre
cizează secretarul de partid — că 
avem echipe de „creatori" în labora
toare și specialiști pentru activitatea 
de teren. La noi. fiecare lucrător 
munoește cu pasiune și dăruire, în 
laborator și apoi în ateliere si pe te
ren, de la director pină la inginerul 
stagiar, mobilizați de aceleași sar
cini și obiective. Avem multi tineri 
în institut. Comitetul de partid se 
ocupă în mod special de educarea 
lor în spirit partinic, stimulînd capa
citatea lor de creație. Cred că cea 
mai mare satisfacție pentru un tînăr 
cercetător este să-și 
ideea sa novatoare.
tate îl stimulează 
Iuții din ce în

la 
in 
au

caute so
mai bune, 
ideii devine 
tehnice, 11 

și organ! za-

vadă materiazată 
Această finali- 
să 

ce
Realizarea în practică a 
o școală a perfecționării 
formează ca cercetător 
tor, îi dă posibilitatea să îmbine ar
monios teoria cu practica. Dificultă
țile care apar uneori în activitatea 
institutului nu descurajează și nu 
stînjenesc munca ; ele sint învinse, 
deoarece lucrătorii din INCREST în
țeleg, ca toți oamenii muncii din tara 
noastră. să-Și aducă o contribuție , 
cît mai substanțială la realizarea 
sarcinilor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat reamintește celor care nu 
au achitat prima de asigurare 
la clădirile (apartamentele) pro
prietate personală că la data de 
30 septembrie 1976 expiră ter
menul de plată pentru restul de 
50 la sută din primele de asi
gurare datorate pe anul 1976.

După această dată se plătesc 
majorări de întîrziere. Pentru a 
evita plata acestor majorări, 
achitați-vă din timp primele de 
asigurare datorate.

Calitatea serviciului în... serviciile comerciale
Timp de trei zile am poposit în 50 de magazine bucureștene : ali

mentare, de textile și încălțăminte, de fierărie și articole electrice, de 
legume și fructe, în unități de 
vrut să ne dăm seama, direct la 
viciile comerciale.

alimentație publică și în librării. Am 
sursă, de calitatea serviciului în... ser-

Librăria M. Eminescu. Cerem o 
geantă de școală. Vînzătoarea, a- 
mabilă, ne așază în față 8 genți, de 
8 feluri. Le închide și le deschide, 
pentru a ne arăta că sint bune. Ne 
spune, fără s-o intrebăm, din ce ma
teriale sint făcute, de unde provin, 
care modele sint pentru fete, care 
pentru bărbați.

Aceleași servicii prompte, civilizate, 
le-am constatat și la magazinul de 
cravate, și la aproape toate galante
riile de pe Calea Victoriei. La maga
zinul alimentar de pe str. Beldiman 
nr. 1 (colț cu Victoriei) am avut sur
priza să vedem chiar și o mică vitri
nă cu informații de ultimă oră: „Ce e 
nou la noi în magazin". O vitrină 
care se schimbă cu regularitate, cît se 
poate de utilă

Sint 
semne 
acordă 
cației 
odată cu înnoirea și 
rețelei de desfacere se schimbă și 
oamenii. Tocmai de aceea, abaterile 
de la comportarea civilizată, de la 
solicitudine, de la „spiritul comer
cial", devenite în multe unități regulă, 
atrag mai puternic atenția. Cum s-a 
întimplat deunăzi și la „Delta Du
nării". magazin a cărui firmă s-a 
schimbat mereu în ultimii ani, și a re
venit la titulatura inițială. La raio
nul de pește proaspăt stăteau după 
tejghea, cu fața, nu spre public, ci 
spre fereastră, 3 (trei) femei și-și po
vesteau — fiind lunea — întimplările 
de duminică. Faptul că le-am între
rupt oonversatia Ie-a surprins, le-a 
supărat, le-a făcut arțăgoase, din- 
du-ne parcă să înțelegem că nu ser
virea clienților ar fi ocupația lor 
principală.

...La magazinul „Tehnometal" de pe 
șoseaua Mihai Brabu nr. 24, vînză- 
torui de la articole mărunte ne-a dat 
cele 200 de grame de cuie 
direct în mină, iar la 
noastre a făcut cu mina 
lehamite. ...La magazinul 
de pe str. Uranus nr. 309 
administrativ în Militari)

la un moment dat o mică 
gere între cumpărători și 
în cazul nostru a intervenit respon
sabilul și, în loc să calmeze lucrurile, 
a pus un braț de paie pe foc. a 
inceput să țipe, să jignească oamenii.

Asemenea abateri 
cunoștința factorilor 
comerț.

— Dacă vorbim 
tea serviciului în comerț, în tot locul 
unde cetățeanul intră în contact direct

neînțele- 
vînzători.

le-am adus și la 
responsabili din

despre calita-

,,O ședință organizată, pentru a dez
bate pe larg și problema calității ser
viciului in 
acesta. Ba, 
in august, 
diu“...

Am pus aceeași întrebare — în le
gătură cu instruirea și eduparea per
sonalului — și la întreprinderea co
mercială „Textila" 1 de pe str. Lip
scani. Iată răspunsul tovarășului Ion 
Vizireanu. contabil-șef : „Chiar eu 
personal m-am ocupat de această 
problemă. Anul acesta, cu puțin timp 
înainte de a pleca în concediu, am 
organizat o ședință in care am dis
cutat despre fondul de marfă, despre 
tinerea evidenței, folosirea caselor

magazine, n-am avut anul 
ca să nu mint, a fost una 
cînd eram eu în conce-

A

In cîteva magazine din Capitală
acestea 

sigure 
mai 

lucrătorilor

pentru cumpărători. 
— și multe altele — 
că, în Capitală, se 

multă atenție edu- 
din comerț, că 

modernizarea

cerute 
protestele 

un gest a 
de legume 
(cu centrul 
s-a creat

cu cei puși să ofere, să vîndă — ne 
spunea tovarășul Paul Lipovici, di
rector adjunct al întreprinderii co
merciale „Tehnometal" din Bucu
rești— personal apreciez foarte mult 
comportarea comercianților din... 
Brașov. Am fost de curînd acolo și 
am remarcat cu ușurință amabilita
tea cu care ești intîmpinat și infor
mat. operativitatea serviciului.

— Dumneavoastră ce credeți că 
stă la baza unei asemenea compor
tări ? Că de vreo altă „școală — spe
cială — a serviciului public" nu poa
te fi vorba. în cele mai multe cazuri, 
și vinzâtorii din Brașov, și cei din 
Iași, și cei din Craiova, ca și cei din 
București au fost, la un moment dat. 
colegi, au învățat și au făcut practică 
împreună.

— Cred că la bază stă factorul e- 
ducațional, insistența cu care intre- 
prinderea comercială educă oamenii 
in ședințele de partid, în adunările 
profesionale și sindicale, în toate 
împrejurările.

Pentru că tovarășul director avea 
perfectă dreptate — calitatea servi
ciului comercial fiind, intr-adevăr, 
legată de grija și priceperea cu care 
sint educați oamenii — am avut, la 
aceeași întreprindere, o discuție cu 
tovarășul Virgil Șerban. secretarul or
ganizației de partid, care ne-a spus;

de marcare, afișarea prețurilor, res
pectarea orarului și comportarea 
vinzătorilor în fața clienților".

După cum se vede, nici în acest 
caz nu mai e nevoie să demonstrăm 
cît de puțin se face pentru educarea 
vinzătorilor din comerț dacă, o dată 
pe an, intre 6 probleme de tehnică 
comercială se amintește. în treacăt, 
și despre raporturile vinzătorilor cu 
publicul.

Factorul educațional, despre 
ne vorbea directorul de 
metal" are — dacă mai 
amintim acest lucru — 
portantă la stabilirea, in 
zinele, a unui climat de ordine, 
înțelegere și respect, 
instruirea trebuie făcute _________
în toate adunările generale de partid, 
în toate ședințele sindicale și profe
sionale ale lucrătorilor din serviciul 
public.

Pe parcursul raidului nostru 
constatat însă că serviciul 
poate să șchioapete 
unor 
bine 
sebit 
tort 
torit 
cu ce te servi, dacă 
se desfășoară neritmic sau dacă se

care 
la „Tehno- 
e nevoie să 
o mare im- 
toate maga- 

de 
Dar educația, 

sistematic,

am 
public 

chiar în cazul 
magazine încadrate cu oameni 
instruiți, recunoscuți a fi deo- 
de amabili, politicoși. îndatori- 
Degeaba sint politicoși vinză- 
plini de solicitudine, dacă n-au 

aprovizionarea

face la ore nepotrivite, dacă mărfu
rile sînt aruncate în dezordine, 
această privință este necesar să a- 
mintim că, în ciuda 
clare pe care le au, o mare parte din 
întreprinderile comerciale continuă 
să facă aprovizionarea tocmai în 
timpul cînd magazinele sint deschise 
pentru public. Trecînd pe Lipscani 
am văzut mașinile cu numerele 21-B- 
4032, 21-B-9861, 23-B-3717, 21-B-2093, 
23-B-2708 și multe altele descărcîn- 
du-și marfa in toiul zilei. Și des
cărcarea mărfii e însoțită de forma
lități.

Dar aprovizionarea în timpul zilei 
nu e singura care stînjenește servi
rea civilizată. La articole bana
le, la care nici nu te-ai gindi — 
oale emailate, de exemplu — s-a for
mat zilele trecute, in mai multe ma
gazine, busculadă. De ce ? Pentru că 
pentru moment (3 săptămîni) I.C.R.M. 
nu s-a înțeles cu „Tehnometal" asu
pra noilor modalități de recepție... 
Se produce aglomerație chiar și din 
cauza unor orare fixate în necunoș- 
tință de cauză. La unele magazine, 
cum e și cel de metalo-chimice de pe 
șos. Mihai Bravu, se formează — în- 
cepind încă de la ora 7 — rînduri la 
care așteaptă uneori chiar și 60—70 
de oameni. La ora 8, cind magazinul 
e deschis, tacticos, de către responsa
bil, lumea năvălește înăuntru și de
sigur nu se mai poate vorbi de bună 
servire. „Tehnometalul". proprietarul 
unor astfel de magazine, „studiază" 
problema devansării orarului, dar 
n-a ajuns încă la nici o concluzie...

Firește, nu ne-am propus să În
tocmim un inventar complet al tu
turor cauzelor care împiedică orga
nizarea pretutindeni a unui serviciu 
dc bună calitate. Am surprins doar 
cîteva aspecte pe care — spe
răm — întreprinderile de specialita
te, organele și organizațiile de 
partid, .sindicatele și consiliul local 
pentru coordonarea și îndrumarea 
activității de aprovizionare și pre
stări de servicii le vor analiza. îm
preună cu altele de același fel. și vor 
lua măsurile necesare, 
serviciile comerciale va 
sigur de cîștigat.

Gh.

în

instructiunilor

Serviciul din 
avea în mod

GRAURE
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FLOAREA-SOARELUI
recoltata pe toate suprafețele

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez mulțumiri Excelentei Voastre pentru cordialul mesaj de 
felicitare pe care mi 1-ati transmis cu ocazia zilei naționale a tării mele, al 
cărui conținut îl apreciez.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele Republicii Costa Rica

Cronica z i I e i
condusă de tovarășul V. A. Kirillin

Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, floarea-soarelui a fost strinsă de pe 71 la sută din supra
fețele cultivate. în aproape toate județele situate în sudul tării s-a 
încheiat această lucrare, producția obținută fiind depozitată cu grijă 
in magazii. Acum continuă recoltatul florii-soarelui in județele din 
Moldova si vestul Transilvaniei. 
Cum se acționează pentru ca si 
timpul cel mai scurt în magazii 7

unde vegetația a fost mai intirziată. 
în aceste zone recolta să ajungă în

Din cauza ploilor. în județul Bo
toșani recoltatul florii-soarelui a 
fost întrerupt timp de o săptămînă; 
tinted seama de această întir- 
ziere, organele locale au luat măsuri 
ca acum cin.d precipitațiile au înce
tat să se lucreze cu forțe . sporite, 
astfel incit nimic din recolta aces
tui an să nu se piardă. Aceasta se 
impune cu atît mai mult, cu cit pe 
20 la sută din suprafața declarată 
recoltată s-a făcut doar tăierea ca
pitulelor și așezarea lor pe grămezi 
în bete, fără a se efectua și treie
ratul.

în numeroase unități agricole se 
folosește fiecare oră bună de lucru 
pentru a grăbi recoltatul. De exem
plu, la C.A.P. Ripiceni s-au făcut de 
dimineață încercări, iar de la ora 13 
s-a trecut la recoltat în lan cu toate 
cele 5 combine „Gloria". „La C.A.P. 
Trușești, după cum ne spune toy. 
Filimon Gheorghe, primarul comu
nei, te afară de cooperatori au ieșit 
la lucru și elevii de la școală, pre
cum și o echipă de angajați. Ne 
străduim să nu pierdem nimic din 
recoltă, așa că ne-am îngrijit de 
fiecare amănunt. Nu numai că toate 
mijloacele de transport au fost bine 
etanșeizate, dar și coșurile cu care se 
transporta capitulele de floarea- 
soarelui la combine, acolo unde nu 
se poate recolta din lan, au fost căp
tușite cu pînză sau folii de polie
tilenă".

Nu numai în sud. ci și în cele
lalte zone ale județului trebuie luate 
măsuri pentru a se folosi 
oră bună de lucru. Ce se 
prinde în acest scop 7 Am 
sat întrebarea tovarășului 
Dumitru, director adjunct la direcția 
agricolă. „La teleconferința de asea
ră — ne-a răspuns dînsul — am re-

capitulat, de fapt, măsurile stabilite 
anterior pentru reluarea lucrării de 
recoltare în întreg județul. Coman
damentele comunale au întreprins 
acțiuni organizatorice impuse de ac
tuala situație și. începînd de 
astăzi, recoltatul a reînceput in ma
joritatea cooperativelor. Mașinile 
sînt folosite mai întii pe tarlalele

Relatări din județele 
Botoșani și Arad

gistrat și la această cultură, coman
damentul județean a stabilit un plan 
de măsuri privitoare la organizarea 
temeinică a muncii, astfel incit re
colta să ajungă in timpul cel mai 
scurt și fără pierderi în magazii. Cu 
prilejul raidului efectuat 
septembrie în mai multe 
agricole, am putut constata 
șurile se înfăptuiesc. La 
Șltțla, Cuvin, Covăsinț și 
localități specialiștii au 
momentul optim pentru începerea 
recoltatului. în aceste unități s-a 
strins recolta de pe mari suprafețe. 
La C.A.P. Mișca, pe lingă forțele 
mecanice proprii, lucrează și citeva 
combine sosite în ajutor de Ia coope
rativele din Galișa și Pîncota. 
asemenea, 
din Horia, 
cele două i 
canizatorii 
ț-amesfeld i 
cooperative

luni 27 
unități 
că mă- 
Mîsca, 
in alte 
stabilit

fiecare 
între- 
adre-

Curcan

expuse la soare, pe cele în care 
plantele nu sînt atacate de mucegai. 
In funcție de aceste elemente se va 
face și mișcarea combinelor între 
unități. Așteptăm ca să ne sosească 
încă 30 de dispozitive de recoltat din 
județul Ilfov, după care am trimis 
un delegat. Acolo unde combinele 
nu pot intra în lan am stabilit 
odată cu tăierea capitulelpr ele 
fie transportate în coșuri direct 
combine, fără a mai fi așezate 
grămezile de bete pentru a se elimi
na pierderile. în fiecare unitate au 
tost organizate echipe de elevi și 
angajați ai unităților din comune, 
care merg în urma combinelor pen
tru a strânge capitulele căzute. Con
vingerea noastră este că vom putea 
încheia lucrarea în această săptă- 
mînă".

că 
să 
la 

pe

E. NAZARIE
corespondentul „Scînteii"

în cooperativele agricole din ju
dețul Arad s-au cultivat 12 500 hec
tare cu floarea-soarelui. Dat fiind 
stadiul întîrziat de vegetație înre-

De 
la cooperativa agricolă 

la indicația specialiștilor, 
combine conduse de me
tal Cruț ?i Francisc 
lucrau de zor. în multe 

__ ,_______ j din consiliile inter- 
cooperatiste Chișineu-Criș. Ghioroc. 
Cermei, Siria și Vinga. unde s-a 
declanșat strinsul recoltei la floarea- 
soarelui, echipe de elevi și coopera
tori string capitulele care 
tut fi 
du-se

La . 
aflăm 
fuseseră 
Tov. ing.. Petre Mateescu. 
adjunct, 
ultima ședință de comandament s-a 
apreciat că practic, la această dată, 
se poate trece pretutindeni din plin 
la recoltatul florii-soarelui. Spun 
aceasta și avind în vedere faptul că 
unitățile agricole din județul nostru 
au primit din alte județe în ajutor 
100 echipamente de recoltat floarea- 
soarelui, care au fost montate pe 
combine. Ceea ce ne mai preocupă 
acum este buna organizare a mun
cii și mobilizarea tuturor forțelor 
pentru încheierea în cel mult 6 zile 
bune de lucru a recoltării florii- 
soarelui".

n-au pu- 
inlăturin-luate de combine, 

astfel pierderile, 
direcția agricolă 
că, pipă luni seara.

recoltate primele 650 ha. 
director 

ne dă cîteva relații : „La

județeană 
în județ

Constantin SIM1ON
corespondentul „Scînteii1

MAȘINILE Șl UTILAJELE
folosite cu randament înalt,

gospodărite cu grijă și pricepere

se

Cu cîtva timp în urmă, lăcătușul 
Vasile Vicol a intrat în magazia 
Combinatului de fire sintetice din 
Iași, a găsit un rotor ce stătea ne
folosit și a construit cu acesta o 
suflantă necesară la o instalație de 
uscare a granulelor de polimer. La 
fel. lăcătușul Constantin Gora a ob
servat că. in vreme ce la un tip de 
mașini rolele — piese esențiale — se 
procurau cu însemnate cheltuieli va
lutare din import. în magazie se 
adunau în așteptarea „casării" role 
uzate de la un alt tip de mașină. 
Atunci a conceput un dispozitiv care 
permite folosirea acestor role recon
diționate. în locul celor noi ce 
aduceau de peste hotare.

Sînt fapte de muncă deloc singu
lare la Combinatul de fire sintetice 
Iași. Toate atestă grija colectivului 

\ entru zestrea tehnică a combinatu- 
aii, pentru sporirea permanentă a 
randamentului mașinilor si utilaje
lor. într-adevăr, în această unitate 
rodnicia muncii oamenilor depinde 
nemijlocit de vigoarea utilajelor, de 
functionarea acestora fără întreru
peri neprevăzute. Vorbindu-ne des
pre această preocupare stăruitoare, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid al combinatului, tehnicia
nul Ilie Țugui, sublinia că angaja
rea fiecăruia și a întregului colectiv 
în buna gospodărire a patrimoniului 
tehnic este principalul obiectiv al 
muncii de partid, al activității poli
tico-educative desfășurate în com
binat.

De fapt, sînt vizate două direcții 
importante de acțiune. Mai întii..

Pe șantiere
(Urmare din pag. I)
privește furnizorii de materiale de 
construcții, ei au sarcina de a expe
dia șantierelor toate cele necesare 
aplicării in practică a soluțiilor e- 
laborate de proiectanți. constructori 
și beneficiari, punînd un accent deo
sebit pe materialele ușoare, ieftine, 
eficiente.

Fiecare obiectiv, fiecare capacitate 
să producă la termen ! — iată devi
za fundamentală a constructorilor, 
montorilor si beneficiarilor, a tutu
ror factorilor angajați în procesul de 
realizare a programului de 
în această bătălie, cuvîntul 
îl are. desigur, activitatea 
organizatorică desfășurată 
nizatiile de partid de pe

investiții. 
hotăritor 
politico- 

de orga- 
_ ______ _  _ șantiere. 

Printr-o intensă muncă politico-edu- 
cativă. te mijlocul oamenilor, orga
nizațiile de partid sint chemate să 
acționeze ferm pentru mobilizarea 
energiilor constructorilor și mentori
lor. pentru întronarea unei ordini și 
discipline de fier pe șantiere, pentru 
folosirea din plin a utilajelor de con- 

de muncă si a 
Desigur, 
susținute 

_____ ritmului 
constructii-montaj

strucții. a forței 
timpului de lucru, 
te aceste eforturi 

’ tru intensificarea 
rilor de ----- -------
buie să se îmbine strins cu răspun
derea pentru asigurarea unei înalte 
calități a lucrărilor.

Să acționăm cu răspundere, cu 
toate forțele pentru a face din ulti
mul trimestru o perioadă a ritmuri
lor înalte, a rezultatelor maxime în 
realizarea planului de investiții pe 
anul 1976 — de aceasta depinzînd, 
în mare măsură, dezvoltarea accele
rată a economiei, creșterea susținută 
a producției materiale și a venitului 
national, suportul solid și sigur al 
ridicării continue a nivelului de trai 
al poporului.

toa- 
pen- 

lucră- 
tre-t

Ajutor pentru sinistrații 
din Pakistan. Guvernul Repu
blicii Socialiste România a acordat 
Republicii Islamice Pakistan un aju
tor compus din medicamente, ali
mente, corturi și pături, pentru a 
veni în sprijinul populației sinistrate 
in urma inundațiilor grave produse 
în această țară. Ajutorul a fost ex
pediat prin Societatea de Cruce Ro
șie din România.

Delegația Consiliului Na
țional al Femeilor Bulgare, 
condusă de Elena Blagadinova, pre
ședinta consiliului, a sosit ieri in 
Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Lina Ciobanu, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România, Măria Groza și Maria Stă- 
nescu, membre în Biroul C.N.F., de 
alte persoane oficiale. Au fost pre- 
zenți Petar Danailov Hristov, amba
sadorul Republicii Populare Bulga
ria la București, alți membri ai am
basadei.

în aceeași zi, delegația bulgară a 
făcut o vizită la Consiliul Național 
al Femeilor, unde a avut o convor
bire pe tema creșterii rolului femeii 
în societate și s-a făcut un schimb 
de informații despre activitatea celor 
două organizații.

Colocviul internațional 
cu tema „Extinderea utilizării deșeu
rilor de lemn", organizat de Comi
tetul lemnului din cadrul Comisiei 
Economice pentru Europa_ a_ Organi- a 

această 
din 25

zației Națiunilor Unite (C.E.E.), 
început ieri la București. La 
reuniune participă specialiști 
de țări ale lumii.

Cuvîntul de deschidere 
rostit de Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, care a adresat parti- 
cipanților un salut din partea Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

A luat apoi cuvîntul E. Kalkkinen

a fost

Erro, directorul Comitetului lemnului 
în cadrul C.E.E.—Q.N.U.. care â sub
liniat însemnătatea si rolul acestei 
manifestări internaționale. în cadrul 
colocviului, care se desfășoară în zi
lele de 28 septembrie—1 octombrie, 
vor fi discutate, printre altele, me
todele și soluțiile tehnologice folo
site. rezultatele obținute pînă în pre
zent. precum și tendințele de viitor 
în valorificarea la scară industrială 
a deșeurilor de lemn.

Cu prilejul Zilei Armatei 
populare ungare,
Ionel Ion Coman, 
rării naționale al 
cialiște 
legramă 
colonel 
apărării 
gare.

Cu același prilej, atașatul militar 
si aerului al R. P. Ungare la Bucu
rești. Jos'zef Lukacs. a oferit marți 
seara un cocteil. Au participat ge
neral-colonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, re
prezentanți ai M.A.E.. generali și ofi
țeri superiori. Au luat parte, de a- 
semenea. șefi de misiuni diploma
tice. atașați militari acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Federale Nige
ria, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, marți, în Capitală o manifes
tare culturală. Au participat membri 
ai conducerii I.R.R.C.S.. Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, un numeros 
public. Au luat parte Momodu Oso- 
base, ambasadorul Republicii Fede
rale Nigeria la București, alți mem
bri ai ambasadei. Cu acest prilej, dr. 
Alexe Alexe, de la Institutul de cer
cetări și amenajări silvice, a împăr
tășit impresii de călătorie din această 
țară. în încheiere au fost prezentate 
filme documentare nigeriene.

generalul-co- 
ministrul apă- 
Republicii So- 

România, a trimis o te- 
de felicitare generalului- 

Czinege La jos, ministrul 
al Republicii Populare Un-

Tovarășa academician dr. ing. Elena 
Ceausescu, director general al Insti
tutului central de cercetări chimice, 
a primit, marți dimineața, delegația 
sovietică condusă de tovarășul V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, cu prilejul vizitei efectuate 
la Institutul de cercetări chimice — 
ICECHIM.

Au participat tovarășul Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, precum 
si membri ai Consiliului științific al 
Institutului central de cercetări chi
mice.

Au luat parte academicienii V. I. 
Telikov. director general al Institu
tului central pentru cercetări și 
proiectări de mașini grele metalur
gice din Moscova, și N. S. Namet- 
kin, directorul Instituitului de petro
chimie din Moscova, ceilalți mem
bri ai delegației. A fost prezent, de 
asemenea, B. I. Minakov. însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București.

Cu acest prilej, delegația a luat

cunoștință de modul de organizare, 
rezultatele și preocupările Institutu
lui central de cercetări chimice, de 
felul în care se realizează îmbina
rea învătămîntului cu cercetarea și 
producția, precum și de colaborarea 
care se desfășoară între Institutul 
central și unități sovietice de cerce
tare cu profil similar.

Convorbirea pe care
Elena Ceaușescu a avut-o cu tova
rășul V. A. Kirillin, cu alti membri 
ai delegației a evidențiat dorința 
reciprocă de a lărgi conlucrarea din
tre oamenii de știință din România 
și Uniunea Sovietică, de a dezvolta 
cooperarea bilaterală în cercetarea 
chimică, petrochimică, a elastomeri- 
lor. maselor plastice și în alte sec
toare importante de natură să con
tribuie la progresul economiilor am
belor țări.

în acest cadru s-a subliniat însem
nătatea pe care o prezintă schimbu
rile de vizite, de experiență între 
specialiștii din cele două țări pen
tru sporirea eficienței cercetări 
științifice și tehnologice din Româ
nia și Uniunea Sovietică.

Institutul

tovarășa.

Plecarea din Capitală a vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Marți ă părăsit Capitala tovarășul 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică, care, la invitația 
guvernului român, a făcut o vizită 
în țara noastră în fruntea unei dele
gații.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ion Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Octavian Groza, prim-vicepre- 
ședinte al C.N.S.T., de alte persoane 
oficiale. A fost prezent B.I. Minakov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
Uniunii Sovietice la București.

al

VA INFORMAM DESPRE

Festivalul muzicii ruse și sovietice

.. i ■ . sînmnl b
respectării stricte a in- ... fiecare ocazie secția fire I pen- 
de exploatare, interveri-' i ’ teu . BUna gospodărire a ’ zestrei 

tehnice. La un moment dat. din alte 
secții ni s-a reproșat că prea mult 
îi lăudăm pe cei din secția amintită. 
Si. atunci, comitetul de partid a or
ganizat Ia secția fire I o consfătuire 
eu Întreg activul de partid din com
binat. S-au vizitat sectoarele de pro
ducție și a urmat o dezbatere foarte 
animată : s-au relevat unele expe
riențe organizatorice bune. dar 
„ochiul limpede" al specialistului 
venit în vizită a permis scoaterea 
la iveală și a unor neajunsuri în 
organizarea muncii, in exploatarea 
utilajelor, în condițiile de lucru. Se 
poate spune, așadar, că schimbul de 
experiență a folosit atît secției fire I. 
cit și. celorlalte secții din combinat. 
De aceea, comitetul de partid si-a 
propus să organizeze asemenea 
consfătuiri în toate secțiile combina
tului".

A doua direcție de acțiune se re
feră la asigurarea, prin forte proprii, 
a unor utilaje și piese de schimb 
care se aduc cu cheltuieli valutare 
din import. Comitetul de partid al 
combinatului a organizat în fiecare 
secție „vitrine" cu piese de schimb 
care se importau. De la organizarea 
acestor expoziții, dimensiunile „vi
trinelor" s-au redus substanțial, semn 
că o mare parte din piesele expuse 
au fost asimilate ; serviciul plan ne 
furnizează date concrete în acest 
sens : s-a însușit fabricația si se 
realizează curent 207 repere, în va
loare de 2,3 milioane lei. în multe 
secții, piesele de schimb se asigură 
în momentul de fată în proporție 
de 95 la sută cu forte proprii. Cei 
mai activi creatori sînt maiștrii Va
sile Chindea, Ion Burlibașa și Con
stantin Boșcodeală. mecanicul Vasile 
Nistor. subinginerii Cezar Lămătic 
și Vasile Botezatu. Poate mai im
portantă decît realizarea în sine a 
pieselor în cauză ni s-a părut rolul 
de catalizator al gîndirii creatoare a 
colectivului pe care l-au avut 
oameni.

Așadar, intr-un combinat 
mic. dotat cu mijloace tehnice 
cele mai moderne, oamenii __
mulțumesc să supravegheze cu con
știinciozitate tablourile de comandă 
și să respecte cu . rigurozitate pre
scripțiile tehnice de exploatare și 
întreținere a instalațiilor, ci intervin 
creator în concepția tehnică a utila
jelor. se preocupă cu grijă de pro
prietari ai mijloacelor de producție 
de dezvoltarea prin forțe proprii * 
potențialului productiv al întreprin
derii.

asigurarea 
strucțiunilor 
ției prompte în caz de necesitate. 
Am reținut în acest sens experiența 
secției fibră II, așa cum ne-a rela- 
tat-o operatorul chimist Gheorghe 
Dubinciuc, secretarul comitetului de 
partid al secției :

— Pentru lucrările de întreținere 
obișnuite echipele sînt constituite 
echilibrat, din mecanici mai buni, și 
din mecanici cti mai putină expe
riență. Cu ocazia reviziilor și repa
rațiilor planificate, se constituie echi
pe mixte de lăcătuși, electricieni, a- 
mecisti și operatori chimiști care lu
crează în mod curent la instalații. 
Din această organizare rezultă un

Din experiența 
Combinatului de fire 

sintetice din lași

triplu avantaj : în primul rind. ope
ratorul chimist cunoaște „punctele 
slabe" în comportarea instalației și, 
deci, mecanicii pot insista asupra lor; 
în al doilea rind. operatorul desci
frează mecanismul intern al instala
ției, ceea ce îi va folosi în diferitele 
situații apărute în exploatare ; în al 
treilea rind. forțele de intervenție 
sint mai puternice, iar reparația se 
execută intr-un. timp mai scurt.

Si in exploatare s-au luat măsuri 
pentru mai buna organizare a mun
cii la toate instalațiile. în acest 
sens, ing.. Corneliu Stan, directorul 
tehnic al combinatului, ne-a prezen
tat efectele favorabile obținute în 
urma realizării unor studii privind 
îmbunătățirea fluxurilor de fabrica
ție. Astfel, la secția fibră I. prin 
aplicarea unor idei tehnice ale - ingi
nerilor Ion Ungureanu. Constantin 
Marinescu. Petre Jalbă si maistru
lui Vasile Chindea, s-a obținut un 
spor de capacitate de 1 000 tone fibre 
numai 
lațiile 
pletări 
unele 
înregistrat creșterea cu 20 la sută a 
capacității de producție a secției de 
fire I.

„Fapt este că in inițierea și gene
ralizarea unor asemenea acțiuni, fer
mentul viu l-au reprezentat organi
zațiile de partid, comuniștii din sec
ții, din compartimentele de concep
ție", a ținut să precizeze directorul 
tehnic. La această precizare, locțiito
rul secretarului comitetului de par
tid din combinat a adăugat : „Obiș- 
nuiam să evidențiem aproape cu

prin mici completări la insta
te funcțiune. Tot prin com- 
de utilaje, precum si prin 
modificări constructive, s-a

CARNET CULTURAL

• CARA$-SEVERIN. Casa de 
cultură a sindicatelor din Re
șița a găzduit o serie de 
dezbateri și expuneri pe temele 
educării tineretului prin muncă 
și pentru muncă. Ateneul tine
retului a programat, sub gene
ricul „Tineretul — factor activ 
in înfăptuirea cincinalului re
voluției tehnico-științifice". con
ferințe și expuneri legate de 
sarcinile concrete oe revin tine
rilor din unitățile economice 
și un spectacol de muzică și 
poezie patriotică. Ansamblul 
folcloric „Balada Cernei" di-n

acești

chi- 
dintre 

nu se

Corneliu CARLAN 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii1

Băile Herculane a prezentat 
două spectacole : unul dedicat 
oamenilor muncii din stațiune 
și altul participanților la sim
pozionul de genetică care a 
avut Ioc aici. Formațiile artis
tice ale caselor dă cultură oră
șenești din Caransebeș, Oravița 
și Moldova Nouă, precum și clu
burile muncitorești din Anina 
și Ofelul Roșu au găzduit noi 
manifestări cultural-artistice, 
simpozioane și expuneri pe 
teme de popularizare a științei 
și tehnicii. • GORJ. Cadrele 
didactice de la liceele din Tg 
Jiu, Motru, Novaci, Cărbunești. 
Peștișani și Bumbești-Jiu ău 
luat parte, recent, la un simpo
zion cu tema : „Rolul școlii in 
procesul de formare a gîndirii

Pe baza hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, 
pornind de la prevederile Legii 9/1S73 privind protecția mediului încon
jurător. Ministerul Sănătății, prin Comisia de igienă, cu participarea 
unor specialiști din București. Cluj-Napoca. Iași și Timișoara, a elabo
rat „Programul de supraveghere a calității aerului in centrele populate 
din România".

Ce prevede acest program 7 Care este metodologia de lucru ?
La aceste întrebări ne-a răspuns dr. Petre CIOBANII, din Minis

terul Sănătății :
— Urmărirea parametrilor calității 

aerului se face de mai mulți ani in 
diferite puncte din tară expuse ris
cului poluării. Experiența acumulată 
pină acum a făcut posibilă trecerea 
lă elaborarea unui sistem de supra
veghere a calității aerului, care să 
permită atît cunoașterea exactă a 
diferitelor surse poluante, cit și in
stituirea. din timp, a unor măsuri 
de protejare a populației.

Sistemul de .supraveghere este, de 
fapt, o rețea de puncte de recoltare 
dispuse in toate județele din țară, 
după anumite criterii : numărul, 
mărimea și natura surselor de po
luare ; numărul, natura și cantitatea 
poluanților ; factorii geoclimatici ai 
zonei ; amplasamentul cartierelor de 
locuințe. Aceste puncte de recoltare 
funcționează permanent. Ele asigură 
recoltarea de probe pentru determi
narea pulberilor, bioxidului de sulf, 
funinginei, oxizilor de azot, clorului, 
fluorului și a altor poluanți. Ame
najarea și intrarea in funcțiune a 
punctelor de recoltare se fac în 
etape, începînd cu zonele cele mai 
expuse poluărji. De curînd au fost 
instalate stații de recoltare în Rm. Vîl- 
cea. Drobeta Țr.-Severin, Tg. Mureș, 
Suceava. în,) prezent dispunem de o 
rețea de 36 de puncte de recoltare, 
urmind ca pînă la finele cincinalului 
să intre în funcțiune alte 40 de 
puncte. Această rețea se află în 
grija . centrelor sanitaro-antiepide
mice. care efectuează determinările 
de laborator după o metodologie 
unitară, astfel, incit datele obținute 
să poată fi comparate și valorificate, 
in studiile epidemiologice care se 
realizează în fiecare an, după o me
todologie elaborată de Institutul de 
igienă și sănătate publică din Bucu
rești. Acest institut asigură colecta
rea. prelucrarea și stocarea datelor 
de pe întreg cuprinsul tării.

— Este bine că se fac aceste 
terminări în permanență, că se 
praveghează calitatea aerului, 
trebarea e.: ce măsuri se iau în 
de poluare a aerului 7

— în situația depășirii concentra
țiilor maxime admisibile, centrele 
sanitaro-antiepidemice intervin ope
rativ la sursa respectivă, impunjnd 
măsuri pentru limitarea emisiilor de 
poluanți. în situația in care nu se 
iau masuri de reducere a poluării, 
se intervine prin măsuri restrictive, 
in conformitate cu Legea nr. 9/1973 
privind protecția mediului înconju
rător și cu H.C.M. nr. 2506/1969. 
Pentru realizarea programului. Mi
nisterul Sănătății s-a preocupat 
de pregătirea cadirelor de medici 
și chimiști necesare prin reci
clări în cadrul Centrului de per
fecționare a personalului sanitar 
superior, prin stagii și schimburi 
de experiență peste hotare. Mă
surile preconizate, ca și cele în curs 
de aplicare sint izvorite din grija 
partidului și statului nostru fată de 
om și sănătatea lui. Prin influența 
pe care ele le au asupra limitării 
emisiilor de poluanți. prin exigența 
cu care se aplică, măsurile preconi
zate devin un mijloc dintre cele mai 
eficiente de combatere și prevenire 
a poluării, de îmbunătățire a calită
ților mediului, de protejare a sănă
tății populației.

Al. PLAIEȘU

vremea

de- 
su- 
în- 
caz

Timpul probabil pentru zilele de 30 
septembrie, 1 și 2 octombrie. In țară: 
In sudul țării vremea va fi în general 
frumoasă și relativ caldă, cu cerul 
variabil. In celelalte regiuni cerul va 
prezenta înnorări mal pronunțate și 
vor cădea ploi locale, mal ales in zo
nele de deal și de munte. Vintul vă 
sufla slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 5 și 15 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 15 șl 21 de grade în 
nordul țării și între 20 și 26 de grade 
în sud. In București: Vreme în gene
ral frumoasă, relativ caldă, îndeosebi 
în primele zile. Cerul va fi variabil. 
Vintul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară la 
început, apoi ușor variabilă.

materialist-științifice a tinerei 
generații". „Cartea social-poli- 
tică — mijloc eficient de edu
care politică, de culturalizare și 
ridicare a nivelului de conștiin
ță ăl maselor" constituie tema 
dezbaterii organizate de Biblio
tecă județeană din Tg. Jiu, cu 
participarea bibliotecarilor și 
altor activiști culturali din ju
deț. „Sindicatele — factor de 
seamă in realizarea sarcinilor 
politico-educative reieșite din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste" este tema dezbaterii care a 
avut loc Ia Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu, dezba
tere urmată de trecerea în re
vistă a brigăzilor artistice de

între 2 și 11 octombrie se desfă
șoară în țara noastră Festivalul mu
zicii ruse și sovietice. Vor concerta 
Orchestra simfonică de stat din 
Moscova și o serie de valoroși artiști 
— dirijori și soliști. Ansamblul sim
fonic. sub conducerea dirijorilor 
Evgheni Svetlanov și Vladimir Ver- 
bițki, avind ca solist pe violonistul 
Eduard Graci, va prezenta două 
concerte în sala Ateneului Român și. 
in continuare, alte patru concerte la 
Cluj-Napoca și Timișoara. Progra
mul va cuprinde lucrări de S. Pro
kofiev, D. Șostakovici, T. Hrennikov, 
A. Eșpai și E. Svetlanov. în aceeași 
perioadă 
triev și 
țer vor 
Craiova, 
și violonistul

dirijorul Aleksandr Dmi- 
violoncelistul Mihail Homi- 
dia concerte la București și 
dirijorul Vladimir Kojuhari 

Oleg Krîsa vor fi

oaspeții publicului din Baoău 
Iași, iar dirijorul Neeme Jarvi 
pianistul Rein Raanap vor concerta 
la Brașov și Cluj-Napoca. De ase
menea. în cadrul festivalului, nu
meroase instituții muzicale din țara 
noastră au programat, în concertele 
și spectacolele lor, lucrări de com
pozitori ruși și sovietici.

★
Reputatul pianist Sviatoslav Rich

ter. artist al poporului al U.R.S.S.. 
a susținut, marți, un recital extraor
dinar în sala Ateneului Român. Un 
numeros public a venit să-1 asculte 
pe valorosul muzician, care a prezen
tat un program Beethoven. Și cu 
acest prilej măiestria 
a oaspetelui. înalta sa 
cucerit pe ascultători, 
plaudat cu căldură.

$1 

Și

interpretativă 
virtuozitate au 
care l-au a-

BACĂU. Rezultate bune în gospodărirea pădurilor
lemnos, din care 90 000 metri 
cubi lemn de rășinoase. Aceas- 

crutată de 
de circa 
acțiunea 

deosebite; 
unei ase-'-'' 

material

Silvicultorii din cadrul In
spectoratului județean Bacău 
sint antrenați în aceste zile in
tr-o amplă acțiune de curățire 
a pădurilor de doboritur! de 
vint, rupturi, arbori căzuti. pe 
văi și versanti, in .«copul valo
rificării la maximum a acestui 
mare volum de material lem
nos, care pînă nu de mult era 
lăsat să putrezească. Silvicul
torilor li s-au alăturat un. mare 
număr de țărani cooperatori, 
tineri de la sate și orașe, mun
citori din cadrul intreprinderii 
forestiere de exploatare și 
transport. In codrii din bazinele 
văilor Trotușului. Tazlăului, 
Oituzului și Uzului oamenii 
depistează materialele lem
noase respective, le adună și le 
transportă in depozite. Ingine
rul Vasile Mihalache, directo
rul Inspectoratului silvic ju
dețean, ne informează că. prin 
această acțiune, a fost adunată 
si predată sectorului de exploa
tare, de la începutul anului și 
pînă acum, o cantitate de peste 
100 000 metri cubi material

ta a făcut să fie 
, exploatare o pădure 
; 400 het-.afo. Firește, 

a necesitat 'eforturi 
deoarece Recoltarea 
menea cantități de 
lemnos s-a făcut de pe o su
prafață întinsă, care măsoară 
circa 10 000 hectare de pădure. 
Au fost parcurse și curățate în 
mod deosebit zonele din preaj
ma drumurilor naționale și fo
restiere, zona de agrement de 
pe valea Slănicului, ca și 
nele turistice și pădurile 
apropierea localităților.

Paralel cu economisirea 
terialului lemnos, se urmărește 
și asigurarea unei stări fitosa- 
nitare normale a pădurilor. 
Pentru aceasta. silvicultorii 
băcăuani au cojit, în timpul lor 
liber, mai mult de 4 000 metri 
cubi de rășinoase doborâte. Cele 
mai bune rezultate au fost în
registrate în raza ocoalelor sil
vice Dărmănești, Tîrgu-Ocna și 
Agăș. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

zo- 
din

ma

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

fotbal: Azi, în cupele europene
Astăzi se vor juca partidele-re- 

vanșă din primul tur al cupelor 
europene.

La București, în .,Cupa 
lor europeni" : Steaua — 
ges (în tur, 1—2). Meciul 

15. pe 
arbitrat 
El va fi transmis 
și televiziune.

loc. de la ora 
„Steaua" și va fi 
gadă din Turcia, 
în direct la radio

La Porto, în 
Boavista — C.S.U. 
3—2). Meciul va 
(ora București) și 
o brigadă din Anglia.

campioni-
F. C. Bru- 
va avea 
stadionul 
de o bri-

„Cupa cupelor" :
Galati (în tur. 

începe la ora 18 
va fi arbitrat de

La Zagreb, în „Cupa U.E.F.A." : 
Dinamo — A.S.A. (în tur, 1—0). Me
ciul va începe la ora 19 (ora Bucu
rești) și va fi arbitrat.de o brigadă 
din Cehoslovacia.

La Atena, in „Cupa U.E.F.A." : 
Olympiakos — Sportul studențesc (in 
tur, 0—3). Meciul va începe la ora 20 
(ora București) și va fi arbitrat de 
o brigadă din Tara Galilor. El Va fi 
transmis la radio, pe programul I.

La Milano. în „Cupa U.E.F.A." :
A.C. Milan — Dinamo (în tur. 0—0).
Meciul va începe la ora 21,30 (ora
București) și va fi arbitrat de o bri-

gadă din Scotia. El va fi transmis 
în direct la radio și televiziune.

Regulamentul competițiilor euro
pene intercluburi prevede. în cazu
rile egalității de golaveraj în am
bele partide, calificarea echipei cu 
punctaj mai valoros în meciurile pe 
stadioanele adverse. Astfel. într-o 
situație teoretică, dacă Olvmpiakos 
ar învinge pe Sportul studențesc cu 
4—1 sau 5—2. la egalitate de gola
veraj general (4—4 sau 5—5), s-ar
califica în turul al doilea echipa 
bucureșteană. La fel. dacă Steaua 
ar cîștiga cu 1—0. la egalitate de 
golaveraj general (2—2). ea s-ar ca
lifica în dauna lui F.C. Bruges, da
torită punctului înscris în deplasare. 
Chiar Dinamo. în ipoteza unui scor 
de 1—1 la Milano, va obține califi
carea prin avantajul creat de va
loarea punctului înscris pe teren 
străin. în cazurile în care, după cele 
90 de minute de joc. s-ar crea o 
egalitate de golaveraj general prin 
scoruri „simetrice" — în situațiile de 
mai sus. 3—0 și 0—3. 
0—0 și 0—0 — atunci 
cele două prelungiri a 
fiecare. Dacă această 
fectă se va menține și după 
lungiri, atunci departajarea se 
face prin obișnuitele serii de lovi
turi de la 11 metri.

A

In cîteva rînduri
• 120 de pugiliști din 18 țări parti

cipă la campionatele europene de ti
neret ce au loc la Izmir (Turcia), 
în prima gală, la categoria muscă, 
Dumitru Ci.pere (România) a ciști- 
gat 
(R.

Ia puncte în fața lui W. Fox 
D. Germană).

Finala turneului de tenis de la
Angeles (Ș.U.A.) : Gottfried—Los

Ashe 6—2, 6—2 !

2—1 și 1—2, 
vor avea loc 
cîte 15 minute 
egalitate per- 

pre- 
va

• Filiala județeană Alba a A.C.R. 
a organizat 
competiție 
gularitate 
participat 
țele Alba,
Sibiu și Timiș. Traseul întrecerii a 
format o buclă cu centrul orașului 
Alba Iulia trecind prin localitățile 
Vințu de Jos, Sebeș. Cîlnic. Reciu 
și Abrud. Cimpeni, Buru. Aiud. în 
program au fost inscrise și probe 
speciale de viteză în coastă și in- 
demînare, în clasamentul general pe 
primele trei locuri s-au situat Lau- 
rențiu Moldovan de la A.C.R. Cluj- 
Napoca, loan Cismaș de la A.C.R. 
Alba Iulia și Tords Endre de la 
A.C.R. Cluj-Napoca, (Ștefan Di- 
nică).

„Raliul Alba Iulia", 
automobilistică de re- 

și rezistență la care au 
20 de echipaje din jude- 
Brașov, Cluj, Hunedoara,

agitație din unitățile economice. 
• BOTOȘANI. Di-n programul 
celei de-a IV-a ediții a „Deca
dei culturii", organizată în acest 
județ ■ vernisajul expoziției iti
nerante a Muzeului literaturii 
române din București, intitulată 
„Independenta — suma vieții 
noastre istorice" ; deschiderea 
festivă a stagiunii de concerte 
a filarmonicii, corului de copii 
și a corului Liceului pedagogic 
din Botoșani ; o intilnire cu 
brigada științifică a revistei 
„Magazin" ; o gală a filmului 
de animație ; vernisajul expozi
ției artiștilor plastici partici
pant! la tabăra națională de 
pictură de la Botoșani din acest 
an. De asemenea, studioul tea
trului „Mihai Eminescu" va

prezenta o nouă premieră din 
dramaturgia eminesciană : pie
sele „Emmi" și „Histrion". 
• GALAȚI. La casa de cultură 
din localitate s-a desfășurat un 
festival al filmului de amatori, 
organizat de consiliul județean 
al sindicatelor. Au participat, 
cu 23 de filme, un număr de 14 
cinecluburi din județele Galati 
și Dolj. Marele premiu al festi
valului a fost obținut de cine- 
clubu! „Retina" al Casei corpu
lui didactic Galati, alte premii 
fiind acordate cinecluburilor 
„Chimistul" și „7 Noiembrie" 
Craiova, „Didactica" Galați. ci- 
neclubului C.F.F. Navrom Galați 
etc. Se află in plină desfășu
rare faza de masă a concursului 
„Cel mai bun muncitor", la oare

participă circa 50 000 muncitori 
din 59 de meserii. Cea dinții 
tabără de sculptură in metal din 
(ară. amplasată la Galați, pe 
faleza Dunării, continuă să fie 
intens vizitată.

Corespondenții „Scînteii"

t V
15,00

16.50
17,20

PROGRAMUL I
Fotbal : Steaua t- F.C. Bruges 
(meci retur in ..Cupa cam
pionilor europeni”). Transmi
siune directă.
Muzică populară românească. 
Enciclopedie pentru tineret.

17,45

18.15
18.35
18.50
19.20
19.30
20.00
20.30

20.50
21,25

20.00
20.30
21.00
21.05
21.20
21.50

Tineri interpret! de muzică 
ușoară.
Arte vizuale.
Săptămlna muzicală. 
Tribuna TV. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Revista economică TV. 
Interpret! de frunte ai cînte- 
cului popular.
Cadran mondial.
Fotbal : A.C. Milan — Dina
mo București. (Meci retur în 
Cupa U.E.F.A.). Transmisiune 
directă de la Milano.
PROGRAMUL II
Românie, drag pămînt. 
Flacăra vie a științei. 
Telex.
Muzică ușoară.
Pagini din operete.
Ecologia marilor rezervații 
ale Terrel. Documentar.

arbitrat.de
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Vizita primului ministru al Guvernului Dezbaterile din Adunarea Generală evidențiază

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, în Austria

Începerea convorbirilor oficiale
VIENA 28 (Agerpres). — La Can

celaria federală a Austriei au în
ceput luni după-amiază convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Manea Mă- 
nescu, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, și 
Bruno Kreisky, cancelarul federal al 
Republicii Austria.

Cei doi șefi de guvern au subli
niat contribuția deosebit de impor
tantă a întîlnirilor și convorbirilor 
purtate de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizi
tei oficiale efectuate în Austria, în 
septembrie 1970, precum și a con
vorbirilor cancelarului federal al 
Austriei. în cadrul vizitei oficiale 
întreprinse în România. în iulie 
1975, la intensificarea și amplifica
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Austria.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de lucru, prie
tenească, primul ministru al guver
nului român și cancelarul federal al 
Austriei au procedat la examinarea 
stadiului relațiilor de colaborare 
dintre România și Austria, a modu
lui de realizare a acțiunilor de coo
perare convenite între cele două

părți. Ei au apreciat pozitiv evoluția 
relațiilor româno-austriece și au 
evidențiat posibilitățile de extindere 
a colaborării dintre cele două țâri. 
Cei doi șefi de guvern au convenit 
să acorde. în continuare, un sprijin 
mai susținut organizațiilor econo
mice din ambele țări, în scopul fa
cilitării dezvoltării cooperării în pro
ducție și lărgirii schimburilor co
merciale.

Cei doi șefi de guvern au analizat 
In mod concret stadiul relațiilor de 
cooperare economică româno-aus- 
triacă și au căzut de acord asupra 
inițierii unor noi acțiuni importante 
de cooperare. îndeosebi în domeniile 
construcțiilor 
chimiei etc., 
științifice si

Cele două . .
în scopul găsirii soluțiilor concrete 
pentru realizarea acțiunilor de coo
perare, să aibă loc o sesiune extraor
dinară a Comisiei mixte guverna
mentale în timpul vizitei.

A fost evidențiată, totodată, evo
luția pozitivă a. relațiilor româno- 
austriece în domeniul științei și cul
turii, faptul că programul de schim
buri se realizează cu bune rezultate.

de mașini, metalurgiei, 
precum și al cercetării 
dezvoltării tehnologice, 
■părți au convenit ca,

în cadrul convorbirilor dintre 
doi șefi de guvern a avut loc, 
asemenea, un schimb de păreri pri
vind aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii loan 

Avram, ministrul construcțiilor de 
mașini. Ion St. Ion. secretar al gu
vernului. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice ‘ ~
Aninoiu, 
Viena. 
Agenției 
Viena ;

Din partea austriacă. Erich Bielka, 
ministrjil afacerilor externe. Josef 
Staribacher, ministrul comerțului, 
meseriilor și industriei, dr. Hertha 
Firnberg. ministrul științei și cerce
tării. Eugen Weselsky, secretar de 
stat la Cancelaria federală. Franz 
Wdnderbaldinger, ambasadorul Aus
triei în România, și D. Orișich, con
silier comercial al Austriei la Bucu
rești

cei 
de

internaționale. Dumitru 
ambasadorul României la 

și Marin Ceaușescu. șeful 
economice a României la

Sesiunea extraordinară a Comisiei mixte de colaborare și cooperare economică
în cadrul tratativelor economice 

ce se desfășoară cu prilejul vizitei 
oficiale a primului ministru al Gu
vernului român, au început, de ase
menea. lucrările sesiunii extraordi
nare a Comisiei mixte de colaborare 
si cooperare economică dintre Româ
nia și Austria. Lucrările, ce au loc 
pe grupe de lucru, analizează sta-

diul realizării programului de ac
țiuni de cooperare bilaterală și pe 
terțe piețe și de extindere a schim
burilor comerciale, convenit la se
siunea precedentă.

Cele două părți au elaborat în co
mun măsuri concrete pentru spori
rea volumului schimburilor comer
ciale. finalizarea acțiunilor aflate în

curs de desfășurare. în scopul reali
zării prin cooperare de obiective in
dustriale în domeniile siderurgiei, 
electrotehnicii, construcțiilor de ma- 
șini-unelte grele si de utilaje tehno
logice complexe, al industriei lem
nului și celulozei etc., precum și 
pentru dezvoltarea echilibrată a 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia si Austria.

Raportul premierului James Callaghan
BLACKPOOL — In cea de-a doua 

zi a lucrărilor Conferinței anuale a 
Partidului Laburist din Marea Brita- 
nie. primul ministru. James Calla
ghan. liderul partidului, a prezentat 
raportul parlamentar. Analizînd si
tuația economică, socială si politică 
din Marea Britanie. el a prezentat 
acțiunile întreprinse de guvern în di
recția „scoaterii țării din cea mai 
periculoasă criză a întregii perioade 
postbelice". Premierul n-a ocolit di
ficultățile actuale, ca .•.șomajul ridi
cat" și „rata înaltă a inflației", care 
„au lovit mai mult pe cei săraci, pe 
bătrîni și pe bolnavi". Totodată. Ja
mes Callaghan 
mai important 
uman", „i s-a 
atenție". După
este cea mai importantă 
nerezolvată în complexa noastră’so-toțilorj-prin alegerea ca trezorier- al- 
cietate industrială de âȘtă'ii". ■ . partidului a lui Norman Atkinson,

Infățișind strategia economică aîn conducerea laburistă se întărește 
guvernului. Callaghan a relevat că poziția elementelor de stingă.

a recunoscut că celui 
factor — „elementul 
acordat insuficientă 
spusele sale, „aceasta 

problemă

aceasta se poate reduce la „regene
rarea industriei britanice", de care 
depinde, în ultimă instanță, prospe
ritatea întregii țări.

în același timp, referindu-se la cî- 
teva probleme ale vieții internațio
nale. premierul britanic a subliniat 
că. „în calitate de semnatari ai Ac
tului final de la Helsinki, noi consi
derăm esențial faptul ca prevederile 
sale să fie traduse în viață în absolut 
toate domeniile". Callaghan a subli
niat necesitatea unui dialog mai con
structiv în relațiile Est-Vest. în ve
derea asigurării unei securități inter
naționale sporite.

Marți s-au anunțat rezultatele ale
gerilor pentru Comitetul Executiv 
Național, care nu a suferit decît o 
singură modificare. Potrivit observa-

Adoptarea unui proiect 
de rezoluție antiapartheid 

la Conferința generală 
a A.I.E.A.

BRASILIA 28 (Agerpres). — Româ
nia, împreună cu alte 
curs de dezvoltare au 
lei de-a XX-a sesiuni „ 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, ce se desfă
șoară la Rio de Janeiro, un proiect de 
rezoluție, adoptat prin consens, prin 
care se exprimă convingerea că re
gimul de apartheid din Africa de 
Sud nu poate pretinde, sub nici o 
formă, să reprezinte interesele și 
aspirațiile legitime ale continentului 
african. în cadrul A.I.E.A.

Șeful delegației României la con
ferința generală a A.I.E.A. de la Rio 
de Janeiro, ambasadorul Nicolae 
Ghenea. a avut o întrevedere cu dr. 
Sigvard Eklund, directorul general al 
Agenției ■ Internaționale pentru Ener
gia Atomică. Cu acest., prilej au. 
fost abordate probleme.:privind coo
perarea dintre România și A.I.E.A.. 
precum și căile și modalitățile pen
tru dezvoltarea și diversificarea, in 
continuare, a colaborării țării noas
tre cu A.I.E.A.

23 de țări în 
prezentat ce- 
a Conferinței

Muncitorii spanioli au răspuns în masă
apelului la grevă generală

partidele si miscă- 
de opoziție din 

comemora împli- 
la exeautarea celor

acțiunile de protest au 
marți, desfășurîndu-se 
revendicărilor pentru 

muncă

MADRID. — Apelul la grevă ge
nerală, lansat de 
rile democratice 
Spania, pentru a 
nirea unui an de
cinci militanți antifasciști, a fost 
urmat în proporție de 90 la sută, 
transmite agenția United Press In
ternational.

Grevele și 
continuat și 
sub semnul
îmbunătățirea condițiilor de 
și de viață, pentru libertăți demo
cratice.

La Barcelona, peste 40 000 de tex- 
tiliști și constructori au întrerupt 
lucrul, exprimîndu-și astfel solida
ritatea cu miile de metalurgiști care

au declarat grevă la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute.

La un spital din Madrid a decedat, 
marți dimineața tinărul Carlos Gon
zales Martinez. El a fost rănit luni, 
pe cind participa la o demonstrație 
studențească organizată în favoarea 
amnistiei generale și care a fost îm
prăștiată de forțele polițienești — 
relatează agenția U.P.I.

★
Cotidianul „El Pais“. care apare Ia 

Madrid, anunță arestarea a opt mili
tari spanioli acuzați de apartenență 
la Uniunea democratică a soldaților 
din Spania — informează agenția 
France Presse. Cei opt militari — 
menționează ziarul madrilen — fac 
în prezent obiectul unei anchete.

SITUAȚIA DIN LIBAN

Imperativul creșterii eficientei 0.N.II. 
in soluționarea problemelor internaționale

NAȚIUNILE UNITE 28 — Cores
pondentul nostru transmite : în dis
cursul rostit in ședința plenară de 
luni după-amiază a Adunării Gene
rale a O.N.U., Gonzalo Facio. mi
nistrul de externe al Republicii Costa 
Rica, a exprimat ingrijorarea țării 
sale față de continua escaladare a 
cursei înarmărilor nucleare și de 
lipsa de progrese în negocierile in
ternaționale de dezarmare. Vorbito
rul a susținut principiul universa
lității complete a organizației, ară- 
tînd că țara sa regretă vetoul ex
primat de S.U.A. în Consiliul de 
Securitate împotriva admiterii R. D. 
Vietnam în O.N.U.

Ministrul de externe al Norvegiei, 
Knut Frydenlung, a lansat un apel 
tuturor statelor industrializate ca, 
prin măsuri concrete, să vină în aju
torul efectiv al statelor în curs de 
dezvoltare, împlinind totodată aspi
rațiile lor spre o mai echitabilă or
dine mondială.

Vorbind despre imperativul creș
terii eficienței O.N.U., Ramon Esco- 
var Salom, ministrul de externe al 
Venezuelei, a chemat la transpunerea 
în viață a rezoluțiilor O.N.U., pen
tru a îmbunătăți creditul și eficiența 
sa pe glob.

Referindu-se la necesitatea ca 
toate statele membre să contribuie 
la eforturile de consolidare a Na
țiunilor Unite. Zentaro Kosaka. mi
nistrul de externe al Japoniei, a de-

clarat că O.N.U. continuă să rămină 
singurul sistem universal cu respon
sabilități precise, pentru menținerea 
păcii și securității internaționale și 
promovarea cooperării interstatale.

Ministrul de externe al Nepalului, 
Crishna Raj Aryal. a sprijinit pro
punerile vizind crearea unor zone 
ale păcii în Asia și a subliniat că 
țara sa salută eforturile O.N.U. pen
tru soluționarea problemelor majore 
ale alimentației, populației și me
diului înconjurător.

Ministrul de externe și de justiție 
al Guyanei, Frederick Wills, a a- 
vertizat împotriva amestecului în 
treburile interne ale statelor miei. 
„Sint in curs de mobilizare — a ară
tat vorbitorul — o serie de tehnici 
destabilizatoare pentru subminarea 
guvernelor care caută să elibereze 
economiile țărilor lor de sub contro
lul imperialist, Comunitatea inter
națională trebuie să ia apărarea in
tegrității și suveranității statelor 
mici și să descurajeze toate încer
cările de amestec în exercitarea 
dreptului lor de a urma calea pe 
care ele însele au ales-o liber.

Comisarul de stat pentru afaceri- 
externe al Republicii Zair, 
Karl Bond, a subliniat că 
eliberării Africii de Sud 
versibil și a arătat că au 
transformări radicale în 
desfășurării acestei lupte.

, Nguza 
procesul 

este ire- 
avut loc 
concepția

<1

„Cooperare cu largi perspective(I

ÎN GRECIA A FOST INAUGURAT PRIMUL FORAJ PETROLIER 
EXECUTAT DE SPECIALIȘTI ROMÂNI
— Co-

Agerpres
ATENA 28. 

respondentul ___ .
transmite : In zona „Pi- 
gon Hrgsoupoleos Ka- 
vallas" di.. 1 — ...------
Nestos, in nordul Gre- explorarea 
ciei, a 
foraj 
descoperirea de hidro
carburi. Forajul, denumit 
„Nestos—1“, este execu
tat. in cadrul cooperării 
dintre România si Gre
cia, de specialiștii între
prinderii „Rompetrol"

Relevind importanța 
evenimentului, președin
tele întreprinderii de 
stat elene pentru petrol, 
D.E.P., K. Spentzas, a 
subliniat, cu acest prilej,

din delta riului

inceput primul 
terestru pentru

că „Nestos—1“ constituie 
prima cercetare siste
matică pe care o face 
Grecia — in cooperare 
cu România — pentru 

subsolului 
său, urmind ca. in cu- 
rind, „Rompetrol" să 
execute un nou foraj 
intr-o zonă învecinată. 
La rindul său. ministrul 
Greciei de nord, Nico- 
laos Martis, a apreciat 
că punerea in aplicare 
a programului de foraje 
convenit cu „Rompetrol" 
constituie un mare eve
niment pentru viata e- 
conomică a Greciei.

Felicitînd pe con
structori pentru indepli-

nirea întocmai a progra
mului lucrărilor. Con
stantin Konofagos, mi
nistrul industriei și 
energiei, a arătat, in cu
vîntul său, că „Nes
tos—1“ constituie un 
simbol : Este începutul 
unei cooperări cu largi 
perspective de afirma
re. într-un nou domeniu, 
între România si Grecia. 
Temeliile solide ale 
acestei cooperări au fost 
puse in cadrul întâlniri
lor si discuțiilor perso
nale recente dintre 
președintele Nicolae
Ceaușescu și primul mi
nistru Constantin Kara
manlis.

Convorbiri bulgaro-iugoslave

BEIRUT 28 (Agerpres). — Agenția 
palestineană de știri W.A.F.A. a a- 
nunțat că, marți dimineață, forțe mi
litare siriene staționate de-a lungul 
șoselei Beirut — Damasc, în regiu
nea Sofar, au lansat un atac. împo
triva pozițiilor deținute de forțele pa- 
lestinene și ale Mișcării Naționale 
Libaneze. Simultan, o ofensivă a fost 
lansată și de 
neze asupra 
musulmane, 
Metn, (30 km
legătură cu această acțiune. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, a lansat șefilor de stat

arabi un apel să acționeze pentru în
cetarea luptelor, subliniind că aceste 
acțiuni au loc în contextul unor in
tense contacte politice consacrate re
glementării politice a problemei li
baneze.

forțele falangiste liba- 
pozițiilor palestineano- 
din districtul muntos 
nord-est de Beirut). în

DAMASC 28 (Agerpres). — Potrivit 
agenției siriene de știri S.A.N.A., re
luată de agenția France Presse, for
țele siriene, susținute de soldați ai 
Armatei arabe libaneze și de unități 
ale organizației palestinene „Saika", 
au lansat o acțiune militară împotriva 
pozițiilor deținute de elemente turbu
lente. într-o regiune neindicată din 
Liban.

• S-AU DISTINS PE 
„FRONTUL ALFABETI
ZĂRII" La Palatul UNESCO 
din Paris au fost înminate 
premiile anuale pentru merite 
în domeniul - lichidării analfa
betismului în rindul populației 
vîrstnice. Unul din premii a 
revenit Ministerului sirian al 
învățămintului și Culturii pen
tru crearea și punerea în a- 
plicare a unui sistem de a- 
tragere a populației neștiutoare 
de carte în rețeaua de învăță- 
mi nt. Pastorul Jeaque Adzo- 
mado din Togo a fost premiat 
pentru crearea în țara sa a unui 
centru național de răspîndire a 
scrisului și cititului. Au fost 
premiate Consiliul indian pen
tru alfabetizarea adulților. 
Asociația pentru lichidarea anal
fabetismului din Jamaica, școa- 
la-radio din Santa-Maria (Re
publica Dominicană) și alte in

stituții și persoane ce s-au dis
tins în activitatea nobilă de 
răspîndire a scrisului în țările 
în curs de dezvoltare.

• SFATURI PRACTI
CE PENTRU CAZURI DE 
CUTREMUR. Serviciile de 
securitate din California au în
ceput. pentru prima dată, în 
cursul ultimului ,,week-end", 
difuzarea prin radio și televi
ziune a unor sfaturi vizînd pro
tecția populației în cazul unui 
cutremur de pămînt. Emisiuni
le foarte scurte fac apel la per
sonajele populare din benzile 
desenate, cum sînt Donald. 
Duck și Bugs Bunny, explicind 
cu vocile lor caracteristice că 
este primejdios să rămii în casă 
după un prim cutremur din 
cauza riscului unei noi zgu
duiri. Adresîndu-se elevilor, 
emisiunile îi sfătuiesc să se în

SOFIA 28 (Agerpres). — în inter
valul 22—27. septembrie a.c. a avut 
loc, la Sofia, o sesiune a unui grup 
mixt de lucru bulgaro-iugoslav. De
legația bulgară la sesiune, condusă 
de Aleksandăr Lilov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., și delegația iugoslavă, condu
să de Dobrivoie Vidici, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. și Lazar Moisov. ad
junct al secretarului federal pentru 
afacerile externe, au efectuat un ă- 
mănunțit și util schimb de opinii 
asupra stadiului relațiilor bilaterale 
și au examinat căile și modalitățile

de dezvoltare în continuare a coope
rării iugoslavo-bulgare. Convorbiri
le s-au desfășurat într-o atmosferă 
sinceră, de lucru, în spiritul prieteniei 
și respectului reciproc.

Todor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
primit pe conducătorii delegației iu
goslave, cu care a discutat probleme 
privind sesiunea grupului mixt 
lucru, precum și probleme 
cooperarea dintre P.C.B. 
Convorbirea a decurs într-o 
ră sinceră, prietenească.

de
privind 

și U.C.I. 
atmosfe-

cele mai grave fenomene de

intoxicație cu mercur.
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Poporul namibian va continua lupta de eliberare 
pentru cucerirea unei

NAȚIUNILE UNITE. — Președin
tele Organizației Poporului Afri
cii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma, care a luat cuvîntul în 
ședința Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia, a cerut acestui organism 
să insiste în cadrul dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate pentru adop
tarea unor sacțiuni severe împotriva 
Africii de Sud.

S.W.A.P.O. — a arătat vorbitorul 
— se opune așa-zisetar convorbiri 
constituționale, oare au loc în pre
zent cu unii șefi de triburi nami- 
biene, vînduți regimului de Ia Pre
toria, și va continua lupta de elibe
rare, folosindu-se de mijloacele pe 
care le are Ia dispoziție, pentru do- 
bîndirea unei adevărate indepen
dențe naționale.

Arătînd că situația din Nimibia 
este explozivă, Sam Nujoma a ce
rut Consiliului O.N.U. pentru Nami
bia să demaște mașmațiunile impe
rialiste, inclusiv planul regimului 
rasist sud-african de a împărți Na
mibia după considerente tribale. 
Președintele S.W.A.P.O. a vorbit 
despre actele violente și samavolnice 
comise de aparatul de represiune al 
guvernanților apartheidului în Na
mibia.

Bill Anderson, fost militar al 
forțelor armate sud-africane de 
ocupație din Namibia, a furni
zat date concrete despre tortu
rile la care sint supuși patrioții 
namibieni de către forțele de o- 
cupație. „Batalionul meu — care 
ocupa împreună cu alte patru 
batalioane d zonă in nordul Na
mibiei — a arestat vreo 200 de 
namibieni, pe care, calificindu-i 
drept „suspecți", i-a molestat 
sever in timpul interogărilor, 
supunindu-i la torturi inimagi
nabile.

- ——————
NAMIBIA

Namibia sau Africa de Sud-Vest 
are un teritoriu de circa 825 000 kmp 
și o populație de aproximativ un mi
lion de locuitori, dintre care o sută 
de mii albi. Situată in sud-vestul 
continentului, intre Angola. Zambia, 
Botswana. Republica Africa de Sud 
și Oceanul Atlantic, fosta colonie ger
mană este administrată de regimul 
de la Pretoria de o jumătate de se
col. în ciuda hotăririlor O.N.U. In 
1966. Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărît ca mandatul încredințat Afri
cii de Sud să înceteze, iar in 1968 a 
recunoscut, la cererea mișcării de e- 
liberare, dreptul Ia independentă al 
teritoriului sub numele de Namibia.

Evoluțiile în problema rhodesiană examinate de C.N.A.
Cererile formulate de cei cinci pre

ședinți ai statelor africane vecine cu 
Rhodesia, la reuniunea lor de la Lu
saka, nu reprezintă o respingere a 
planului anglo-american propus de 
Henry Kissinger privind reglementa
rea problemei constituționale a Rho- 
desiei. a declarat Joshua Nkomo. li
der al Consiliului Național African 
(C.N.A.), într-un interviu acordat în 
localitatea Bulawayo ziarului „The 
Rhodesian Herald". Ceea ce au făcut 
cei cinci șefi de stat — a spus el — 
a fost înlăturarea acelor grave imper
fecțiuni pe care le conținea documen
tul folosit de șeful regimului minori
tar rhodesian. Ian Smith. Joshua

Nkomo a afirmat că. atît el. cit și 
cei cinci șefi de stat africani au sa
lutat acceptarea de către Smith a 
principiului conducerii majorității, 
acceptare care stă la baza oricărei 
reglementări. La Bulawayo. Joshua 
Nkomo a participat la reuniunea con
ducerii din interior a C.N.A., unde a 
expus planul avansat de secretarul de 
stat american.

Pe de altă parte. Ndabaningi 
Sithole, lider al mișcării de eliberare 
națională din Rhodesia, a declarat că 
propunerile anglo-americane sînt ne- 
realiste, întrucit ele presupun că Ian 
Smith, șeful\ regimului minoritar de 
la Salisbury; „ar fi capabil să prezi
deze propria sa lichidare politică".

Pa-

Reuniunea de la Geneva
privind cooperarea în domeniul resurselor naturale

GENEVA 28 (Agerpres). — La
latul Națiunilor din Geneva continuă 
lucrările Grupului intergUvernamen- 
tal de lucru privind resursele natu
rale împărțite de două sau mai multe 
state, reuniune internațională orga
nizată sub egida Programului Națiu
nilor Unite pentru Mediul înconjură
tor (U.N.E.P.). la care participă și o 
delegație din tara noastră. Luînd cu
vîntul în cadrul dezbaterilor, repre
zentantul țării noastre. Aurel Preda, 
a subliniat legătura dintre dezvolta
rea economică a fiecărei țări si nece
sitatea elaborării si aplicării in prac
tică a unor sisteme armonioase si e- 
ficiente pentru protecția si conser
varea mediului înconjurător. Vorbi
torul a arătat că în condițiile actua
le. cind protecția mediului înconju
rător a devenit o necesitate, căile 
și metodele menite să conducă la 
soluționarea acestor probleme tre
buie căutate. înainte de toate; în dez
voltarea economică a fiecărei țări. în

intensificarea cooperării economice 
internaționale, care să țină seama, 
in primul rind de interesele țărilor 
în curs de dezvoltare, in reducerea 
cheltuielilor de înarmare, care ar 
permite investirea resurselor finan
ciare eliberate pentru protecția și 
conservarea mediului înconjurător. 
Reprezentantul tării noastre a arătat 
că imperativele stabilirii unei noi or
dini economice si politice internațio
nale. în contextul cărora se înca
drează și abordarea problematicii 
examinate la reuniunea de la Gene
va privind cooperarea în domeniul 
resurselor naturale, reclamă respec
tarea principiului suveranității per
manente asupra resurselor naturale 
naționale, principiu care nu exclude, 
ei. din contră, presupune transpune
rea efectivă in viată a strategiei in
ternaționale a dezvoltării — în ca
drul căreia protecția mediului ocupă 
un loc de seamă.

Cazul ..Minamata", unul dintre 
cunoscute pînă acum, se află din nou în atenția opiniei publice 
La tribunalul districtual din Kumamoto s-a deschis procesul 
de autoritățile locale lui Kiichi Yoshioka, fost președinte al firmei 
„Chisso corp.", și lui Eichi Nishida, fost director al uzinei chimice de 
la Minamata, sub acuzația de omucidere prin 
din neglijentă profesională.

Actul de acuzare se 
referă la decesul a 
șapte persoane, ca ur
mare a intoxicației cu 
mercur. Este primul 
proces penal intentat 
într-unul din cele pa
tru mari cazuri de po
luare din Japonia — 
poluarea cu mercur de 
la Minamata și din 
regiunea Niigata, po
luarea cu cadmiu 
prefectura Toyama 
poluarea atmosferei 
Yokkaichi.

Intoxicația cu mercur 
„itai-itai", cunoscută 
acum în toată lumea 
sub numele de „boa
la Minamata", a fost 
depistată în mai 1956. 
în rindul locuitorilor 
orașului Minamata, 
care au consumat peș
te din apele golfului, 
contaminate de rezi
duurile deversate de

uzina chimică a firmei 
„Chisso". Actul de a- 
cuzare relevă că fir
ma „Chisso" a conti
nuat deversarea re
ziduurilor conținind 
mercur in apele gol-

fului pînă în 1960. deși 
în iulie 1958 Ministe
rul Sănătății a oerut 
acestei companii să ia 
măsuri pentru îmbu
nătățirea instalațiilor 
de epurare a apelor 
reziduale. Boala „itai- 
itai" a provocat pînă 
acum moartea a 158 
de persoane. în pre
zent. numărul persoa
nelor intoxicate cu 
mercur metalic depă
șește 1 000, jar al celor

care au avut de sufe
rit din cauza acestui 
fenomen de poluare se 
ridică, potrivit ziarelor 
nipone, la aproximativ 
10 000. în martie 1973, 
in urma unui proces 
civil, tribunalul dis
trictual din Kumamoto 
a impus firmei „Chis
so" să plătească des
păgubiri unui număr 
de 138 victime.

în ziua deschiderii 
actualului proces, in 
fata tribunalului din 
Kumamoto a avut loc 
o demonstrație în spri
jinul victimelor „bolii 
Minamata", participan- 
ții exprlmîndu-și ne
mulțumirea fată de 
faptul că numai doi 
dintre 
firmei 
fost puși sub acuzare.

agențiile de presă transmit:
Acord româno—sovietic 

în domeniul sportului. In 
urma convorbirilor, la Moscova, din
tre delegația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, con
dusă de general locotenent Marin 
Dragnea, președintele consiliului, și 
delegația Comitetului pentru cul
tură fizică și sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., con
dusă de S. P. Pavlov, președintele 
comitetului, a fost semnat acordul 
de colaborare pe termen lung — pînă 
în 1980 — precum și planul privind 
schimburile sportive pe anul 1977 
între cele două organisme.

Convorbiri bulgaro-lao- 
țiSHO. Sofia au început convor
birile între delegațiile de partid și 
guvernamentale bulgară și laoțiană, 
conduse de Todor Jivkov. prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, și Kaisone Phomvihane, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laotian, primul 
ministru al Guvernului R.D.P. Laos.

La Conferința Uniunii In
terparlamentare, de la M3drid’ 
participanții au luat în dezbatere 
punctul intitulat „Urgența reducerii 
tensiunii în lume și stabilirea unei 
reglementări internaționale privind 
comerțul cu arme clasice". Delega
tul român. Ioan Ceterchi, a relevat 
necesitatea abordării de fond a pro
blemei dezarmării. în primul rind a 
celei nucleare, a adoptării unor mă
suri concrete pentru încetarea cursei 
înarmărilor.

Primire» Pre?edintele Partidu
lui Republican Italian. Ugo la Malfa, 
și secretarul general. Oddo Biasini, 
l-au primit pe ambasadorul 
niei în Italia. Ion Mărgineanu.

Româ-

Prima
Cipru 

stabilită

Legătură maritimă, 
linie maritimă directa dintre 
și zona Golfului a fost 
marți, urmind a fi inaugurată, după
cum s-a anunțat la Nicosia, pe 
data de 8 octombrie. De la Limassol 
vor pleca de două ori pe săptămină 
cargouri ce se vor îndrepta, prin 
Canalul Suez, spre porturile Dubai, 
Kuweit, Bahrein și Bassorah.

Impasul politic din Fin
landa Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a cerut primului 
ministru demisionar, Martti Miettu- 
nen. să formeze un guvern minoritar 
alcătuit din reprezentanți ai Parti
dului de Centru. Partidului Liberal 
și Partidului Popular Suedez.

La sediul UNESCO din Pa- 
yjg a început cel de-al XXVI-lea 
Congres al Alianței cooperatiste in
ternaționale. asociație afiliată 
O.N.U.

la 
numărînd 325 milioane de 

membri din 65 de țări. România este 
reprezentată de o delegație condusă 
de Nicolae Mihai, președinte al 
CENTROCOOP.

0 îlltîllliie între ministrul a- 
facerilor externe al Greciei. Dimi
trios Bitsios. și ministrul de externe 
al Tufciei. Ihsan Sabri Caglayangil, 
a avut loc la sediul misiunii turcești 
de pe lîngă O.N.U.. fiind abordate 
chestiuni privind resursele subacva
tice ale Mării Egee.

Hua 
după- 

fost 
cu

La Pekin. Premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze. 
Kuo-fen. l-a primit marți 
amiază pe James Schlesinger,
ministru al apărării al S.U.A.. 
care a avut o convorbire prieteneas
că — informează agenția China 
Nouă.

Sesiunea ordinară 3 Comi- 
siei consultative permanente sovie- 
to-americane s-a deschis la Geneva, 
informează agenția T.A.S.S. Comisia 
examinează înfăptuirea obiectivelor și 
prevederilor Tratatului privind limi
tarea sistemelor de apărare antirache- 
tă și ale Acordului provizoriu privind 
unele măsuri in domeniul limitării ar
mamentului strategic ofensiv — în
cheiate între U.R.S.S. și S.U.A. la v 
26 mai 1972, precum și ale Acordului 
privind măsurile de reducere a pri
mejdiei războiului nuclear, încheiat 
la 30 septembrie 1971.

Ajutor în alimente acor
dat Vietnamului, programul 
Alimentar Mondial va acorda Viet
namului. cu titlu de ajutor, alimente 
în valoare de 35 milioane dolari — 
s-a anunțat la. sediul din Roma al 
acestui organism al O.N.U.

Propunere. Unul din cele mal 
mari ziare norvegiene, „Faedreland- 
svennen", a lansat o campanie in 
sprijinul propunerii privind decer
narea Premiului Nobel pentru pace 
Mișcării Femeilor din Irlanda de 
Nord. Fără fonduri, lipsite de spri
jinul unei organizații — scrie zia
rul — femeile din Ulster au inițiat 
o amplă mișcare populară care ge
nerează. pentru prima oară, o spe
ranță. reală de a se pune capăt unei 
perioade de opt ani de lupte, înter- 
comunitare.

tindă sub bănci, cu mîinile pe 
cap, și să aibă asupra lor o tru
să de prim ajutor și rezervă 
de apă potabilă. Pînă în prezent 
400 de stații de radio locale și 
60 de posturi de televiziune au 
transmis asemenea sfaturi. în 
intenția de a sensibiliza popu
lația californiană față de catas
trofele naturale ce o amenință 
periodic.

• UN „FIDELIO" NE
CUNOSCUT. In arhiva mu
zicală a Teatrului Național din 
Praga a fost găsit un exemplar 
necunoscut al operei „Fidelio" 
de Beethoven. Este vorba de 
prima partitură completă a ce
lei de-a doua variante a operei 
renumitului compozitor.. Pe ea 
se află adnotările și completă
rile făcute de mîna autorului. 
Specialiștii presupun că este

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București)

vorba de exemplarul pe care 
l-a primit teatrul din Praga 
pentru prima interpretare în 
1314 a operei „Fidelio".

• PRIMUL ATLAS AL 
MONGOLIEI. în Mongolia 
este în curs de elaborare primul 
Atlas național, care va cuprin
de peste 300; de hărți de mari 
dimensiuni. Atlasul va conține 
date prețioase privind relieful 
țării, particularitățile climate
rice. geomorfologice, geologice 
și meteorologice din diverse 
zone, precum și fauna și flora 
din această țară. Un capitol dis
tinct va fi cel consacrat proble.- 
melor social-economice. punind 
în evidență dezvoltarea înregis

trată in Mongolia populară a 
diferitelor ramuri ale econo
miei, a activităților cultural- 
științifice.

• DETECTOR DE IN
CENDII „INTELIGENT". 
Automatele pentru detectarea 
incendiilor nu mai sînt o nouta
te. Adeseori însă ele confundă 
seînteia unui aparat de sudură 
cu flacăra. Un aparat pus la 
punct de societatea ..Allison 
Control Inc." face acum aceas
tă distincție, analizînd natura 
semnalelor primite. Noul apa
rat, dotat cu „inteligență", nu 
mai dă alarme false de in
cendiu.

• „INSOMNIILE Șl 
SOMNUL" Potrivit cer
cetărilor întreprinse de dr. 
E. Schuller și publicate la Pa
ris intr-o carte cu titlul de mai 
sus. in decursul unei vieți de 
70 de ani un om petrece apro
ximativ 43 de ani treaz ; 22 sînt 
destinați somnului, din care 
5 ani viselor. Cercetările fă
cute de autor relevă că pînă 
la virsta de doi ani un copil 
doarme în medie 14 ore pe zi, 
din care 4 ore și jumătate de 
somn așa-numit paradoxal. Cu 
înaintarea în vîrstă. somnul 
paradoxal scade, ajungînd ca Ia 
50 de ani să reprezinte numai o 
singură oră. Dr. E. Schuller 
scrie că insomniile nu sînt o 
boală, ci simptomul unei dere
glări fiziologice sau psihice și 
că pentru înlăturarea lor tre
buie căutată cauza dereglării. 
Cercetătorul conchide în car

tea sa : „Somnul fiecăruia este 
unic, dînd o imagine a întregii 
sale vieți".

• SALVAȚI FLUTU
RII I Colecționarea de flu
turi a devenit o îndeletnicire 
răspîndită și destul de rentabilă 
pentru vinătorii profesioniști. 
La bursa colecționarilor un e- 
xemplar de fluture „Ornithop- 
tera rothschild". din insulele 
Solomon, a depășit valoarea de 
10 000 de franci francezi. Unele 
exemplare din spațiul geogra
fic dintre Guineea și Congo și 
din regiunea Amazonului șînt, 
de asemenea, cotate la peste 
3 000 de F.F. Sint căutate și 
exemplare europene foarte, fru
moase. Fluturele „Graellia", din 
Spania și Alpii francezi — co
lorat în verde, roșu, negru, alb 
și galben — este vînat cu în
verșunare. Vînatului i se a-

daugă deteriorarea ecologică 
ce antrenează, la rindul ei, dis
pariția unor fluturi. Iată de ce 
revista „Sciences et avenir" a 
lansat un apel insistent : „Sal
vați fluturii !“.

• DESENE DE ACUM 
5 000 DE ANI. Aproxima
tiv o mie de desene rupestre 
(executate pe stîncă, de obicei 
în peșteri) au fost descoperite 
în R. S. S. Azerbaidjană. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
aceste desene reprezintă oa
meni, animale, scene de vînă- 
toare și de muncă pe cîmp. Nu 
departe de acest „muzeu preis
toric" s-a descoperit și o pozi
ție fortificată caracteristică 
epocii bronzului — ceea ce a 
permis să se aprecieze cu mai 
mare exactitate vechimea dese
nelor rupestre.
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