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Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
In ziua de 29 septembrie a.c. a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român.

Tn cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat un raport cu privire la 
campania agricolă de toamna.

Apreciind rezultatele obținute pînă în 
prezent în agricultură, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit, totodată, o serie de 
măsuri menite să ducă la mai buna orga
nizare și intensificarea lucrărilor agricole 
care trebuie efectuate în acest sezon.

Comitetul Politic Executiv se adresează 
organelor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură să ia toate măsurile pen
tru strîngerea rapidă si fără pierderi a în
tregii recolte și îndeplinirea planului de 
livrări la fondul de stat, pentru realizarea 
arăturilor de bună calitate și însămînțarea 
culturilor de toamnă în perioada optimă, 
care să asigure condițiile unor producții 
cît mai bune pentru anul viitor.

Trebuie să se acorde prioritate la re
coltatul și transportul acelor produse care 
prezintă un grad mai mare de perisabili
tate — legume, fructe, floarea-soarelui 
etc. în același timp, trebuie acordată toată 
atenția culesului porumbului imediat ce 
ajunge la maturitate și în mod deosebit 
de pe loturile prevăzute a fi însămînțate 
cu grîu de toamnă.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
treacă la identificarea tuturor mijloacelor 
de transport care pot fi utilizate în agri
cultură în această perioadă, iar Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicațiilor să 
organizeze pe grupe de comune unități 
speciale de transport exclusiv al produse
lor agricole.

O atenție deosebită trebuie acordată 
râturilor și însămînțărilor de toamnă. Pe 

fiecare întreprindere agricolă de stat și 
•operativă agricolă de producție să se 

stabilească programe de eliberare rapidă 
a terenurilor unde urmează să se reali
zeze arăturile și însămînțarea griului și 
orzului.

Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Academia de științe agricole 
și silvice să stabilească norme cu privire 
la adîncimea minimă și calitatea arături
lor, iar după executarea acestora să fie 
recepționate înainte de însămînțări. Tot
odată, trebuie luate măsuri pentru a asi
gura sămînță de bună calitate și produc
tivitate corespunzătoare.

Comandamentul central, comandamen
tele județene și comunale trebuie să ac
ționeze în continuare pentru organizarea 
muncii în unitățile agricole, asigurînd lu
crul în două schimburi sau schimburi pre
lungite, precum și repartizarea oamenilor 
pe culturi și lucrări, pentru folosirea rațio
nală a tuturor mijloacelor mecanice, ast
fel încît toate lucrările să se efectueze la 
timp și potrivit cerințelor agrotehnice.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare vor acționa potrivit 
legii pentru mobilizarea la muncile agri
cole a tuturor cetățenilor din sate — in
clusiv a cadrelor de conducere și a celor
lalți angajați din comună — în cadrul 
brigăzilor și echipelor din unitățile agri
cole, asigurîndu-se pretutindeni o deplină 
ordine și disciplină în executarea lucrări
lor, folosirea cu maximum de randament 
a fiecărei zile, a fiecărei ore bune de lu
cru în cîmp, în vie, in livezi.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că organele și organizațiile 
de partid, toți oamenii muncii din agricul
tură vor lua toate măsurile care se impun 
pentru realizarea tuturor lucrărilor din se
zonul. de toamnă, pentru buna pregătire 
a recoltei anului viitor, asigurînd astfel 
buna aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare, precum și materiile 
prime necesare industriei.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
normativele pentru construirea și repara
rea liniilor electrice la trecerea prin pă
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, -președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineața, pe ziaristul a- merican Tad Szulc, autor a nume-
roase lucrări consacrate unor probleme ale actualității internaționale.La primire au participat tovarășiiCornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin. Mite-a,L

Ambasadorul SuedieiLeijon. ambasadorul Suediei la București, in legătură cu încheierea misiunii sale în tara noastră.

duri și prin terenuri cu destinație agricolă. 
Prin aceste normative se stabilesc reguli 
de amplasare și de construire a liniilor 
electrice aeriene și subterane, care au in 
vedere reducerea la strictul necesar a 
ocupării și degradării terenurilor agricole 
și forestiere, în concordanță cu prevede
rile legii.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut raportul Curții Su
perioare de Control Financiar cu privire la 
concluziile rezultate din controlul activită
ții economico-financiare a flotei de pes
cuit oceanic din cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să 
se ia măsuri de mai bună organizare a 
activității de pescuit oceanic, de coordo
nare unitară a activității în acest dome
niu, de exploatare rațională a navelor și 
utilizare cît mai deplină a capacităților de 
producție, de valorificare superioară a 
speciilor de pește oceanic. Prin măsurile 
adoptate se are în vedere creșterea efi
cienței economice a flotei de pescuit 
oceanic, a contribuției sale la furnizarea 
de materii prime necesare industriei ali
mentare și la aprovizionarea populației.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut un raport privind acțiu
nile și măsurile întreprinse pentru apli
carea Legii ocrotirii patrimoniului cultural 
național.

Apreciind rezultatele obținute pînă 
acum, Comitetul Politic Executiv a pus în 
fața Comisiei centrale de stat a patri
moniului cultural național, a celorlalte 
organe de stat în atribuțiile cărora intră 
înfăptuirea prevederilor legale în acest 
domeniu, sarcina de a intensifica activi
tatea pentru încheierea lucrărilor de iden
tificare și evidență a tuturor valorilor cul- 
tural-artistice care reprezintă bunuri 
aparținînd întregului nostru popor. Comi
tetul Politic Executiv a indicat să se ia mă
suri în continuare pentru apărarea și evi
tarea oricărei înstrăinări sau deteriorări a 
valorilor culturale, pentru conservarea, 
valorificarea științifică și punerea în cir
cuitul public a tuturor bunurilor care alcă
tuiesc această prețioasă avuție materială 
și spirituală a națiunii noastre socialiste.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a luat în discuție și a aprobat propu
nerile Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist privind participarea tine
retului de toate categoriile la construirea 
canalului Dunăre—Marea Neagră și or
ganizarea, în acest cadru, a Șantierului 
național al tineretului în zona Basarabi- 
Straja. Preluarea, în răspundere directă, 
de către Uniunea Tineretului Comunist a 
execuției unui tronson al canalului Du
năre—Marea Neagră, cît și a altor lucrări, 
se înscrie în spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale tineretului nostru de participare 
directă la realizarea marilor obiective de 
dezvoltare a economiei naționale, de 
educare comunistă și formare a tineretu
lui la școala muncii, pe șantiere, înfăp
tuind în mod exemplar sarcinile încredin
țate de partid.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi raportul delegației române la 
Conferința la nivel înalt a țărilor neali
niate de la Colombo. Salutînd cu satis
facție invitarea României, ceea ce îi per
mite să aibă o participare cu caracter per
manent la reuniunile și activitățile mișcării 
nealiniaților, Comitetul Politic Executiv a 
apreciat acest act ca o expresie a relațiilor 
de strînsă solidaritate și cooperare care 
s-au statornicit și se extind continuu între 
România și țările nealiniate, țările în curs 
de dezvoltare, a conlucrării lor fructuoase 
pe arena internațională, în lupta pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru propă
șire economică și socială de sine stătă
toare a fiecărei națiuni, pentru afirmarea 
principiilor de deplină egalitate și respect 
între state, pentru soluționarea în forme 
noi, democratice, a problemelor complexe 
cu care este confruntată omenirea.

Totodată, aceasta constituie o preg
nantă recunoaștere a justeței politicii ex

terne românești, a fermității și consecven
ței cu care România socialistă, secretarul 
general al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează pentru întărirea solidarității cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, cu toate forțele progresiste, pentru 
promovarea principiilor coexistenței paș
nice și lărgirea colaborării cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire socială, 
în vederea depășirii politicii de blocuri, a 
realizării destinderii și securității interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv reafirmă ho- 
tărîrea Partidului Comunist Român, a po- 
fierului român și a țării noastre de a mi- 
ita cu aceeași consecvență ca și pînă 

acum pentru întărirea prieteniei și colabo
rării cu toate statele socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu toate țările și forțele sociale care ac
ționează pentru abolirea definitivă a poli
ticii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, pentru democratizarea vieții in
ternaționale, pentru instaurarea noii ordini 
economice mondiale, pentru asigurarea 
unui climat nou în lume, în măsură să ga
ranteze dezvoltarea liberă și indepen
dentă a fiecărei națiuni, în condiții de 
pace și securitate.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o infor
mare despre vizita în țara noastră și con
vorbirile avute cu tovarășul Kaisone 
Phomvihane, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, prim-ministru al Guver
nului Republicii Democrate Populare 
Laos.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere rezultatelor convorbirilor 
româno-laoțiene la nivel înalt și și-a ex
primat convingerea că, pe baza hotărîri- 
lor și măsurilor stabilite cy acest prilej, se 
va realiza — în actualele condiții, în care 
poporul laoțian își făurește o viață nouă, 
liberă — o colaborare tot mai largă în
tre cele două țări, pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, o cooperare 
rodnică, reciproc avantajoasă în domenii 
de interes comun.

în același timp, Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat cu satisfacție că înțelegerile 
convenite deschid largi perspective pen
tru o conlucrare tot mai strînsă între 
România și Laos pe tărîmul vieții interna
ționale, pentru sporirea contribuției lor, 
prin acțiuni și eforturi conjugate, la lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru libertate și 
progres, la statornicirea unor raporturi cu 
adevărat echitabile între state, la edifi
carea unei lumi a păcii și colaborării 
egale între popoare.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv 
acordă o mare însemnătate Declarației 
comune, precum și acordurilor și celor
lalte documente semnate în timpul vizi
tei, care au încununat cu succes dialogul 
româno-laoțian la nivel înalt, punînd o 
temelie trainică și de lungă durată prie
teniei, solidarității și colaborării dintre 
țările, partidele și popoarele noastre. S-a 
apreciat că dezvoltarea relațiilor dintre 
Partidul Comunist RoMân și Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Demo
crată Populară Laos corespunde pe de
plin intereselor și aspirațiilor ambelor po
poare, este în folosul cauzei generale a 
socialismului, păcii și cooperării interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv, relevînd bi
lanțul fructuos al convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kaisone 
Phomvihane, a aprobat în unanimitate do
cumentele semnate și a stabilit măsuri 
pentru transpunerea lor în viață.

★

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
soluționat și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

Potrivit prevederilor programului de 
măsuri recent aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pen
tru aplicarea hotărîrilor Congresului 
ai Xl-lea al partidului și ale Congresu
lui educației politice și al culturii so
cialiste, în domeniul muncii ideolo
gice, politice și cultural-educative,

PRIN TEHNOLOGII MODERNE, 
PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ 

PE ȘANTIERE

corițsilier al președintelui republicii. Cu acest prilej,,.tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru săptămînalul ..The New Republic" . și cotidianul „.The V* a- shington Star".
Cu acest prilej a avut loc o con» vorbire care s-a desfășurat intr-O atmosferă cordială.în ziua de .29 septembrie, tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, in vizită de rămas bun. pe Curt

Foto : E. Dichiseam!lași. Vedere parțialâ a zonei Industriale

ziarul „Scînteia" începe publicarea, 
pe lîngă cronicile săptămînale, a unor 
sinteze lunare asupra principalelor 
evenimente politice interne și interna
ționale, sinteze destinate să comple
teze informarea politică a comuniști
lor, a tuturor cititorilor ziarului.
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Forța transformatoare 
a conștiinței socialiste

„Ideile, nivelul de cunoaștere și de cultură, gradul 
de dezvoltare a conștiinței se manifestă ca o puternică 
forță materială în transformarea revoluționară a so
cietății, în asigurarea progresului general al umanității"

NICOLAE CEAUȘESCUUn element definitoriu în strategia Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și. înaintare a României spre, comunism il constituie interdependenta și conditionarea reciprocă, dialectică dintre dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pe baza cuceririlor revoluției științifico- tehnice contemporane, perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale și ridicarea nivelului general de. conștiință al maselor, generalizarea Conștiinței socialiste la /scara, întregii societăți. Congresul educației politice și al culturii socialiste, prin orientările de largă . perspectivă stabilite, proiectul Programului de măsuri care a fost elaborat tocmai în scopul transpunerii în viață a a- cestor orientări, ilustrează, o dată mai mult, importanța excepțională acordată de partid formării și dezvoltării conștiinței socialiste. „Formarea omului nou, constructor conștient al celei mai drepte orincluiri sociale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul educației politițe și al culțurft 'socialiste — constituie cea mai mare și mai complexă sarcină, cea mai nobilă răspundere. îndatorirea revoluționară de onoare a partidului nostru comunist. Tocmai de aceea este nevoie ca în acest domeniu să acționăm in mod organizat, pe baza unei orientări de perspectivă ilare, științifice".• în. jiroplema rolului conștiinței. sociale ca factor important al progresului societății, partidul nostru se călăuzește după principiile materialismului dialectic și istoric. Descoperind conținutul real al raportului dialectic dintre cele două laturi esențiale

ale vieții sociale — existența socială (vizind latura ei materială) și conștiința socială (vizind latura ei spirituală) —filozofia marxistă a. demonstrat că „nu conștiința oamenilor le determină existența, ci, dimpotrivă, existența lor socială Ie determină conștiința". Potrivit acestei concepții, cauzele ultime — în sens de cauze decisive, determinante, ale prefacerilor sociale, ale revoluțiilor politice — trebuie căutate în schimbările care au loc în existența socială, îna

inte de toate in elementul ei fundamental — modul de producție, relațiile care se stabilesc între oameni în procesul de producție. Prefacerea condițiilor materiale de viață ale oamenilor, a relațiilor sociale duce la schimbarea ideilor, a concepțiilor lor, a conștiinței sociale. Tocmai în acest sens, materialismul dialectic vorbește despre existența socială ca factor prim și despre conștiința socială ca factor secund, despre tendința conștiinței de a rămîne în urma existenței sociale.A ne opri însă numai la țeza caracterului determinant al existenței sociale față de conștiința socială ar însemna a rămîne la jumătatea drumului în explicarea determinismului social, a locului si rolului vieții spirituale in societate. Natura dialectică a raportului dintre existenta socială și conștiința socială obligă la luarea in considerare a faptului că con

în sprijinul dezbaterii publice a Programului de 
măsuri pentru aplicarea hotăi triior Congresului al Xl-!eti 
al partidului și ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice și 
cultural-educative.

știința socială se bucură de o independentă relativă fată de viata materială a societății, datorită propriilor ei legi de dezvoltare, interacțiunii specifice dintre diferitele ei forme de manifeștarg (ideile filozofice, politice. morale, artistice etc.). De aci rezultă funcția activă a conștiinței sociale, capacitatea ei de a influența dezvoltarea societății, activitățile șl relațiile dintr.e oameni. în acest sens arăta Marx că „...Dacă condițiile materiale de existență sînt PRIMIJM AGENS, aceasta nu exclude ca domeniile ideilor să exercite, Ia rindul lor, o influență a- sunra acestor condiții. ...Concepția ideologică acționează la rindul ei asupra bazei economice și o poate modifica în cadrul anumitor li» mite". Cu cit con* știința socială reflectă mai fidel inte* rasele forțelor sociale înaintate,- ne* voile reale ale dezvoltării socială, cit atît ea poate influența mai puternic această dezvoltare, stimulind și' accelerând progresul general.în condițiile societății socialiste, cum este cea din țara noaștr.ă, există toate premisele' ca noua con- » știință socială să joace un asemenea rol, specificul acestei societăți constînd în faptul că, ea este construită în mod conștient de către întregul popor, sub conducerea partidului comunist. Fără a comite eroarea de a detașa conștiința socială din raporturile de determinare de către existenta socială, apare evident
Prof. unfv. dr. 
Petru PANZARU

(Continuare în pag. a IV-a)

CULESUL VIILOR
Pentru a preveni pierderile, e nevoie să se 
organizeze bine recoltarea, transportul și 

prelucrarea strugurilor
ÎN PAGINA A III-A



PAGINA 2 SCÎNTElA — joi 30 septembrie 1976

FAPTUL
DIVERS

CUM NE OCUPĂM DE TÎNĂRUL
CARE SOLICITĂ PRIMIREA ÎN PARTID

S-a-ntîmplat 
la o cabanăO ploaie rece, ca la munte, l-a făcut pe drumeții aflati la ora aceea pe cărările masivului Făgărașului să caute grabnic a- dăpost in cabana „Urlea“. Deși veniti din diferite părți ale tării, intre excursioniști s-au înfiripat repede „punți dă legătură", astfel că dacă-i priveai peste un ceas sau două în ospitaliera cabană, credeai că se știu de cînd lumea. La un moment dat însă, o tînără a acuzat grave dureri. Cabanierul Augustin Pralea, ajutat de cîțiva turiști, i-a acordat primul ajutor medical, dar starea fetei se înrăutățea văzînd cu ochii. Atunci, patru bucureșteni (Aurel Flo- rescu, I. Valentin, N. Sandu și D. Orian), ajutați de Corneliu Picu din Călărași s-au oferit să ducă fata pe targă pînă jos, la primul drum de acces pentru mașini, iar de acolo la primul spital. Sub rafalele ploii și pe o potecă îngustă, coborîrea a fost extrem de anevoioasă și a durat mai bine de șase ore. Dar cei cinci au ajuns la timp pentru ca medicii să poată interveni și fata să fie salvată.
Un meci 
de pomină

de fotbal între două e-Meci 
ehipe din campionatul județean 
Mehedinți : „Mecanizatorul" — 
Simian și „Voința" — Oprișor. 
Infocatii suporteri îi îndemnau 
pe fotbaliști să joace și fotbal, 
întrucit pe teren cei 22 de com
batanți erau antrenați în judo, 
în lupte greco-romane, în box. 
în orice, numai in joc de fotbal 
— nu. tncercind să-i potolească, 
arbitrul a fost imediat înconju
rat și bruscat de cei de la „Vo
ința", și numai la. strigătele pu
blicului : „Salvați arbitrul !“, a- 
cesta a reușit, cu chiu cu vai, 
să fugă și să se ascundă în ves
tiare. Meciul s-a întrerupt. Apoi, 
au început să-l roage pe arbi
tru să salveze meciul. Adică, să 
uite de vinătăi și să iasă afară 
la flăcăi că s-au făcut... mielu
șei. Pină la urmă a ieșit și me
ciul a fost „salvat". Mai depar
te : cine fluieră lovitura de pe
deapsă pentru o asemenea com
portare, situată in afara oricăror 
norme sociale ?

Parcă îngrijorată că ar putea constitui un caz de discuție în presă, parcă nedumerită de faptul că i se dă atîta importanță, fata vioaie și cu ochi inteligenți pe care o deranjasem din lucrul la mașina de calcul puse capăt scurtului nostru dialog preluînd totul asupra ei : „Eu, numai eu sînt vinovată. M-am fîstîcit ca o școlăriță. iar cînd mi s-au pus întrebări am uitat și ceea ce știam. Mi-am dat însă lesne seama că nu studiasem suficient și. oricîte încercări aș fi făcut. n-aș fi putut răspunde mulțumitor. Am recunoscut îndată că nu sînt bine pregătită".Despre ce este vorba ? O tînără, operatoare fruntașă în serviciul T.E.S.A. de Ia întreprinderea de geamuri din Buzău, a făcut cerere, întocmind si dosarul cuvenit, pentru a fi primită în rîndurile membrilor de partid. Biroul organizației de bază a discutat, a analizat și a ajuns la concluzia să supună cererea adunării generale a comuniștilor, exprimîndu-și opțiunea pentru primire. Adunarea generală — luînd în considerație buna activitate profesională a fetei, modul în care își îndeplinește sarcinile profesionale, pe cele încredințate de organizația U.T.C., cît și comportarea sa frumoasă în colectiv și în societate — i-a acceptat cererea cu unanimitate de voturi. Sosind însă si momentul confirmării, asa cum prevede Statutul P.C.R., membrii comitetului de partid din întreprindere au considerat firesc să discute cu cea care dorea să intre în rindul comuniștilor nu numai despre comportarea sa in muncă, dar și despre cunoștințele ei politico-ideolo- gice. O întrebare, două și s-a văzut că la acest capitol tînără nu stătea prea bine, că mai avea încă multe de învățat. Ca urmare, pe bună dreptate, nu au validat decizia adunării generale.Evident, hotărirea comitetului de partid n-a însemnat un blam pentru tînără operatoare fruntașă. A fost — și ea se pare că a înțeles acest lucru — dovada exigenței absolut necesare cînd este vorba de primirea unor noi membri în partid, a responsabilității cu care s-a respectat Statutul P.C.R., care cere membrilor partidului să fie temeinic pregătiți

din toate punctele de vedere — și, in primul rind, din punct de vedere ideologic. Așa cum a fost sfătuită în acea ședință, tînără și-a alcătuit un program intens de studiu, urmînd ca atunci cînd se va socoti într-adevăr bine pregătită să facă din nou cerere de primire in rindul membrilor partidului.Fără să ne îndoim că pentru tînără la pare ne referim această situație a constituit un moment de maturizare, considerăm totodată că învățămintele cazului în sine sînt mult mai largi, vizînd întregul proces de pregătire al celor care doresc să devină membri ai partidului.

primirea în rîndurile partidului trebuia să aprecieze, desigur, comportarea tinerei in producție, în viață, în societate, dar nu putea să neglijeze în nici un fel participarea ei la învățămîntuL politic, și nu numai atît. măsura în care ea și-a însușit principiile fundamentale ale politicii partidului nostru. Era. de fapt, datoria organizației de partid din secție, a biroului ei, să clarifice organizației U.T.C. un important principiu al partidului nostru, care reflectă gradul general de dezvoltare politică și culturală a societății de astăzi, în virtutea căruia nu este suficient ca un tînăr

Desigur, așa cum recunoaște însăși tînără respectivă, vina pentru nepre- gătirea pe care a dovedit-o îi aparține în cea mai mare măsură. Fiind de mai multi ani membră în organizația politică revoluționară a tineretului, ea avea îndatorirea. înscrisă la loc de frunte în statutul U.T.C., „să se preocupe permanent de îmbogățirea cunoștințelor politice și ideologice, de lărgirea orizontului științific și cultural, să-și însușească concepția marxist-leninistă, Programul Partidului Comunist Român". In perioada pregătirii, a avut la îndemină și posibilități concrete să studieze, atît în cadrul învățămîntului de partid, cît și la punctul de informare politică și orientare ideologică al’întreprinderii — unul dintre cele mai funcțional organizate și modern înzestrate din întregul județ.Dar întrebarea este : responsabilitatea pentru acest gol descoperit în cunoștințele respectivei tinere îi revine numai ei ? Nu putem să nu ne amintim aici că ea este membră a U.T.C.. că scopul principal al organizației de tineret îl reprezintă tocmai pregătirea politico-ideologică a membrilor săi. De altfel, în acest scop se și organizează un curs special de învățămînt politico-ideologic U.T.C. Cum decurge el ? Ce rezultate se obțin ? Recomandarea pentru

să-și manifeste dorința de a in- t.a în rîndul comuniștilor. Datorită marelui respect de care se bucură partidul, exprimarea acestei dorințe a devenit un fapt dintre cele mai firești. Dăr de la cel ce este recomandat să intre in partid trebuie să se pretindă mai mult decît trăsătura — desigur de mare preț — de om cumsecade. La primirea în partid, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușcscu, atenția principală trebuie îndreptată acum nu spre numărul, ci spre calitatea noilor membri.Fără suficientă responsabilitate, a procedat, apoi, comunistul care i-a acordat tinerei cealaltă recomandare necesară întocmirii dosarului. Cerce- tînd lucrurile, am aflat că este șeful ei direct pe linie profesională, si e de mirare că nu-i cunoștea —■ ca membru al partidului — nivelul pregătirii politico-ideologice.Bineînțeles că nu poate fi trecut cu vederea nici modul în care a fost dezbătută cererea de către adunarea generală a organizației de partid T.E.S.A. Este adevărat, cineva a adresat tinerei două întrebări despre statutul partidului, dăr acestea au fost atit de simple, incit răspunsurile au fost considerate foarte bune — de unde și unanimitatea de voturi favorabile.Răstimpul care a trecut de la înaintarea cererii șl pînă la supunerea

ei spre dezbaterea adunării generale ar fi fost suficient pentru ca și alți factori să se intereseze dacă tînără este pregătită corespunzător. Ne referim la secretarul organizației de partid T.E.S.A. (și Ia locțiitorul său), la secretarul organizației de bază U.T.C., la membrul comitetului de partid care răspunde de organizația T.E.S.A. și — de ce nu ? — chiar la părinții fetei, amîndoi comuniști cu vechime și cu munci de răspundere în partid.După cum se știe, plenarele Comitetului Central al P.C.R. din iulie 1975 și aprilie 1976 au dezbătut pe larg problemele de importanță deosebită ale primirilor în partid, stabilind în acest sens orientări și sarcini precise privind pregătirea oamenilor care doresc sâ devină comuniști și exigența față de calitatea acestora. în lumina hotărîrilor celor două plenare, organele și organizațiile de partid și de tineret sînt datoare să folosească o gamă cit mai largă de mijloace educative pentru a pregăti pe cei mai înaintați oameni ai muncii să devină comuniști, responsabilitatea pentru nivelul de cunoștințe și pentru comportarea acestora revenind deopotrivă celor ce i-au recomandat și celor ce s-au odupat direct de ei. Cazul supus astăzi discuției poate că este o excepție, datorată unor împrejurări neobișnuite. Dar faptul că multe deficiențe sînt dezvăluite de o singură situație trebuie să dea de gindit.Este, de fapt, principala problemă care se ridică în acest caz care, desigur. poate fi singular, dar pe lingă care nu trebuie trecut cu ușurință. Fiindcă, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din luna aprilie a.c.. ceea ce se cere acum organizațiilor de partid este să urmărească cu atenție gradul de pregătire al celor care solicită să intre in rîndurile P.C.R., într-un spirit de grijă și exigență, „pentru ca acesta să fie in deplină concordantă cu prevederile Programului, ale Statutului, cu normele eticii și echității socialiste, cu angajamentul solemn asumat în momentul intrării în partid".
G. MITROI

Chimie și trandafiri 
la Sâvinești
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® Prevăzători. sectorul C.F.R. Titu s-au terminat — cu 15 zile mai devreme. — lucrările de pregătire în vederea iernii. Toate clădirile de exploatare ca: stații, depourl. revizii de vagoane, cabine acari, cantoane C.F.R. la pasaje păzite ș.a. au fost revizuite și au fost corespunzător pregătite pentru iarnă. (Gheorghe Muscăloiu, secția L. 7 C.F.R. Titu, județul Dîmbovița).
De necrezut!Pe o șosea din raza comunei. Balaciu, județul Ialomița, se află un indicator care-i avertizează pe automobiliști : „Atenție la animale !“ Nesocotindu-1, conducătorul unui autoturism a accidentat grav o vițică. în timp ce aceasta trecea, ca și-n alte dâți. de pe o parte pe alta a dru- mului. Mugetul sfîșietor al animalului lovit a fost auzit de tînărul de 18 ani. Constantin Boțea, care i-a sărit imediat în a- jutor. Dar în timp ce încerca, împreună cu alți doi săteni, să scoată vițica rănită de pe partea carosabilă, cu gîndul să-i oblojească rănile pînă la sosirea veterinarului, un alt conducător auto, Marcel Orejeanu din București, aflat la volanul mașinii personale, ignorînd și el același indicator-avertisment. n-a redus viteza și inevitabilul s-a produs: tînărul care sărise în ajutorul animalului accidentat a fost și el lovit...
Cine-a pus 
cîrciuma-n
drum

Rugat de șotie. Constantin Po
pescu din comuna Pucher.ii 
Mari, județul Prahova, s-a dus 
să cumpere citeva lucruri tre
buitoare copiilor.

înainte de a ajunge la maga
zin, lui C. P. i-a răsărit in cale 
restaurantul și. in restaurant, 
l-a zărit pe un frate de-al lui. 
A intrat înăuntru cu gind să 
bea o dușcă. dar au urmat altele 
la rind, pină cînd... Pină cînd 
a ajuns la scandal, la bătaie, la 
sticle sparte, la mese răsturna
te... Apoi, n-a mai ajuns in sea
ra aceea acasă. Și nici n-o să 
mai ajungă decit peste o lună 
de zile, fiind judecat și con
damnat după procedura de ur
gentă.

Dii, căluții!...
In calitate de vizitiu la dis

pensarul veterinar din Dersca 
(Botoșani), Ion Antonesei își 
indemna cu fală bidiviii pe uli
țele satului: „Dii, căluții!"

Și căluții, ascultători, chiar 
dacă nu erau hrăniți cu jeratic, 
precum frățiorii lor din basme, 
îl duceau unde poftea, cind la 
trap, cind la galop.

Totul a mers bine pină deună
zi, cind vizitiului nostru i s-a 
„urii" de hățuri și a vrut mu
sai să se facă și... controlor fi
nanciar. In amurgul serii, pe 
cind sătenii se duceau la un 
film la căminul cultural, vizitiul 
a fortat ușa chioșcului coope
rativei agricole . și a început să 
facă... monetarul. Cind să iasă 
cu buzunarele pline, un sătean 
l-a așteptat 
brățișat cu 
nu i-a mai 
la miliție.

Tot mai bine îi stătea vizitiu. 
Dii, căluții!...

in prag și l-a im- 
atita ..drag", incit 
dat drumul decit

Rubrica realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scinteii'

® L(1 Sfîrșitlll lunii au8ust ac- un §ruP de 40 de pensionari si membrii lor de familie din Curtea de Argeș și-au propus să tacă o excursie pe itinerarul lacul Bîlea — Sibiu — Alba Iulia — Brașov. Și-au exprimat dorința Ia filiala O.N.T., unde li s-au dat asigurări că vor primi un autobuz corespunzător pentru un asemenea traseu, în afara faptului că. îh dimineața sorocită, autobuzul promis (aparti- nînd de autobaza locală) a sosit Cu destulă întârziere la locul de pleL care, excursioniștii (oameni vîrstnici care și-au dorit, pe banii lor, să călătorească confortabil) s-au trezit cu ...epava unui autobuz : cu scaune lipsă, cu motorul defect etc. etc. Din care cauză, excursia plănuită atit de frumos n-a mai avut loc ! (I. Micuț, Curtea de Argeș).
Comerțul ieșean se extinde. întreprinderea comercialăde stat pentru mărfuri industriale din municipiul Iași cunoaște o puternică dezvoltare. Activitatea acestui sector se desfășoară prin 213 unități. Pentru anul acesta sint prevăzute a se da in folosință încă 8 noi unități, cu o suprafață comercială de 2 500 mp. (Gheorghe Zaiț, Iași).

® Am Vizitat £rumbasa și pitoreasca stațiune Lacu Roșu, din județul Harghita. Mi-au plăcut atît ospitalitatea oamenilor locului, cit și modul de servire a turiștilor veniți aici. Și cazarea, și masa au fost foarte bune. Există în stațiune și un număr mare de căsuțe, foarte solicitate de turiști. Aș propune — pentru căsuțe — construirea unui grup sanitar propriu, dotat corespunzător, a cărui lipsă este, in prezent, resimțită. (A. Cristea, Șoseaua Giurgiului nr. 77, blocul E, ap. 153, sector 3. București).
® Sugerăm conducerii I.T.A.-Vaslui să analizeze posibilitatea înființării unei curse de autobuze pe traseul Bîrlad — satul Banca și retur. în acest fel. sutele de muncitori navetiști n-ar mai fi nevoiți să parcurgă pe jos distanta de circa 7 km pînă la gara Banca. (Theodor Lificiu, Bîrlad. județul Vaslui).
• Un frumos cămin cultural s a dat in £olosin*ă în satul Mărășești (aparținînd de orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți). La realizarea noului lăcaș de cultură, cetățenii localnici au prestat un mare număr de ore de muncă patriotică, in valoare de peste 100 000 lei. (Cușma Haralambie, orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți).

bbbbbbbbbbbbbAtestată documentar de aproape șase sute de ani, comuna Plenița din județul Dolj este una din cele 120 de localități care în acest cincinal vor deveni centre urbane. Plenița dispune de pe acum de o puternică bază materială : un mare complex avicol, un sector important de industrie locală șl altul de prestări servicii, o secție de covoare, o aut.ocoloană I.T.A.. un. sector zootehnic.' Plenița are și o bază social- edilitară și culturală: un liceu de cultură generală cu 16 săli de clasă, patru școli generale, apartamente pentru specialiști, un spital, o policlinică, rețea de alimentare cu apă, un muzeu, o casă de cultură....Plenița 1980 — așa cum este prefigurată în schița de sistematizare, la elaborarea căreia și-au adus contribuția toți cetățenii — vă deveni un centru agroindustrial. Platforma industrială, care concentrează la periferia localității, pe terenuri mai puțin productive, toate unitățile economice, se va întregi cu o modernă fabrică de uleiuri din plante medicinale, menită să valorifice bogatele resurse naturale locale. Tot aici își vor începe activitatea o fabrică de gheată și o mare fermă zootehnică. Se vor construi, între altele, un complex meșteșugăresc, o secție de reparații auto, o baie publică, un complex sportiv, magazine. Ca urmare a dezvoltării activităților industriale, numărul locurilor de muncă va crește considerabil. își vor face apariția noi blocuri de locuințe, care se vor adăuga celor 200 de apartamente existente. Concomitent, se vor construi — conform prevederilor Legii sistematizării — numeroase case cu etaj, asi- gurîndu-se astfel o densitate de 40 de locuitori la hectar, față de numai 25 cîți sînt în prezent. Totodată, prin restrîngerea perimetrului construibil, vor fi redate agriculturii peste 70 ha de teren agricol.Care sînt, în momentul de față, problemele concrete pe care urbanizarea le ridică în fața primăriei și a cetățenilor ? După adoptarea Legii sistematizării s-a construit mai mult și mai frumos, respectîndu-se regimul de înălțime prevăzut și alinierea la frontul stradal. De asemenea, este evidentă preocuparea organelor județene și ale primăriei pentru echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare a localității. Cu toate acestea, consul- tînd documentațiile depuse la primă

rie în vederea autorizării unor lucrări de extindere a locuințelor — construcții ce urmează a se executa in acest an — am constatat că o bună parte dintre solicitări vizează lucrări

ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA

Se extinde rețeaua comercialăRețeaua unităților comerciale din municipiul Alba Iulia are în prezent un profil nou, modern, în măsură să asigure cumpărătorilor mărfurile solicitate, o servire civilizată. Prin grija deosebită a direcției comerciale județene au fost construite noi spații comerciale și au fost modernizate cele existente. De cu- rînd, în cartierul „Platoul romanilor" au fost date în folosință, la parterul blocurilor nou construite, un magazin alimentar cu autoservire pe strada Cloșca, un magazin de legume și fructe „Fortuna" ; o librărie- paipetărie pe bd. Victoria și o parfumerie pe bd. Transilvania, unde, în ultimii ani, a fost creat un modern vad comercial. Tot în acest cartier se află în con
B B B B B B Bspecialiștilor. Iată, de altfel, ce ne-a spus în acest sens tovarășul Gh. Popescu. secretarul primăriei :— Ne-ar fi de un real folos prezența în comună a specialiștilor repartizați de județ pentru coordonarea și îndrumarea activității de sistematizare. Măcar o zi pe săptămână să vină la noi, dar ei nu au mai dat pe aici de foarte multă vreme. Sperăm însă că această situație nu va continua.Ritmul intens al construcției de locuințe a ridicat și ridică o serie de probleme, unele dintre ele încă nere

strucție alte magazine. O atenție deosebită se acordă păstrării, extinderii și modernizării vechilor vaduri comerciale. Astfel, in vechiul vad comercial din centrul municipiului se lucrează la execuția unui complex de magazine cu o suprafață de 2 600 mp, care va cuprinde unități de confecții, țesături, galanterie, tricotaje, încălțăminte, farmacie, cofetărie etc. Un număr de 3 magazine alimentare au fost modernizate și reorganizate pe principiul autoservirii. Pină la sfirșitul acestui an, în alte două magazine se va introduce această formă rapidă de servire a cumpărătorilor, în fotografie : Complexul comercial Blaj (Ștefan Dinică).
pietriș, cu alte materiale, cum ar fi cimentul, fier-betonul și seîndura, ne descurcăm mai greu. Depindem de alții. Iar acei „alții" — în speță, cooperația de consum — nu ne aprovizionează ritmic și în cantități suficiente. O altă greutate pe care o avem este aceea privind asigurarea muncitorilor constructori calificați, singuri în măsură să execute locuințele așa cum prevăd schița noastră și prevederile Legii sistematizării.în legătură cu această ultimă problemă, Ștefan Tîștea și A. Popa, doi dintre cetățenii care au autorizații de

LA PLENIȚA DOLJULUIPrimăria caută explicații în loc să intervină energic
în discordanță cu regulile și schița de sistematizare.— într-adevăr — ne confirmă tovarășul Ion Glodeanu, primarul comunei — la o parte dintre cetățeni, de pildă Marcov Pantelimon și Mă- tușoiu Ion — am observat tendința de amplasare dezordonată a extinderilor, fie că e vorba de bucătării sau de noi camere. Consecința ? Risipa de teren. Au știut să fie buni gospodari cînd au participat la elaborarea și aprobarea schiței de sistematizare 
a comunei, dar nu se străduiesc să-și sistematizeze propria gospodărie. Desigur. lucrările respective au fost autorizate numai după ce proiectele au fost refăcuteNu toate problemele pe care le ridică materializarea schiței de sistematizare pot fi insă rezolvate la fel de simplu și, mai ales, fără sprijinul

zolvate. în primul rind, este vorba de asigurarea materialelor de construcție.— în conoepția noastră — ne spune primarul — construcția de locuințe nu este o problemă exclusivă a cetățeanului, ci a primăriei, a obștii. De aceea, ne preocupăm direct de a- sigurarea unei bune părți din materialele de construcții. De unde ? Din resursele locale. Avantajele unei a- semenea soluții sînt evidente. Pe de o parte, respectivele materiale sint mai convenabile ca preț. De pildă, pe noi ne costă cărămida 0,50 lei. iar țigla 1 leu bucata, pentru că nu ne mai ducem nici la Moțăței — unde ar fi cel mai apropiat depozit (30 km) — nici la Craiova, cale de 60 km. Deci, economie de timp și de bani. Dacă ne putem acoperi, cu forțe proprii, necesarul de țiglă, cărămidă și

construcție, dar care n-au găsit meșterii necesari, ne-au spus :— Ne-am adresat unității de construcții a secției de gospodărie loca- tivă care funcționează chiar la noi, în comună, pentru a contracta construcția lbeuiințetor, dar am fost ami- nați. Motivul ? Le lipsesc oamenii. în special tinichigii, tîmplari și so- bari. Nici de materialele necesare n-am făcut rost, cu toate că acest sector are în stoc însemnate cantități de ciment, fier-beton, var, care stau nefolosite. Respectivele materiale se livrează numai acelora care folosesc și lucrătorii sectorului. Dar pe care lucrători, așa cum vă spuneam, sectorul cu pricina n.u-i are.Care este poziția primăriei față de această stare de lucruri ?— Sectorul de gospodărie locativă

Se știe că, deocamdată, în condițiile tehnologiilor contemporane, nici o uzină chimică nu poate fi concepută fără să nu e- mane și o anumită cantitate de gaze poluante. Pentru că — prin profilul lor — a- ceste uzine folosesc in procesul de fabricație o gamă foarte variată de acizi și gaze de natură toxică. Problema care se pune este aceea a modului in care factorii de răspundere se preocupă pentru supravegherea atentă a surselor poluante. pentru administrarea celor mai e- ficiente măsuri in scopul diminuării continue a efectului nociv al acestor gaze asupra Jocurilor de muncă și a mediului înconjurător.La Combinatul de fire si fibre sintetice din Săvinești s-a acumulat o valoroasă experiență, cu rezultate dintre cele mai bune în acest domeniu atit de important pentru viața și munca oamenilor de aici, pentru ocrotirea faunei și florei din împrejurimi.— Principalele surse de poluare din unitatea noastră — ne spune tovarășul Ion Leț, secretar al comitetului de partid pe combinat — sînt gazele de la instalațiile de oleum și de hidroxilamină care, cu numai 2—3 ani în urmă, ne dădeau foarte mult de lucru, intrucit afectau mediul înconjurător. Iarba, pomii și florile „păleau" in fața avalanșei norilor de gaze eșapate din respectivele instalații chimice, într-o asemenea situație. împreună cu consiliul oamenilor muncii, pe baza propunerilor venite chiar din rîndul chimiștilor, s-a trecut imediat la întocmirea unui program concret de combatere a poluării, program care, in bună parte, a și fost transpus in practică. Acum, după cum vedeți, in combinat a- bundă vegetația, florile de tot felul cresc în voia lor, creînd o ambiantă plăcută.

într-adevăr, toate măsurătorile care se efectuează sistematic de către organele de specialitate demonstrează că. în prezent, concentrația de gaze din zona combinatului de la Săvinești este mai mică de 10 ori față de limita admisă. Cum s-a ajuns la o asemenea situație, cu profunde implicații de ordin economic și social ?— Posibilitățile pentru diminuarea efectului nociv al poluării sint la îndemîna ori-
Protejarea me
ciului înconju
rător - răspun* 
dere a prezen
tului față de 

viitor

cui — ne spune tovarășul Florin Buruiană, irigi nerul-șef al combinatului. Din propria experiență ne-am convins că în prezent poluarea nu mai constituie o sperietoare, că acest așa-zis flagel al oricărei dezvoltări industriale poate fi ținut în frîu. Practic, în unitatea noastră nici o nouă construcție de instalații nu este avizată, pînă cînd, chiar din faza de proiect, nu sînt rezolvate și cerințele impuse de depoluarea locurilor de muncă și a mediului înconjurător. în ce privește fabricile mai vechi, țin să subliniez că au fost luate măsuri pentru funcționarea la parametri optimi a tuturor instalațiilor de absorbție, de dispersare la înălțime mai mare a gazelor care, deocamdată, nu pot fi reținute. De asemenea, prin forțe proprii. s-au făcut cercetări și s-a omologat un procedeu de recuperare a gazelor nitroase de la o instalație. iar lucrările la o nouă instalație pentru recuperarea oxidului de azot au fost încheiate.în același scop, în

cadrul combinatului săvineștean s-a constituit un sector special care, cu ajutorul unui laborator de toxicologie, recoltează zilnic probe de la locurile de muncă și din împrejurimi, face măsurători, iar atunci cind constată prezența unor gaze care depășesc limitele admise vine imediat cu propuneri concrete pentru readucerea la normal a surselor poluante. Pe de altă parte, împreună cu stațiunea de cercetări de la Stejaru, în preajma surselor de poluare au fost instalate aparate speciale care, în orice moment, sesizează gradul de influențare a gazelor asupra mediului înconjurător. Acest control minuțios și sistematic asupra surselor poluante ajută pe specialiști să intervină prompt ori de cîte ori este cazul. în acest fel, chiar în Imediata a- propiere a surselor de gaze toxice se asigură acum o bună dezvoltare a vegetației de tot felul.După cum ne-a informat conducerea combinatului din Săvinești, măsurilor luate pînă acum, menite să mențină puritatea atmosferei și a locurilor de. muncă, li se vor adăuga în curind altele. tot atît de eficiente. Astfel. în scopul unei dispersări și mai bune în straturile superioare ale atmosferei a gazelor din sectorul lacta- mă, se va construi încă o diuză de evacuare la mare înălțime. în ce privește gazele de la instalația de oleum, unde există o diuză de evacuare, concentrația acestora va fi diminuată prin trecerea la o nouă tehnologie de fabricație.Iată deci că la Săvinești, unde există o preocupare susținută pentru ținerea în „frîu" a surselor poluante. s-a creat posibilitatea ca odată cu sporirea producției chimice să poată crește și trandafiri !
Ion MÂNJEA 
corespondentul 
„Scînteli"

care funcționează la noi în comună nu poate face noi angajări, pentru că nu-i permite organigrama — ne spune primarul. Mai mult : sîntem o- bligați să-i amendăm pe cel aproape 40 de zidari care lucrează fără autorizație. Pînă în aprilie aveam o secție de prestări de servicii în construcții a noastră, a consiliului popular. Din aprilie insă, secția a trecut sub coordonat ea unei unități specializate — E.G.C.L. Calafat — de care aparține și sectorul de construcții care funcționează în comună. Cind a survenit această modificare am sperat într-o dezvoltare și îmbunătățire a activității prestatoare de servicii, și nicidecum într-o reducere a ei. în comună mai există un sector zonal de construcții al cooperației de consum și o brigadă de constructori la cooperativa agricolă. Dar meșterii de aici nu pot satisface și solicitările cetățenilor pentru că au de executat pentru propriile unități lucrări de întreținere, reparații și construcție la nivelul capacității maxime. După părerea mea, ar trebui ca aceste trei sectoare să se dezvolte astfel incit să poată satisface și solicitările oamenilor. Pentru că forță de muncă avem in comună. Și. mai ales, pentru că localitatea noastră va deveni oraș, iar case și blocuri se vor face din ce in ce mai multe.Fără îndoială, soluția preconizată trebuie luată in considerare. Dar de la sine nu se va rezolva nici problema muncitorilor calificați, care solicită angajarea, nici cea a capacității de producție a unităților de construcții, și cu atît mai puțin a cetățenilor îngrijorați că autorizațiile de construcție a locuințelor expiră și ei nu-și găsesc constructori... autorizați. Tocmgi de aceea ne întrebăm : de ce nu acționează primăria ? Cum ? De pildă, prin reorganizarea, cu cei 40 de meșteri neautorizați. a unei noi secții de prestații în construcții a primăriei. Consiliul popular comunal are, in acest sens, și dreptul și obligația — prin lege !
Nicolae BĂBALAU 
Florin C1OBĂNESCU

Noutăți din 
industria locală 

timișoreanăDe citeva zile, municipiul Timișoara găzduiește o mare expoziție de bunuri de larg consum — manifestare ce se înscrie în preocupările comitetului județean de partid pentru înfăptuirea măsurilor stabilite prin Programul privind producerea și desfacerea către populație a bunurilor de consum.Un viu interes stîrnesc In rîndul vizitatorilor standurile unităților de industrie locală. După cum ne spune inginerul Ion Staicu, directorul general al grupului întreprinderilor de industrie locală Timiș, unitățile respective produc la ora actuală peste 350 de sortimente de bunuri de consum ; se remarcă variata gamă a produselor a- limentare, de marochinărie, a articolelor de uz casnic, de sport, noile tipuri de mobilă etc. realizate de combinatul de industrie locală. întreprinderile ILCHIM și „Banatul" din Timișoara, „Timișul" din Lugoj etc. De menționat că noile produse se disting prin indici superiori de valorificare a materiilor prime și resurselor locale, prin utilizarea unor înlocuitori indigeni în locul materialelor deficitare și prin introducerea in circuitul productiv a unor deșeuri etc. Astfel, indicele de valorificare a metalului a crescut față de anul trecut cu 11 la sută, iar al lemnului cu 33 la sută. Concomitent au fost reduse cheltuielile de producție cu 24 lei la 1 000 lei producție- marfă. iar prin diminuarea consumurilor specifice planificate s-au economisit 265 tone metal, 118 metri cubi material lemnos, 281 megawați oră energie electrică, 455 tone combustibil convențional. (Cezar Ioana).
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O privire retrospectivă asupra evenimentelor politico-economice petrecute in țara noastră în cursul lunii septembrie pune in lumină cu deosebită pregnanță consecvența cu care se acționează pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI- iea al partidului pe toate planurile, in toate sectoarele de activitate.Deosebit de semnificativ în acest sens este faptul că înfăptuirea acestor obiective s-a aflat în centrul atenției conducerii de partid, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a format obiectul unei analize aprofundate cu prilejui vizitelor de 
lucru în județele Constan
ța, Ialomița, Argeș, Vîlcea, 
Buzău.Tnscriindu-se în stilul de muncă propriu secretarului general al partidului — stil caracterizat, așa cum se știe, prin conducere concretă, soluționare practică, la fața locului, a problemelor dezvoltării economieo- sociale — aceste vizite au prilejuit învățăminte și recomandări de mare însemnătate nu numai pe plan local, dar și pentru colectivele celorlalte unități din economie, pentru ansamblul activității economico-sociale.Dintre numeroasele aspecte reliefate cu prilejul acestor vizite se cuvine subliniată cerința de a se acționa cu mai multă energie și perseverență pentru mai buna utilizare a suprafețelor de producție, folosirea intensivă a mașinilor și instalațiilor, accelerarea introducerii progresului tehnic, innoirea producției și modernizarea ei permanentă la nivelul înregistrat pe plan mondial, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, creșterea eficienței activității economice. în stadiul actual de dezvoltare a țării, cind indicatorii calitativi ai producției și-au sporit considerabil ponderea, aflîn- du-se pe primul plan, aceste sarcini se impun ca obligații prioritare în activitatea economică.Pe baza observațiilor făcute cu prilejul vizitării unor șantiere și a unor noi întreprinderi, se evidențiază, de asemenea, necesitatea sporirii eforturilor pentru realizarea in condiții de inaltă eficiență economică a investițiilor planificate. Dată fiind amploarea programului de investiții în actualul cincinal, aceasta este o problemă de interes național, de stringentă actualitate pentru oamenii muncii din toate județele țării, numai prin intrarea în funcțiune la termen a noilor obiective și capacități, prin valorificarea deplină a potențialului productiv nou creat pu- tindu-se asigura progresul țării în ritmurile înalte prevăzute de cincinal, ridicarea gradului de satisfacere a cerințelor materiale și spirituale ale poporului.Atenția acordată de conducerea de partid bunei desfășurări a activității de investiții se reflectă și în faptul că multiplele aspecte legate de proiectarea și realizarea construcțiilor industriale au fost examinate în COIISfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
organizata din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 13 care au partic1' pat cadre de conducere din acest domeniu, precum și numeroși specialiști; însemnătatea consfătuirii decurge din orientările și măsurile ce au fost indicate cu acest prilej de secretarul general; al partidului, privind o multitudine de aspecte — de la adoptarea unor soluții constructive moderne, simple și raționale, care să permită reducerea substanțială a cheltuielilor și consumurilor materiale. sau elaborarea de norme noi, corespunzătoare performantelor tehnicii 

moderne, pînă la îmbunătățirea a însăși activității de cercetare și de pregătire a specialiștilor în acest domeniu — toate acestea în scopul îmbunătățirii radicale a modului de proiectare și realizare a construcțiilor, al obținerii unei înalte eficiente, la nivelul realizărilor celor mai înaintate pe plan mondial.Aspecte de importanță majoră pentru accentuarea laturilor calitative ale activității economice — in domeniul investițiilor. în industrie, agricultură — au fost analizate la 14 septembrie și la 29 septembrie în ședințe ClC CC" 
miletului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. . măsurile adoptate sînt menite să contribuie Ia mobilizarea mai activă a rezervelor interne din fiecare unitate economică pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor complexe ale planuluiAcțiunea stăruitoare a conducerii de partid și de stat pentru ridicarea nivelului calitativ și creșterea eficientei activității economice, în spiritul orientărilor Congresului al XI-lea, 

își găsește continuarea firească în munca harnică, plină dc abnegație, a colectivelor din întreprinderi, însuflețite de dorința de a înfăptui exemplar sarcinile cincinalului, de a obține realizări cit mai mari în întrecerea socialistă.Este grăitor faptul că, în cele 8 luni care au trecut din acest prim an al cincinalului, in industrie au fost obținute rezultate remarcabile, superioare prevederilor planului pe.ntru această perioadă. în agricultură s-a muncit cu spor pentru stringerea recoltei acestui an și pregătirea celei viitoare. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Buzău, pe baza rezultatelor de pînă acum se întrevede perspectiva ca recolta pe acest an să fie cu mult superioară celei a anului 1973. asigurîndu-se astfel condiții bune pentru aprovizionarea oamenilor muncii, sporindu-se contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a patriei.Toate aceste succese, ilustrând realismul prevederilor cincinalului, forța creatoare a oamenilor muncii, sînt deosebit de îmbucurătoare, fiecărui colectiv reveninidu-i în continuare sarcina de a-și mobiliza întreaga energie și capacitate pentru a obține rezultate mereu superioare, atît pe plan cantitativ, cit și calitativ.Pentru partidul nostru este caracteristic faptul că el îmbină indisolubil preocupările pentru dezvoltarea, economică cu cele privind îmbunătățirea activității ideologice-educa- tive, de formare a omului nou, activitate considerată ca o componentă organică și eșențjală a proce- , sului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Evenimentele lunii care se încheie astăzi confirmă, o dată mai mult, atenția excepțională acordată de partid educației socialiste a maselor.Se cuvine menționat în acest sens, 

înainte de toate, faptul că a fost a- probat de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și dat publicității proiectul Programului 
de măsuri pentru aplicarea 
hotărîrilor Congresului al 
XMea ai partidului și ale 
Congresului educației po
litice și al culturii socialis
te în domeniul muncii 
ideologice, politice și cul
tural-educative, Pr°Sram care, după discutarea sa publică — în prezent în curs ' de desfășurare — urmează să fie aprobat de plenara C.C. al P.C.R. Elaborat de Comisia ideologică a C.C. al P.C.R., sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, programul de măsuri se remarcă prin amploarea și caracterul concret al măsurilor preconizate, vizînd toate aspectele activității educative, toți factorii învestiți 

cu atribuții și răspunderi în acest domeniu. Opiniile exprimate deja în presă cu privire la program, însăși influența sa, de pe acum vizibilă, a- supra activității educative, atestă că organele și organizațiile de partid au dobîndit prin acest document un instrument de cel mai mare preț în eforturile pentru perfecționarea a- cestei activități, corespunzător exigențelor tot mai înalte pe care le ridică înaintarea pe calea socialismului și comunismului.Ca în fiecare an, luna septembrie a marcat deschiderea noului an școlar in invățămintul de toate gradele, intensificarea activităților pregătitoare în vederea unui nou an de studiu și in invățămintul politico- ideologic de partid. Faptul că aceste activități au avut loc în condițiile dezbaterii Programului de măsuri a permis desfășurarea lor la un nivel mai ridicat, a creat premise ca in noul an de studiu procesul instruc- tiv-educativ să înregistreze noi. și substanțiale progrese. Momente semnificative în acest sens au constituit consfătuirile județene ale cadrelor didactice din domeniul științelor sociale și al invățâmintului de partid și U.T.C.. ca și cele ale cadrelor didactice de alte specialități, toate a- cestea prilejuind examinarea aprofundată a multiplelor aspecte pe care le ridică aplicarea Programului de măsuri, exprimarea a numeroase propuneri concrete, consistente, gîn- dite în perspectiva cerințelor majore ale întăririi legăturii învățămîntului cu viața, cu necesitățile practicii, ale accentuării spiritului militapt, revoluționar in întreaga .aguvuațe edwetiva. . :;Prețuirea și ateiițift' cu 'ey're este înconjurată în societatea noastră școala, ca principal factor de educație și-a găsit o pregnantă expresie în vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mai multe unități de învățămînt din Capitală cu 

ocazia deschiderii noului an școlar. Cuvîntarea și recomandările făcute cu acest prilej reprezintă pentru toți slujitorii școlii un îndreptar deosebit de prețios în vederea desăvirși- rii procesului de integrare organică a învățămîntului cu cercetarea și producția, a sporirii rolului școlii în pregătirea tineretului pentru muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste.Pe plan internațional, cronica lunii septembrie a consemnat numeroase evenimente ce atestă prezenta activă, dinamică a României socialiste pe a- rena mondială, acțiunile întreprinse de partidul și statul nostru înscriin- du-se în coordonatele trainice ale unei politici constructive și principiale. in consens cu interesele si aspirațiile profunde ale poporului român. cu interesele generale ale socialismului, progresului și păcii.O componentă intrinsecă a acestei politici, piatra ei de temelie, o constituie. după cum este binecunoscut, 
prietenia frățească cu toa
te țările socialiste, debitare» 

continuă a relațiilor de solidaritate și conlucrare multilaterală cu toate popoarele care făuresc noua orinduire.O pregnantă ilustrare în acest sens au constituit-o convorbirile prietenești dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. cu prilejul vizitei întreprinse. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia. Prin rezultatele sale deosebit de rodnice, această vizită — așa cum a apreciat Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — marchează un moment de cea mai mare însemnătate în evoluția ascendentă a raporturilor româno-iugosla- ve. constituind o nouă contribuție la dezvoltarea și adîncirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări și partide, dintre poporul român și popoarele iugoslave. Dialogul la cel mai înalt nivel, încununat de succes deplin, a pus în. evidență amploarea și trăinicia legăturilor, cu adinei rădăcini în istorie, româno-iugoslave, hotărârea comună de a da noi dimensiuni conlucrării frățești. O mare semnificație politică are în acest sens Declarația comună semnată de cei doi președinți, în spiritul căreia chiar în, timpul vizitei au fost încheiate acorduri și înțelegeri ce deschid noi orizonturi dezvoltării relațiilor noastre de prietenie și colaborare.Consecventa cu care partidul nostru acționează pentru extinderea si întărirea relațiilor multilaterale cu toate țările socialiste poate fi. de a- semenea. ilustrată de semnarea unor importante acorduri de colaborare economică și tehnico-știintifică cu Uniunea -Sovietică și. Polonia.Solidaritatea militantă a part idul ui- ■ și stțftulrrt nostru cu' Mtita popoare-i, lor pentru făurirea uriei Vieți noi. libere si independente, și-a găsit, reflectare în această lună în multiple evenimente, între care un loc important l-au ocupat convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane, secretar gene

ral al C.C. al Partidului. Popular Revoluționar Laoțian, prim-mini.stru al guvernului laoțian, care s-a aflat în- tr-o vizită oficială in tara noastră. Prietenia și solidaritatea româno-la- oțiană, pecetluite prin sprijinul multilateral acordat de poporul român forțelor patriotice laoțiene în anii grei ai războiului, au fost așezate pe temelia trainică a principiilor noi. democratice ale dreptului international. consacrate in Declarația comună semnată cu ocazia vizitei — document ce deschide largi posibilități de dezvoltare a colaborării dintre cele două popoare, angajate în o- pera de edificare, potrivit condițiilor specifice, a orînduirii socialiste.Agenda bogată a activității internaționale a României socialiste în ultima lună este completată cu numeroase primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu a reprezentanților unor guverne, partide progresiste, organizații politice și obștești, personalități proeminente ale vieții politice și e- conomice dinwtări de pe toate continentele. reprezentanți ai unor organizații si organisme internaționale — toate reflectînd amploarea fără pre- 

cedcnt a legăturilor internaționale ale partidului si statului nostru. înaltul prestigiu al României socialiste pe arena mondială.O serie de alte evenimente evidențiază preocuparea constantă a țării noastre pentru extinderea 
relațiilor cu toate statele 
lumii — pe această linie înscriin- du-se vizita primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu, în Austria, acordurile încheiate cu o serie de țări în curs de dezvoltare, prezenta unor delegații de partid și de stat în diverse țări ale lumii.In suita evenimentelor ce au adus în această lună noi și pregnante confirmări politicii principiale si constructive a partidului și statului nostru se înscrie și sesiunea Adunării Generale a jO.N.U., la care România este un participant activ și dinamic, apreciind importanta acestui larg for al națiunilor pentru abordarea și dezbaterea problemelor ce confruntă lumea de azi ; acestui obiectiv îi răspund pe deplin inițiativele și e- forturile perseverente ale tării noastre pentru creșterea rolului șl 
eficienței O.N.U. în viața 
internațională. ParticiPind ia sesiune. România este animată de dorința și hotărirea de a-și aduce din plin contribuția la soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității. în spiritul acestui comandament major al vieții internaționale, tara noastră a prezentat și. Ia această sesiune o serie de propuneri.constructive, npmă- rîndu-se printre inițiatorii sau coautorii a ciiwa 10 din cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a sesiunii — în problemele dezarmării, reducerii decalajelor și instaurării unei noi ordini politice și economice, lichidării ultimelor vestigii ale colo

nialismului. a oricăror forme de dominație, întăririi păcii și securității internaționale. De altfel, este semnificativ câ însăși tematica marilor grupe de probleme aflate pe ordinea de zi a actualei sesiuni cuprinde obiective ce se înscriu pe linia unor orientări permanente ale politicii externe a României — ceea ce atestă o dată mai mult concordanta acestei politici cu cerințele cele mai acute ale contemporaneității.în cadrul unei alte mari reuniuni internaționale, la Ciudad de Mexico, unde s-au desfășurat _ lucrările „Grupului celor 77", România și-a reafirmat poziția cu privire la jțg. 
cesitatea instaurării unei 
nai ordini economice in
ternaționale, fără de care nu pot fi concepute lichidarea subdezvoltării, înlăturarea prăpastiei dintre țările bogate și țările sărace, pacea și progresul general al tuturor națiunilor. Este pentru prima dată cind tara noastră ia parte. în mod oficial, la o asemenea reuniune, după 

primirea ei. în urmă cu șase luni, ca membru al acestui grup ce reunește peste 100 de state ale lumii — in aceasta găsindu-și consacrare relațiile de prietenie și solidaritate cu celelalte țări in curs de dezvoltare, recunoașterea eforturilor sale perseverente în vederea restructurării raporturilor economice internaționale. a făuririi unei lumi mai drepte. Și este adine semnificativ faptul că Programul de măsuri a- doptat la Ciudad de Mexico are ca fir conducător ideea, susținută permanent de partidul nostru, privind necesitatea intensificării cooperării internaționale. în primul rînd intre țările în curs de dezvoltare înseși, întărirea solidarității și unității lor de acțiune.în același spirit, tara noastră și-a făcut auzit glasul de la tribuna Conferinței generale a Agenției internaționale pentru energie atomică, de la Rio de Janeiro, relevînd cerința dezvoltării cooperării internaționale în domeniul aplicării în scopuri pașnice a energiei atomice și garantării accesului tuturor statelor, mari și mici, dezvoltate și în curs de dezvoltare. la cuceririle științei în a- cest domeniu. în același timp, în cadrul Conferinței regionale a F.A.O. pentru Europa, desfășurată în această lună la București, România s-a pronunțat pentru dezvoltarea cooperării și intensificarea sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare în problemele agriculturii și alimentației — ca parte componentă a procesului de făurire a noii ordini economice mondiale.Noi fapte și evenimente petrecute în intervalul la care pe referim ilustrează pregnant .aprecierea partidului nostru cu privire la afirmarea tot mai puternică a mișcării de e- liberare națională. Dovezi grăitoare în acest sens sint intensificarea luptei patrioților din Namibia pentru dobîndirea libertății și independenței, recunoașterea de către 

regimul din Rhodesia a necesității transferării puterii către populația africană, ca urmare a luptei poporului Zimbabwe și a accentuării izolării internaționale a rasismului, amploarea fără precedent ă acțiunilor populare din R.S.A. Țara noastră, după cum se știe, in spiritul poziției sale consecvente de sprijinire activă a luptelor de eliberare națională, se pronunță ferm pentru a se asigura cit mai repede independența Namibiei și Rhodesiei, pentru a se pune capăt politicii rasiste din Africa de Sud. nutrind convingerea că nu este departe ziua în care vor fi înlăturate de pe întreg pămîntul Africii vestigiile anacronice ale colonialismului și opresiunii rasiale. această perioadă, • altă regiune a Mijlociu. atestă al lichidăriiEvoluția, în situației dintr-o lumii. Orientul caracterul imperios focarelor de conflict și încordare, care. în condițiile de azi. pot în orice .moment să se extindă punînd in pericol pacea internațională. în acest sens, evenimentele din Liban au scos în relief urgența încetării războiului fratricid care a adus atîtea suferințe poporului libanez, ca și poporului palestinean.Pe plan economic, luna septembrie a adus noi fapte care ilustrează 
o accentuare a crizei siste
mului capitalist, C9 cuprind* treptat toate sferele vieții economico-sociale. Efectele revirimentului atît de mult așteptat în țările occidentale, după o îndelungată perioadă de recesiune, sînt aproape anulate de ritmul galopant al inflației. în majoritatea statelor capitaliste, preturile au continuat să crească masiv, afectînd grav veniturile oamenilor muncii. Pe de altă parte, măsurile de restrângere a activității economice adoptate într-o serie de țări, în încercarea de a stăvili ascensiunea inflației, au dus la creșterea masivă a șomajului, care a atins niveluri record atît în S.U.A., cit și pe ansamblul Pieței comune (peste 5 milioane, față de 4,3 milioane în urmă cu un an). Fră- mîntările politice din Franța, care au dus la formarea unui nou guvern, a- vînd principala misiune redresarea situației economice, dezbaterile din cadrul Congresului sindicatelor britanice și ale Partidului laburist, dialogul dintre guvern și sindicate din Italia — oglindesc tensiunea socială creată în țările respective, ca și în genere în lumea capitalistă, fermitatea cu care masele muncitoare se ridică în apărarea drepturilor lor.Desfășurarea vieții internaționale, numeroase alte evenimente și fapte reflectă concludent transformările înnoitoare proprii epocii noastre, a- firmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a trăi în deplină libertate și independență, de a-și organiza viata așa cum doresc, ilustrează creșterea forțelor care se pronunță pentru lichidarea definitivă a vechii politici de dominație și dictat. pentru accentuarea cursului spre destindere, instaurarea unor relații noi. de egalitate și respect reciproc.După cum se știe, acestea sînt o- biective permanente ale politicii și activității internaționale a partidului și statului nostru. Faptul că noi și noi evenimente vin să ilustreze a- firmarea lor tot mai pregnantă pe arena mondială reprezintă o confirmare a justeței orientărilor principiale ale politicii externe a României socialiste, politică aflată în consens cu interesele șl aspirațiile cele mai înairtateale întregii omeniri progresiste — în «Ceasta găsindu-se Unul din izvoarele vii ale prestigiului si prețuirii de care se bucură poporul român în lume.

Ada GREGORIAN
Dumitru ȚINU

V."

PRIN TEHNOLOGII MODERNE,
[ PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ PE ȘANTIEREj

CULESUL VIILOR
Pentru a preveni pierderile, e nevoie să se organizeze 
bine recoltarea, transportul si prelucrarea strugurilor

yîn comparație cu anul trecut, Grupul de șantiere construcții industriale Govora are de realizat în acest an un volum sporit de investiții atît pe platforma industrială Rîmnicu-Vîlcea, cit și în alte localități din județ. Cu toate aceste sarcini superioare. forța de muncă a grupului de șantiere a scăzut cu 16 la sută, fapt care la prima vedere apare ca un paradox. Cum se explică acest raport invers proporțional între sarcini și efective ? Răspunsul la această întrebare ne-a fost dat de către inginerul Dinu Boghez, directorul grupului de șantiere.— Succesul se datorează înfăptuirii sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului și întărite din nou la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. privind aplicarea pe scară largă a unor tehnologii moderne de construcție, precum și creșterea, spectaculoasă aș spune, a productivității muncii. De pildă, dacă anul trecut trebuia sâ turnăm între 900—1 000 metri cubi de beton monolit la un milion lei producție, astăzi realizăm acest indicator cu numai 500. maximum 600 metri cubi, tocmai datorită folosirii intensive a prefabricatelor. A- ceastă nouă tehnologie ne permite. de altfel, să suprapunem în timp ridicarea construcțiilor cu execuția plăcilor și stîlpilor prefabricați. Sistemul prefa- bricării l-am extins la aproape toate genurile de lucrări.Aceeași amplă acțiune de fo

intr-una din secțiile întreprinderii „Rulmentul" din Brașov Foto : E. Diehiseanu

losire pe scară largă a prefabricatelor se desfășoară și în loturile șantierului de montaj.— încă de la începutul anului — ne spunea inginerul Jean Decuseară, șeful șantierului — un colectiv de cadre tehnice și muncitori, condus de inginerul Eremia Gramarenco, se ocupă intens de extinderea și generalizarea prefabricatelor industriale la fiecare punct de lucru.
Din activitatea constructorilor vîlceni
Elementele spațiale de construcții metalice, schemele izo- metrice, ca și alte instalații sint aduse la locurile de montaj deja asamblate, ceea ce determină reducerea duratei de execuție între 15 și 50 la sută. In această direcție dispunem în continuare de noi și mari rezerve. Bunăoară, in perspectiva imediată urmează să asimilăm noi tehnologii și tipuri de suporți pentru conducte, repere care pînă acum au necesitat un mare volum de muncă. Ideea noilor procedee aparține subinginerului Viorel Bibireață și muncitorului Florin Veselea- nu, din cadrul secției de producție secundară, și ea a fost reținută în urma acțiunii întreprinse de biroul organizației de partid, sub deviza „Fiecare muncitor, inginer, tehnician — un promotor al noului".

Comitetul de partid al grupului de șantiere a organizat o amplă investigație în rindul comuniștilor, al tuturor lucrătorilor, pe baza unor chestionare, care, printre alte .întrebări legate de munca propagandiștilor, de viața organizațiilor de partid în general, cuprindea și întrebarea : „Ce îmbunătățiri tehnice se pot aduce la locul dumneavoastră de mun
că După cum era și firesc, chestionarele s-au reîntors la comitetul de partid cu un bogat conținut de idei, fiecare cu valoarea și posibilitățile sale de a- plicabilitate. Așa s-a născut, după cum ne relata tovarășul Rovin Todea, secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere, ideea deosebit de valoroasă a pilotării structurii de rezistentă Ia fabrica de nutrețuri combinate Băbeni. soluție propusă și aplicată de maiștrii Aurel Lădaru și Vasile Chiraș, după consultarea prealabilă a muncitorilor Petre Lupu, Stan Ovi- diu, Constantin Păiuș, Nicolae Grigorescu și alții.Desigur, numărul soluțiilor reieșite din „sondajul tehnic", cum îl numește cu satisfacție directorul grupului de șantiere, a fost mult mai mare. Odată cu aplicarea acestora s-a reușit să 

se găsească o rezolvare optimă și operativă a multor probleme cu care se confrunta colectivul de constructori. Dacă, totuși, bilanțul realizării planului de investiții pe 8 luni și jumătate, în întregul său, nu este in măsură să dea satisfacție constructorilor, montorilor și instalatorilor de pe platforma industrială Rimnicu-Vilcea, a- ceasta se datorește și greutăților pe care le-au întîmpinat și continuă să le mai înlîmpine, ele fiind generate cu precădere de ceilalți factori care concură la realizarea importantelor o- blective industriale. Bunăoară, Combinatul chimic Rimnicu- Vilcea nu a asigurat din timp Întreaga documentație de execuție, obligîndu-1 pe constructor ca, mai multe luni la rînd să-și disperseze forțele la lucrări de însemnătate ' secundară. De a- semenea, s-a făcut simțită lipsa condițiilor tehnico-materiale pe care avea datoria să le asigure forul de resort, respectiv. Trustul de construcții industriale Pitești. Toate aceste neajunsuri au făcut obiectul unei analize detaliate, întreprinse la începutul acestei luni de comitetul județean de partid, cu care prilej s-au stabilit direcțiile imediate de acțiune și măsurile pe care trebuie să le înfăptuiască factorii de răspundere pentru recuperarea grabnică a restanțelor.
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

Intr-un articol publicat în ziarul nostru din 25 septembrie, conducerea Centralei viei și vinului a făcut o serie de recomandări în ce privește culesul strugurilor și vinificația în condițiile acestei toamne. Dintre acestea, amintim necesitatea de a se urmări îndeaproape cum oecurge acumularea zahărului în boabe și in funcție de a- ceasta să se organizeze culesul. De asemenea, pentru a se preveni pierderile trebuie grăbit transportul și organizată cit mai bine activitatea la centrele de prelucrare. Cum se respectă aceste indicații ? Iată concluziile unui raid-anchetă organizat in județele Vrancea și Galați.După cum se știe, județul Vrancea deține o mare Suprafață cultivată cu viță de vie. In vederea bunei desfășurări a culesului strugurilor și vinificației a avut loc o întrunire operativă de lucru a comandamentului județean cu activul din agricultură. Au fost stabilite noi măsuri organizatorice și tehnice care țin seama de condițiile specifice ale acestei toamne. Cu prilejul unui raid întreprins prin mai multe unități agricole cu sector viticol dezvoltat, am putut constata că s-a trecut la aplicarea măsurilor stabilite de comandamentul județean.In unitățile agricole se au în vedere recomandările Stațiunii de cercetări viticole Odobești. Ele țin seama de faptul că există încă o diferențiere în ce privește maturarea strugurilor de la o zonă la alta a județului și chiar in cadrul aceleiași zone. De asemenea, ploile căzute și timpul rece au favorizat apariția mucegaiului. De aici și necesitatea executării diferențiate a culesului, în funcție de condițiile specifice din fiecare zonă. Recoltarea a început cu prioritate in plantațiile din sud și se extinde spre zona deluroasă, pe măsură ce crește cantitatea de zahăr din boabe. Soiurile atacate de mucegai au început să fie culese odată ce se atinge concentrația minimă de zahăr. Pentru a stăvili acest atac, in multe unități s-a trecut la desfrunzitul butucilor, la îndepărtarea buruienilor care favorizează menținerea umidității și împiedică circulația curenților de aer. A- semenea lucrări au fost execu

tate în mod deosebit în plantațiile clasice.Cooperativa agricolă din Tîm- boiești. de exemplu, a și livrat centrelor de prelucrare. în cursul unei zile, perte 220 tone de struguri. Cantități însemnate au fost recoltate și din viile cooperativelor agricole din Ure- chești, Vîrteșcoiu, Dumbrăveni, Odobești și altele. Mai încet se 
în podgoriile din județele 

Vrancea și Galați

Noul combinat de vinificație de la I.A.S. Panciu, județul Vrancea, 
are o mare capacitate de prelucrare a strugurilor

desfășoară această lucrare la Cotești, Cîrligele, Bordești, Ja ri.ștea, cu toate că recomandările specialiștilor țin seama de situația exactă privind coacerea unor soiuri de struguri din a- ceste unități.Comandamentul județean a indicat ca, de la începutul acestei săptămini, să se intensifice ritmul culesului în toate unitățile — acțiune care e îndrumată și controlată îndeaproape.
Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scînteii"Cu cele 24 258 hectare cultivate cu vită de vie județul Galați deține locul al doilea în viticultura țării. Rezultă firesc a

tenția cu totul deosebită ce se acordă culesului strugurilor. Tovarășul ing. Petre Ene. directorul întreprinderii viei și vinului Galați, care ne-a însotit în raidul nostru, ne-a spus că. între măsurile pregătitoare ale a- cestei campanii se înscriu : a- sigurarea a circa 240 mijloace de transport pe zi ; dotarea cu diferite utilaje care va permite 

ca jumătate din cantitatea de struguri adusă în unitățile de vinificație să se basculeze ; mărirea capacității de depozitare a mustului și vinului.Cu toate că recoltatul strugurilor a fost declanșat eu o în- tîrziere de 15—20 de zile, acum, în majoritatea unităților se muncește intens. Nicolae Roșu, șeful unității de vinificație din comuna Independența, ne spune: „Dacă în ziua de 23 septembrie am preluat 80 de tone de struguri, acum cantitățile primite zilnic sint mai mari. Nu este un motiv de îngrijorare pentru noi, fiindcă avem suficiente capacități de prelucrare". In legătură cu ultima afirmație ne este a- rătată o nouă instalație zdrobi- tor-scurgător de mare producti

vitate, ce înlocuiește o întreagă, uzină de vinificație, ea fiind servită de un singur om.„Ferma noastră a livrat pînă acum la unitatea Viei și vinului Liești circa 5 vagoane de struguri — ne spune Dragostina Brăilescu, șefa fermei 5 de la cooperativa Liești. Am organizat in așa fel munca, incit să putem respecta graficul stabilit". Ca urmare, la centrul de vinificație din Liești activitatea este intens.ă. Cooperativele a- gricole din Liești, Bucești. Tudor Vladimirescu și Șerbănești au adus cantități care acoperă capacitatea de prelucrare a unității. La I.A.S. Ivești muncesc la cules numeroși elevi gălățeni de la liceul de marină și de la grupul școlar al combinatului siderurgie. Iar munca lort' începută de cîteva zile, poate fi apreciată ca bună. O paranteză : peste 7 000 de elevi gălățeni lucrează în această campanie la cules de struguri și la alte activități de sezon.Am surprins însă și situații care contrastează cu cele arătate mai sus. De pildă, în jurul orei 14,30 ne aflam în viile cooperativei agricole Grivița, la punctul Cramă. Erau aci două echipe ale fermei nr. 2 : una condusă de Ion I. Ocheană. iar cealaltă de Mihalache Murgoci. O primă observație : echipele nu se aflau la lucru cu întregul efectiv, din prima absentind 15 oameni, iar din cealaltă — 10. Apoi, cit privește munca, echipa lui Ocheană se pregătea să părăsească via, deși vremea era minunată. Mai precizăm că nici bilanțul acestei jumătăți de zi de muncă nu era mulțumitor : culeseseră fiecare mai puțin de- cît realizaseră zilnic elevii aîlați la lucru Ia I.A.S. Ivești. Aceasta demonstrează necesitatea ca disciplina în muncă să fie instaurată pretutindeni. De altfel, măsurile luate de comandamentul județean au în vedere această cerință. Trebuie acționat ferm pentru ca munca să se desfășoare în bune condiții, iar campania de recoltare a strugurilor, ce ciștigă în intensitate cu fiecare zi, să fie încheiată cit mai repede.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Seinteii*



PAGINA 4 SCÎNTEIA-jot 30 septembrie 1976

ISTORIA UNIVERSALĂ
in școli, in procesul general educativDupă cum se știe, de la Congresul al IX-lea al partidului și pînă în prezent s-a petrecut in domeniul cercetării istorice și în predarea istoriei în invățămintul de toate gradele un adevărat reviriment. Hotărirea recentă a conducerii de partid ca acestei științe să-i fie amplificat, pe măsura virtuților ei firești, rolul în procesul instruc- tiv-educațional este salutată cu bucurie. Sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a- fost elaborat programul de măsuri ideologice, politice și cultural-educative, in care se prevede, printre altele, introducerea la anii III și IV de liceu a unui studiu privind Problemele fundamentale ale istoriei universale. Asupra acestui curs am dori să zăbovim aici.Această măsură este binevenită cu atit mai mult, cu cit un curs de probleme fundamentale ale istoriei patriei și Partidului Comunist Român se prevede, de asemenea, în planurile tuturor facultăților și specializărilor. Ambele cursuri răspund indicațiilor date de secretarul general al partidului nostru la Congresul educației politice și al culturii socialiste și se axează pe principiile metodologice incluse în Programul partidului. De

I

aceea, ele trebuie să fie corelate, deși se desfășoară pe trepte diferite. Mai ales că prin măsura amintită s-a găsit un e- chilibru rezonabil între volumul și durata. predării istoriei patriei și predarea istoriei universale, care își află și de această dată o judicioasă cumpănire și eșalonare și care

revoluționare mondiale, spre a reliefa în fața tineretului nostru școlar experiențele altor popoare în construirea socialismului. în felul acesta se va lumina și prețui și mai mult concepția partidului nostru, contribuția sa la îmbogățirea gîndirii marxiste și a practicii revoluționare, cu aplicarea prin
Cultura socialistă

și educația politică - 
într-o unitate inseparabilă
va permite absolvenților ultimilor ani de liceu să dobindească o cultură istorică structurată pe problemele fundamentale ale omenirii și — subliniem încă de acum — ale lumii contemporane. De aceea, sint de părere că intr-un asemenea cadru trebuie reliefată mai iutii lupta pentru libertate națională, socială și statală a tuturor popoarelor ce au fost chemate la o viață nouă, in epoca noastră, a contemporaneității. După aceste probleme ale lumii contemporane, ar trebui să aibă prioritate la cursul propus predarea problemelor de bază ale luptelor revoluționare în perspectiva istoriei universale, ale mișcării muncitorești

cipiilor general valabile la condițiile istorice concrete ale poporului nostru.Istoria este știința care servește idealul cunoașterii reciproce. îmi amintesc cu un sentiment de prețuire și admirație de unii studenți din state independente din Africa, ve- niți la Facultatea de istorie din București și care s-au aplecat cu deosebită dragoste să cunoască istoria patriei noastre și istoria Partidului Comunist Român. Consider, tocmai de aceea, că întregul curs de probleme fundamentale ale istoriei universale este chemat să înlesnească înțelegerea politicii externe a partidu-

lui și a statului nostru socialist.Evident. in alegerea problemelor nu pot fi trecute cu vederea acelea care au atingere cu trecutul nostru istoric, cu lupta pentru libertate și unitate a înaintașilor noștri. Educația în spirit internaționalist trebuie să se împletească armonios cu educația patriotică a tineretului. Noua reglementare leagă ir#chip organic — și ponderat — istoria națională de cea universală. în această ordine de idei îmi permit să redau aici cuvintele pline de înțelepciune pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a inclus în Mesajul adresat Congresului internațional tracologie, rești între brie a.c. :— spunea neral al trăind pe pămintul locuit, muncit și apărat odinioară de un mare popor, de oameni viteji și drepți, dorim să facem totul pentru ca în această zonă geografică, in Europa și în întreaga lume să domnească rarea starea poarelor".Disciplina istoriei trebuie pusă în întregime in slujba unui asemenea măreț Ideal.

de ținut la Bucu- 4—10 septem- „Noi românii secretarul ge- partidului — La planșeta sau in fața mache- 
telor, activitatea elevilor Liceu
lui industrial nr. 2 
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PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Consultații pentru elevi 
(Matematică anii II și IV).

16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Din țările socialiste.
17.40 Cabinet juridic.
18,00 Tragerea de amortizare ADAS.
18,10 —*.............
18,25

camera
a Radioteleviziunii din Iran

Un interesant schimb de opinii privind „Conflicte și eroi în dramaturgia contemporană", cu participarea unor oameni de teatru români și sovietici, a avut loc în zilele de 28 și 29 septembrie în Capitală, la Casa scriitorilor. Manifestarea, care se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare dintre uniunile scriitorilor din România și Uniunea Sovietică, a inclus în programul celor două zile dezbateri, întîlniri cu regizori și actori bucureșteni, vizite de documentare.

Melodii oltenești.
Turism și vînătoare; Cascada 
Putnei.
Ateneu popular TV 
1001 de seri.
Telejurnal.

18,50
19,20
19.30 ___________
20,00 întrebări și răspunsuri.
20.30 — _ . - .Fllm artistic : „Tată de duminică". 

Producție a casei de filme trei. 
Premieră TV.
în lumina reflectoarelor. In pro
gram : Katia Fillpova (Bulgaria), 
Olimpia Panciu, Shyrlel Bossey 
(Marea Britanie), lanis Petropoulos 
(Grecia).
24 de ore.
închiderea programului^, .
PROGRAMUL II*’

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

22,30 Închiderea programului.

21,35

22.10
22,30

Pentru prima dată oaspete al publicului românesc, Orchestra de cameră a Radioteleviziunii din Iran și-a început turneul în țara noastră printr-un frumos concert susținut la București. Elementele succesului puteau fi presupuse incă de la lectura programului — echilibrat, zat pe literatură clasică temporană — precum și noașterea „capetelor de dirijorul Loris Tjeknavorian si violonistul 3 Aii Forough, muzi- ;Ș cieni ce și-au impus S talentul în viata mu- * zicală internațională ;; a ultimului deceniu. | Desigur, pentru nive- ji luț. /mui ansai-pijilu 4* caoiwal. cunoașterii

ba- și con- din cu- afiș“ :

cinema
• Ultimele zile ale verii : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
GKIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
e Orient Expres : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 783) — 
19,30. EFORIE — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20,15, FESTIVAL — 8,45;
11,30; 14,15; 17.15; 20.
• Katina : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Un loc sub soare : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
•. Țara Îndepărtată : BUCUREȘTI
— 8,45; 11: 13,15; 16; 18,15; 20,30,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Dacă tace cîntărețul : PATRIA

‘ .............................................. 20,30,
CUL-

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
TURII — 18.
• Osîncla : MODERN — 9,30; 
15; 17,30; 20,15, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
ROVIAR — 9,30; 12; 14,30; 17;
TOMIS — 9; 11.30; 14,45; 17,15; 20,15. 
ft. Diamante pe roți : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pintea : ARTA — 15,30; 17,45;
20, COSMOS — 15,30; 18; 20,15,
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Pinocchio: DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30.
ft. Cu mîinile curate : DOINA —■ 
17,30; 20.
• Aeroport ’75 : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Aripi puternice : LUMINA — 9; 
11,3.5; 13,30; 15,45; 18; 20.
ft* Cei 13 de Ia Barletta : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Finist, șoim viteaz : FLAMURA
— 9.
• Ziua filmului documentar: TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
ft. Apașii: VICTORIA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Luptătorul din New Orleans: 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Nebună de legat : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
ft. Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong : COTROCENI — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
< Filiera II: BUCEGI — 15,30; 
17,45; 20.
• Romanță pentru o coroană: DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
ft. Micul indian : FLOREASCA — 
13,30; 15,30; 18; 20.
• Pisicile aristocrate : GIULEȘTI
— 10; 15,30.
• Cînd vine septembrie : GIU
LEȘTI — 17,45; 20.
>. Melodiile cartierului: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Călărețul cu eșarfă albă : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Eu și dragile
CR1NGAȘI — 17.
ft. Texas, dincolo
— 16; 18; 20.
• Tom și Jerry
16.

mele mătuși :

de rîu : MUNCA

PACEA — 14;

teatre
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și... zeilig șor ! — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Șoricelul și păpușa — 10.
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și compozitorul iranian H. Far- hat, în care seriozitatea alcătuirii discursului sonor se baza pe o profundă cunoaștere a principiilor artei contrapunctului, într-o construcție sonoră de „concerto grosso" anume gin- ditâ la dimensiunile acestui ansamblu. In ceea ce-1 privește pe tinărul violonist Aii Forough — solist
CARNET

MUZICAL
.-1 ..solidă a stilurilor, echilibrarea sonorităților, maleabilitatea in adaptarea la condițiile sălii de concert sint esențiale in confruntarea cu un public nou. Sint tot atîtea răspunsuri pozitive care argumentează impresia excelentă lăsată de muzicienii iranieni.Recomandat de o activitate a- preciată unanim în fața unor prestigioase ansambluri simfonice contemporane, talentul dirijorului Loris Tjeknavorian se relevă viguros, în stăpînirea cîntului de ansamblu, în conturarea particularităților expresive ale lucrărilor interpretate, fie aparținînd lui Baeh sau Purceii, fie lui Albert Rov=- sel, cu o diversitate a nuanțărilor în care experiența se îmbină cu o pregnantă sensibilitate. Aceleași date au fost confirmate și de audiția unei lucrări semnate de muzicologul

CU

al „Concertului" de Haydn — un delicat lirism, o sonoritate generoasă a cintului, subliniază valențe ale talentului său aflat în .primii ani ai ascensiunii artistice.Existența unei asemenea orchestre „cameră este semnul cel mai edificator al nivelului vieții muzicale iraniene contemporane. Recunoaștem, astfel nu numai soliditatea bazelor pe care se edifică cultura artistică contemporană a acestui popor, ci și modalitățile de susținere a dialogului cu marele public, pornind de la cultivarea bogatului tezaur al tradiției. Semn de maturitate, de elevat nivel artistic, concertul Orchestrei de cameră a Radioteleviziunii din Iran și-a convins ascultătorii, demonstrînd că slujirea frumosului este una dintre cele mai cuprinzătoare modalități de cunoaștere și de prețuire reciprocă, în care succesul are semnificația generoasă a admirației și prieteniei.
Griqore
CONSTANT1NESCU

(Urmare din pag. I)că, în condițiile actuale, cînd poporul nostru este angajat intr-o operă atit de vastă și de complexă, cilm este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cresc mai mult ca oricînd influenta factorilor subiectivi, conștienți, rolul propulsiv al conștiinței socialiste. într-adevăr. cu cit oamenii au un nivel mai înalt de conștiință; cu 'atit munca lor este mai rodnică, participarea lor la conducerea și rezolvarea treburilor obștești mai activă și mai responsabilă, ceea ce determină accelerarea ritmului general de dezvoltare economică ș> socială. Atitudinea înaintată fată de muncă, actele de eroism in diferitele sectoare ale construcției socialiste, minunatele inițiative în întrecerea pentru realizarea sarcinilor cincinalului. munca fără preget pe șantierele de investiții iată numai ci- teva din aspectele care .ilustrează uriașa forță mobilizatoare a conștiinței socialiste. Toate acestea îndreptățesc aprecierea că în actuala etapă dezvoltarea conștiinței socialiste reprezintă un factor de prim ordin. o componentă esențială a procesului de edificare a noii orinduiri.Este un merit deosebit al Partidului Comunist Român de a fi relevat și de a fi dat curs, prin întreaga sa activitate, acestei cerințe majore a mersului înainte al societății noastre. Partidul a criticat tendințele care s-au manifestat într-o vreme de subapreciere a activității ideologico-educa- tive, subapreciere alimentată și de teza rigidă a așa-zisei „inevitabilități" a rămînerii în urmă a conștiinței sociale față de dezvoltarea vieții materiale, a combătut această concepție fatalistă, de natură să ducă la pasivitate, la atitudini de toleranță în fața mentalităților și deprinderilor înapoiate, a cerut organizațiilor de partid, tuturor factorilor educaționali să intensifice și să ridice la un nivel superior munca ideologico-educativă, tocmai spre a asigura dezvoltarea conștiinței socialiste la toți membrii societății noastre, valorificarea din plin a uriașei sale forțe creatoare în opera de edificare a noii orinduiri. Orientările și sarcinile de amplă perspectivă stabilite în acest domeniu de Congresul al XI-lea, de Congresul educației politice și al culturii socialiste și-au găsit concretizare în proiectul Programului de

măsuri elaborat de Comisia ideologică și adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și aflat prezent în dezbatere publică.Așa cum este bine cunoscut, elaborarea acestui program, ca și înîn . a măsurilor adoptate în perioada anterioară în vederea îmbunătățirii activității politico-educative, ■ rolul decisiv i-a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se și cu a- cest prilej capacitatea sa de a descifra cerințele dezvoltării Societății noastre, consecvența și fermitatea în promovarea spiritului revoluționar. Tezele din iulie 1971, cuvîntă-
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★Română din București a miercuri seara cea dinții a stagiunii 1978—1977 —de Richard Wagner, în
Opera prezentat premieră „Walkiria' __ ____________ __________regia lui Jean Rînzescu. scenografia lui Roland Laub și conducerea muzicală a lui Constantin Bugeanu.

★în sala Ateneului Român a avut loc miercuri seara deschiderea stagiunii simfonice 1976—1977 a Filarmonicii „George Enescu“. Concertul inaugural, dedicat Zilei internaționale a muzicii, a fost dirijat de Mircea Cristescu și a avut ca solist pe pianistul francez Francois Joel Thiol- lier. Programul a început cu o primă audiție românească — Cantata „Zi de lumină" de Irina Odăgescu- Țuțuianu, a continuat cu Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 de Brahmă șț ș.-a încheiat cu trei lucrări’dih croația lui Wagner. Și-au dat :cofn8ursiil' orchestra simfonică și corul Filarmonicii „George Enescu“, dirijate de Vasile Pântea.
★Cea de-a 30-a stagiune a Operei de Stat din Timișoara a debutat miercuri seara cu un spectacol alcătuit din „Interogatoriul din zori“ și „Mariana Pineda", creații lirice cu mesaj revoluționar și patriotic semnate de compozitorul Doru Popovici.
★ .Un nou recital susținut miercuri de pianistul Sviatoslav Richter, artist al poporului al U.R.S.S.. a reunit în sala Ateneului Român pe numeroși iubitori ai muzicii din Capitală.Apreciind arta pianistică a lui Sviatoslav Richter. caracterizată printr-o profundă înțelegere a lucrărilor. printr-un uimitor simț al stilului și o deosebită virtuozitate, publicul i-a răsplătit înalta măiestrie cu îndelungi și călduroase aplauze.(Agerpres)

de către toți membrii a concepției științifice a clasei muncitoare — sotfie- despre mate-șir ea tății lume . _ ____ _____rialismul dialectic și istoric — a politicii interne și externe a partidului, cultivarea patriotismului revoluționar. a principiilor și normelor de etică și echitate socialistă, cunoașterea a ceea ce este mâi valoros în domeniul culturii, științei si tehnicii, ridicarea calificării profesionale.Conștiința socialistă nu are nimic comun cu repetarea mecanicistă a unor idei, fraze, citate din scrierile clasicilor marxism-leninismului sau din documentele de partid. Ea se

Sîntem la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, care, prin produsele ei — utilajul petrolier de foraj și extracție de înaltă tehnicitate — plasează tara noastră pe unul din locurile de prim rang în ierarhia mondială a performantelor de săpare la mari a- dinejmi (o ultimă instalație realizată sfredelește straturile scoarței terestre spre cota 10 500 m) și face cunoscute în zeci de țări ale lumii capacitatea noastră tehnică și ingeniozitatea românească în construcția de mașini și agregate originale ! Avem ca interlocutori pe locțiitorul secretarului comitetului de partid din întreprindere, pe președintele comitetului sindical și pe secretarul comitetului U.T.C., toți factori responsabili pentru modul cum se desfășoară, la nivel de uzină, activitățile cu rol formativ, educațional.Pentru început ni se înfățișează Un program de perspectivă al activității poli- tico-economice și cultural- educative de masă, desfășurător . amplu, înmănun- chind tot ce s-a conceput pentru anul 1976 ca plan de acțiuni menite să dea răspuns sarcinii trasate de partid — sarcină permanentă decurgînd atit din Programul partidului, cit și din vasta problematică dezbătută de Congresul educației politice și al culturii socialiste — pentru formarea omului nou al societății noastre, pentru continua modelare a conștiinței sale revoluționare. Am avut impresia — și cred că nu greșesc afirmînd că oricine in locul meu s-ar fi confruntat cu aceeași stare de spi- rit câ mâ aflu. în fața unui, program universitar de învățămînt, .sau că am de-a face cu un document cumulativ al vreunor instituții cu profiluri diferite, a- ducînd fiecare nota sa specifică de contribuție la împlinirea unui program complex de măsuri și acțiuni politico-educative pe un întreg an. Cîteva titluri de preocupări : Studii, Analize, Schimburi de experiență, Instrucțiuni metodice, Simpozioane, Mese rotunde, Concursuri, Expoziții. Filme etc. Ar fi extrem de dificil ca in spațiul unui articol precum cel de față să redai, fie chiar cu titlu de exemplificare, una ori două din acțiunile înscrise la fiecare din capitole. Dificil, de ce ? Pentru că programul la care ne referim umple o foaie de hîr- tie de calc avînd dimensiunile . de 80/42 cm, iar nu-

mărul al temelor,scrise de. mină cu o literă cel puțin la fel de mică cît cea în care este tipărit ziarul, se cifrează la nu mai puțin de o sută douăsprezece. Un program trimestrial l-a înfățișat comitetul sindical, și un altul, responsabilul organizației U.T.C., și unul și celălalt conținînd preocupări specifice organizațiilor sindicală și de tineret în plan politico-edu- cativ, cultural : mese rotunde, seri ale tineretului, expuneri pe teme din domeniul eticii, economiei,

Înfățișează, armonioase împletiri conceptuale, școala muncii, școala vieții, școala formării intelectuale multilaterale a omului, cea a înfrumusețării lui spirituale și a călirii încrederii în forța idealului nostru socialist.Legat de această multiplă dimensionalitate a u- zinei, a oricărei unităti e- conomice, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia în Expunerea prezentată la Congresul educației politice și al culturii socia-

...In universul
spiritual al unei
ari întreprinderi

industriale
cuceririlor științei, istoriei naționale, politicii interne și externe a țării, spectacole artistice, prezentări de cărți noi ș.a.Se învață, se audiază expuneri pe teme de producție, de viață, de cultură. în învățămîntul politic sint cuprinși;' la toate formele și" nivelurile, peste 95 la sută din totalul angajâților a- cestei mari întreprinderi constructoare de mașini. Activul voluntar pe care se sprijină programul de acțiuni politico-educative însumează. laolaltă — conferențiari, lectori, propagandiști, instructori artistici și membri ai formațiilor artistice — cifra de 1 256 persoane.Uzina, o universitate 1 — m-am întrebat. Și m-am întrebat ducîndu-mă cu gindul la atîtea alte mari unități industriale din țară unde sint puse în practică programe de acțiune similare sau poate și mai dezvoltate decît cel de la „1 Mai". O universitate in sensul strict al cuvîntului — nu, se-nțelege. Dar, ca și universitatea, uzina, fabrica sint în tara noastră un loc al întîlnirilor, un teren

liste : „în cadrul tuturor unităților economice si socială trebuie să asigurăm îmbinarea armonioasă a producției cu educația, a muncii cu organizarea plăcută și instructivă a timpului liber, făcînd din întreprinderile și instituții!? noastre puterhice centre-' de fbrmare a omului nou; cu un larg orizont de cui-' tură, cu o înaltă conștiință socialistă".Pentru deplina traducere în viață a acestei prețioase indicații programatice mai sint încă pași de făcut, iar lucrul acesta ni l-a dovedit uzina ploieșteană însăși, unitate industrială care, după cum am arătat, prezintă un bogat volum de realizări. Dialogul cu, factorii citați în părt-ea de început a acestor însemnări — de partid, sindical, de tineret — a relevat un recul fată de perioadele anterioare al lor culturale. De zina se mîndrea cu un reputat coral, formație care astăzi nu mai ființează. Au „murit", ca să spunem așa. linele activități pe linie teatrală. și este regretată dis-

activității pildă, u- în trecut ansamblu

paritia unei, formații valoroase de teatru de păpuși pentru copii, ca și lipsa de stăruință în consolidarea unui cerc dramatic. Nereușita în anumite domefiii este pusă în seama exigentelor sporite fată de calitatea produsului Spectatorul. în fată muncitorul, ni se explică. nu mai acceptă, cu ușurința cu care accepta acum cincisprezece-două- zeci de ani. orice, numai pentru că este un produs' al artei amatorilor. A intervenit bogata școlarizare a oamenilor, există contactul permanent cu mijloacele de comunicare în masă, a evoluat gustul — ea si exigenta — pentru teatru, pentru muzică, iar cum la Ploiești există instituții profesioniste.... — Am ajuns la un punct nodal al problemei. Nu credeți că o conlucrare a artiștilor profesioniști cu artiștii amatori, aceasta în sensul unei participări e- fective a actorilor scenei ploieștene, a membrilor filarmonicii de stat din urbea dumneavoastră la activitățile cercului dramatic și ale ansamblului coral, la a căror reînființare vă gin- diți, cu siguranță, ar fi de bun augur pentru mișcarea culturală a uzinei ?— Este modalitatea cea mai indicată, unica, poate. de a da un nou și real impuls artei practicate dintr-un sentiment de dăruire și nimic altceva, și pe care o numim „amatoare". dar această conlucrare ar trebui baze cele cere nou. partidului, 1«>1 i tico-edu oatâ vă. rea culturală să Se conto-• pească într-un curent unic. De altfel, participarea, cu deplină reușită, la festivalul „Cîntare României" a- nunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. la mitingul cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, în condițiile nea climat zată.Reținînd întâlnite în vității culturale — la cele de mai sus s-ar putea »- dăuga o oarecare subtic ' a activităților specifice c club tual Mai“ arbore cu trunchi solid ramificații bogate, o cqm plexă universitate a vieții.

artistic, cazul de

așezată pe solide — adică nu pe strict pecuniare. Se instituit un climat în spiritul indicațiilor cajl’ activitatea1 . .. jriijcafet

numai unui aseme- poate fi reali-unele. .carențe domeniul acti-
— universul spir: al întreprinderii , ne-a apărut ca r

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

( proprietatea socialistă, în spiritul colectivist și capacitatea de a acorda in orice împrejurare prioritate intereselor generale, în respectarea legilor tării, a ordinii și disciplinei socialiste. A asigura îndeplinirea exemplară a hotă'rîrilor stabilite de Congresul al XI-lea, a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei — aceasta este, înainte de toate,. expresia înțelegerii a ceea ce înseamnă educația, conștiința socialistă.Promovarea valorilor ideologice și morale ale socialismului, nu are loc pe un teren gol. Așa cum se știe.

măsurile preconizate în la opera de educație sint chemați să partide zi toți activiștii, toate partid și de stat, din
Cartea românească

Forța transformatoare 
a conștiinței socialiste

rile la Consfătuirea de lucru din iulie a activului de partid din domeniul ideologiei și la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, raportul prezentat la Congresul al XI-lea, expunerea și cuvîntul de închidere la Congresul educației politice și al culturii socialiste, ale căror idei au călăuzit elaborarea actualului Program de măsuri, cuvîntările rostite la numeroasele întîlniri ale secretarului general al partidului cu cadre din învățăminitul de partid și de stat, cu reprezentanți ai uniunilor de creație s-au înscris în patrimoniul ideologic al partidului ca documente de o excepțională valoare teoretică și practică, izvor nesecat de învățăminte pentru organizațiile de partid, pentru toți factorii educaționali din societatea noastră.în concepția conștiința potrivă, o nară și înaintată, ră, de cunoaștere științifică, o temeinică pregătire profesională, de specialitate. Tocmai această concepție determină ca obiective de bază ale muncii educative, către care converg toate măsurile prevăzute în proiectul de Program: transmiterea și însu-

partidului nostru, socialistă presupune, deo- gîndire politică revoluțio- o atitudine cetățenească un larg orizont de cultu-

4

probează în opiniile și faptele omului, în modul său de a se comporta, de a gindi și acționa, privit în ansamblu in toate formele de manifestare — în societate. în familie, in viața personală. După cum a,răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul nou trebuie „să se caracterizeze prin inaite virtuți politice și morale, prin pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală în gindire și acțiune, prin cutezanță în promovarea noului in întreaga viață socială, prin fermitate in lupta pentru dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste, prin hotărirea de a lupta cu abnegație și vitejie pentru revoluționare, a ranității patriei, muiui in patriaDesigur, principala formă de manifestare a conștiinței socialiste o constituie participarea activă și responsabilă la înfăptuirea politicii partidului, munca plină de abnegație și dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid, pentru progresul construcției socialiste în fiecare domeniu. Conștiința socialistă se exprimă deopotrivă în atitudinea înaintată față de muncă și față de avutul obștesc, față de

apărarea cuceririlor integrității și suve- a cauzei comunis- noastră".

datorită îndelungatei dominații a proprietății private, influentei exercitate de ea asupra conștiinței și psihologiei oamenilor, o serie de mentalități și atitudini vechi., individualiste, continuă să persiste, fiind alimentate de influenta unor concepții retrograde, reacționare din afară. De aici cerința partidului, subliniată cu tărie și in documentul recent elaborat, ca întreaga muncă po- litico-educativă să fie pătrunsă de spirit combativ, revoluționar, să militeze împotriva deprinderilor și mentalităților înapoiate, a manifestărilor de individualism și egoism mic burghez, a oricăror atitudini și practici ce contravin ideologiei și moralei socialiste.în conducerea activității educative, partidul are în vedere faptul că formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste reprezintă un proces istoric deosebit, de complex. îndelungat. Tocmai de aceea, in Programul de măsuri această activitate nu este privită ca o campanie, ci ca o sarcină permanentă, care cere o muncă stăruitoare. plină de responsabilitate. O operă de asemenea amploare nu poate fi înfăptuită doar de către activiștii din acest domeniu, sau numai de instituții specializate. După

cum arată program.socialistă cipe zi cadrele detoate sectoarele de activitate eoono- mico-socială, toți comuniștii și oamenii înaintați din toate categoriile sociale. Ne aflăm astfel în fața revoluționarii a însuși conceptului si metodelor de educație politico-ideolo- gică și culturală, aceasta căpătând un caracter realmente de masă, nu numai prin dimensiunile și aria de cuprindere, ci si prin participanții la acțiunea educațională. Crearea consiliilor de educație politică și cultură socialistă, ca organisme de partid si de stat la nivelul județelor, orașelor. comunelor. întreprinderilor si instituțiilor care să organizeze unitar întreaga activitate educativă, reprezintă expresia organizatorică a acestei concepții realiste și eficiente.Desigur, aceasta nu diminuează responsabilitatea organelor si organizațiilor de partid, datoare să conducă și să unească forțele tuturor organismelor ideologice și cultural- educative, să vegheze asupra orientării și conținutului tuturor acțiunilor din acest domeniu, să stimuleze exemplul al activiștilor, al comuniștilor a căror activitate politică făptuiește rolul conducător tidului la nivelul fiecărui tiv de muncă. Așa cum rut secretarul general al partidului, nu trebuie să existe acțiune sau manifestare pe frontul - muncii educative, care să nu se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid.Supunind proiectul de Program dezbaterii publice, înainte de a fi a- probat de către Plenara Comitetului Central, conducerea partidului a avut in vedere îmbogățirea sa pe baza propunerilor și sugestiilor organizațiilor de partid, ale membrilor de partid și celorlalți cetățeni ai țării, a sintetizării celor mai valoroase experiențe de masă. Neîndoielnic că aplicarea tuturor măsurilor prevăzute. lupta hotărîtă împotriva oricăror sechele de formalism. superficialitate, festivism sau rigiditate, va conduce la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste, revoluționare a maselor, activitate menită să determine generalizarea trăsăturilor omului nou la scara întregii societăți.

personal al cadrelor, prin se în- al parco) ec- a ce-

la tîrguri
internaționale
și expozițiiîntre 4 și 10 octombrie, țara noastră va participa la Tirgul internațional de carte de la Sofia. Standurile românești vor reuni peste 600 de volume — literatură social-po- litică. beletristică, pentru copii și tineret, de artă, științifică și tehnică, de largă informare, în marea lor majoritate apariții editoriale ale anului 1976.O manifestare similară, de mare tradiție, ce se desfășoară anual de mai bine de două decenii și la care România participă cu consecvență, este Tirgul internațional de carte de la Belgrad. Cunoscutul tîrg din capitala Iugoslavă este programat a fi deschis între 25 si 30 octombrie. Cele 22 de case de editură românești vor fi reprezentate aici de circa 650 de titluri — carte de toate genurile, ca Si de numeroase publicații.O mare expoziție de carte românească va fi vernisată peste puțin timp la Bruxelles. în acest scop au . fost expediate aproximativ 700 de volume, selectate din fondul Bibliotecii Centrale de Stat, cărți tipărite in română și in limbi de largă circulație. După ce va fi găzduită de Biblioteca regală din localitate, expoziția va fi prezentată și în alte cîteva orașe din Belgia. (Agerpres)
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Excelenței Sale Domnului SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana GABERONESCu prilejul celei de-a X-a aniversări a Zilei independenței Republicii Botswana, am deosebita plăcere ca, în numele poporului român și al meu oersonal. să vă adresez cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea progresului social și economic poporului >rieten din Botswana.îmi exprim ferma convingere că relațiile prietenești de colaborare pe ăiverse planuri intre Republica Socialistă România și Republica Botswana vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele popoarelor român și botswa- nez, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita președintelui Partidului Liberal Danez

Cronica zilei

Tovarășul Ion Pățan. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. il P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exte- ior si cooperării economice înterna- ionale. s-a întilnit miercuri seara cu ’oul Hartling, președintele Partidu- ui Liberal Danez, fost prim-ministru il Danemarcei, care efectuează o viată de prietenie în tara noastră.Cu acest prilej au fost apreciate tvoluția pozitivă a colaborării economice. intensificarea schimburilor omerciale bilaterale și au fost dis- itate noi posibilități menite să con- buie la dezvoltarea cooperării .Intre cele două țări.în cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Giosan. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Marii Adunări Naționale, a avut o convorbire cu
Textiliștii gălățeni nu-și dezmint

hărnicia șiEste demnă de remarcat preocuparea manifestată constant de către întreprinderea „Textila" Galați pentru continua înnoire și îmbogățire a produselor sale. în rindul țesăturilor noi obținute aici semnalăm produsul Meldi, realizat din melană sută la sută, țesătura Mero, din melană și celofibră în proporții egale. precum și draperia Melvi, din melană în amestec cu alte fire. Noile țesături con-- tribuie în măsură importantă la înlocuirea bumbacului ce se importă, creîndu-se prin aceasta însemnate economii valutare. Tot pe linia acestei preocupări semnalăm și introducerea colo- ranților indigeni. La acestea tre-
PIATRA NEAMȚ

Preocupări pentru modernizarea 
comercialeactivitățiiBaza materială a comerțului eu produse alimentare din județul Neamț se dezvoltă continuu. Nu demult a fost dat în folosință marele și modernul magazin ..Orion", amplasat la intersecția cartierelor Dărmănești, Lenin și Dacia din Piatra Neamț.— Concomitent cu construirea de noi unități — ne spune- tovarășul Dumitru Dorin, directorul I.C.S. „Alimentara**.— au fost luate măsuri pentru practicarea unor forme de comerț care să vină în sprijinul bunei aprovizionări a cetățenilor, cu consecințe favorabile asupra, timpului lor liber. Astfel, printre formele moderne de comerț

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

fotbal: Ieri, în cupele europene
Numai Sportul studențesc a dobîndit calificarea în turul al doilea

• Meciul A.C. Milan -Ni s-a repetat o poveste veche. în principala competiție europeană in- tercluburi, cea a campioanelor, echipa noastră campioană, de astă-dată numindu-se Steaua, s-a poticnit chiar la primul tur și a fost eliminată din întrecere. Sub o formă sau alta, a- ceasta se petrece de multi ani, in fiecare dintre toamne, definind la urma urmei starea campionatului nostru și valoarea echipei de virf. în raport cu cerințele fotbalului european.Televizarea partide! revanșă dintre •Steaua și F. C. Bruges, scor 1—1 (1—0), a dat posibilitate amatorilor de fotbal din țară să constate, la interval de numai o săptămînă, care este capacitatea de efort a jucătorilor noștri fruntași, fie la echipa reprezentativă, fie la echipa campioană. în ambele partide, România — Cehoslovacia și Steaua — F. C. Bruges, joe aproape de nivelul acceptabil vreme de 50—60 minute, apoi, treptat, scade randamentul fizic al fotbaliștilor noștri, iar adversarii trec din ce in ce mai autoritar la conducerea meciurilor. Din păcate, expresia cea mal grăitoare în privința acestui defect de comportament general și de pregătire a fost însuși căpitanul echipei reprezentative și, totodată, al echipei Steaua — Ion Dumitru. Nimeni nu-i contestă talentul, dar degeaba atita talent, dacă nu se susține pe o pregătire foarte serioasă, iar pe teren, tocmai jucătorul de bază, prin slăbiciuni repetate, contribuie decisiv la contraperformanțele echipei. Tricoul ud leoarcă — după numai o jumătate de oră de joc ! — a fost, șl ieri, semnul că Dumitru nu se mai antrenează eu stăruință, că stă astăzi foarte prost u pregătirea fizică. Și, odată cu el, cam toți jucătorii noștri — deficiențele în pregătirea fizică arătîndu-se d< multă vreme drept principala carență a echipelor noastre fruntașe.în „Cupa U.E.F.A.**. echipa bucu- reșteană Sportul studențesc, pe linia rezultatelor bune din ultimele luni, a reușit calificarea în turul al doilea al competiției, în dauna echipei grecești Olympiakos. Ieri, la Atena, deși a pierdut meciul revanșă cu 2—1, Sportul studențesc a jucat tactic corespunzător cu avantajul de golaveraj luat in partida-tur de la București (3—0). Din echipa antrenată de Angelo Niculescu s-a evidențiat din nou portarul Răducanu N-ecula. autor și al golului, din penalti, înscris de bucureșteni în minutul 29. Firește, Sportul studențesc trebuie să considere succesul de ieri numai ca un prim pas pe linia unei comportări cit mai onorabile în „Cupa U.E.F.A.". Meciurile din turul al doilea al a- cestei cupe vor avea loc la 20 octombrie gi 3 noiembrie. 

președintele Partidului Liberal Danez. fost prim-ministru al Danemarcei, Poul Hartling, în timpul căreia au fost relevate bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Danemarca și a fost evidențiată contribuția pe care parlamentele din cele două țări o aduc la. extinderea și întărirea acestor raporturi, la edificarea unui climat de pace și securitate în Europa și în lume.în aceeași zi. oaspetele danez a avut un schimb de vederi cu Nicolae Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, și loan Botar, secretar al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La întrevedere a participat Niels Boel, ambasadorul Danemarcei la București. (Agerpres)
pricepereabuie să adăugăm și cele 80 de desene noi, create de derea amintită. După informat tovarășul Georgescu, director

întreprin- cum ne-a ing. Ion tehnic al întreprinderii, în prezent se depun eforturi pentru pregătirea producției anului viitor. Recentele contractări la fondul pieței — acțiune la care întreprinderea a prezentat un mare număr de produse — nu a făcut decit să confirme temeinicia strădaniilor depuse aici în direcția înnoirii producției, pentru a oferi cumpărătorilor o gamă cit mai variată de articole frumoase și de bună calitate. (Dan Plăeșu).

practicate cu bune rezultate de către unitățile noastre se numără și „abonamentele Mercur**, într-adevăr, este vorba de aducerea la domiciliul cetățenilor a mărfurilor solicitate pe bază de abonament. Abonații primesc acasă, o dată pe lună, fntr-o zi aleasă după dorință, mărfurile comandate. Un asemenea abonament , poate fi solicitat de la magazinul „Mercur**,; în fiecare zi. După cum am fost informați de Ia conducerea I.C.S. „Alimentara** Piatra Neamț, asemenea magazine vor fi înființate în curînd și în cartierele Mărăței și Dărmănești. (Ion Manea).

Dinamo București a fost aminat
„CUPA CUPELOR"Tot în „Cupa U.E.F.A.**, -suferind încă o înfrîngere din partea lui Dinamo Zagreb, de data aceasta și mai severă (3—0). echipa A.S.A. Tg. Mureș a fost eliminată din competiție. La Porto. în „Cupa cupelor'* : Boavista — C.S.U. Galați 2—0, echipa portugheză calificîndu-se in turul al doilea.Meciul de la Milano, dintre Dinamo București și A.C. Milan („Cupa U.E.F.A. “) a fost aminat din cauza unei ploi torențiale și se va disputa, probabil, astăzi.

Valeriu MIRONESCU

ALTE REZULTATE
„CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"Turun Palloseura (Finlanda) — Sliema (Malta 1—0 ; Trabzonspor (Turcia) — Akranes (Islanda) 3—2 ; Banik (Cehoslovacia) — Wiking (Norvegia) 2—0.Partizan Belgrad (Iugoslavia) — Dinamo Kiev (U.R.S.S.) 0—2 ; PAOK (Grecia) — Omonia (Cipru) 1—1.
HANDBAL: Terenul de la Facultatea de drept 

reintră în circuit
• PROGRAMUL ECHIPELOR CLUBULUI 

UNIVERSITATEA BUCUREȘTIFederația de handbal ne comunică omologarea pentru partidele oficiale a terenului de la binecunoscuta bază sportivă din strada Vasile Pâr- van nr. 1 (lingă Facultatea de drept).Ca urmare, echipele feminină și masculină ale clubului Universitatea București vor juca partidele de campionat pe terenul amintit. Programul acestor meciuri în viitorul apropiat
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• 30 0O0 de spectatori au asistat la victoria la puncte a campionului mondial Cassius Clay asupra șalan- gerului Ken Norton, într-un meci de . 15 reprize.• La Izmir, în campionatele europene de tineret, rezultate ale pugi- liștilor români : categoria semimuscă — Nicolae Șeitan bate prin K.O. pe Akkoyn (Turcia) ; categoria semi- ușoară — Traian Georgia bate la

încheierea vizitei delegației Partidului Socialist Elvețian 
(P.S.E.)O delegație a Partidului Socialist Elvețian (P.S.E.) s-a aflat in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., in perioada 21—30 septembrie.Delegația elvețiană — formată din conducători ai organelor cantonale de partid, condusă de Hansjorg Braunschweig, membru al C.C. al P.S.E., președintele P.S. din cantonul Zil- rich — a vizitat obiective economice, Sociale și cultural-artistice din județele Argeș. Sibiu, Suceava, Iași și municipiul București. Cu acest prilej, delegația P.S.E. a avut discuții cu

ministrului afacerilor Republicii Botswana, zilei na-
George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare externe al A. M. Mogwe, cu prilejul ■ționale a acestei țări.

★

Directorul general 
ganizației Mondiale 
nătății, dr- la invitația face o vizită tră, a sosit miercuri după-amiază în Capitală.Oaspetele a fost salutat pe aeroportul Otopeni de Nicolae Nicolaes- cu, ministrul membri ai

Or- 
Să- care,al

aHalfdan Mahler, ministrului sănătății, oficială în țara noas-
sănătății, de alți conducerii ministerului.

Primul 
american

Colocviu romăno- 
și-a deschis 

lucrările in Bucu- Organizat sub auspiciile A-miercuri 
rești.sociației de drept internațional și relații internaționale din România (A.D.I.R.I.) și Consiliului pentru relații externe din S.U.A., colocviul are ca temă stadiul și evoluția relațiilor internaționale actuale, inclusiv raporturile dintre România și S.U.A. Participă specialiști din cele două țări in domeniul relațiilor internaționale, funcționari superiori din ministerele de externe, ale României și Statelor Unite, oameni de știință și cultură, cadre didactice și cercetători, ziariști.Grupul de participant! americani are în frunte pe Bayless Manning, președintele Consiliului pentru relații externe din S.U.A.Delegația română este condusă de prof. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.Ia parte Harry Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite la București.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 octombrie. în țară: Vremea se 
va răci ușor și treptat, îndeosebi în a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
deveni schimbător, cu înnorări mai ac
centuate în primele zile în Banat, Cri- 
șana, Maramureș, Transilvania și Mol
dova, unde vor cădea ploi locale și cu 
caracter de aversă. în rest, ploi slabe, 
izolate. Vînt moderat, cu intensificări 
locale, îndeosebi la munte. Tempera- 

■ turile,. .mșixime, ziua, vor -cuprinse 
între 712 și 22 de grade 'll Wfrhal • local 
mai ridicate în sud,: iar m-inifheie, 
noaptea, vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, mai coborîte în estul Transil
vaniei în ultima noapte. în București: 
Vremea se menține relativ caldă, la 
începutul intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul, variabil, va prezenta în
norări accentuate spre sfîrșitul inter
valului, cînd devine favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit.

Hajduk Split (Iugoslavia) — Lierse (Belgia) 3—0 ; Galatasarai (Turcia) — A.I.K. (Suedia) 1—1.Apoel (Cipru) — Iraklis (Grecia)2— 0 ; Slask (Polonia) — Floriana (Malta) 2—0 ; Napoli (Italia) — Bo- doe (Norvegia) 1—0 ; Dinamo Tbilisi (U.R.S.S.) — Cardiff (Tara Galilor)3- 0.
„CUPA U.E.F.A."Dynamo Berlin — Șahtior Donețk (U.R.S.S.) 1—1 ; Dinamo Moscova — A.E.K. (Grecia) 2—1 ; Adana Spor (Turcia) — Austria Salzburg 2—0.Kaiserslautern (R. F. Germania) —Paralini (Cipru) 8—0 ; Videoton (Ungaria) — Fenerbahce (Turcia) 4—0 ; Tychy (Polonia) — F.C. K»ln (R.F. Germania) 1—1 ; Start (Norvegia) — Wacker (Austria) 0—5 ; Cesena (Italia) — F.C. Magdeburg (R. D. Germană) 3—1 ; Finn (Islanda) — Derby County (Anglia) 1—4.Echipele subliniate se califică pentru turul al doilea.

e următorul : 30 septembrie, ora 16, feminin. Univ. București — Univ. Timișoara ; 3 octombrie, ora 10,15, masculin. Univ. București — Politehnica Timișoara : 10 octombrie, ora 9,30, feminin. Univ. București — Voința Odorhei ; 17 octombrie, ora 11,15, masculin. Univ. București — Gloria Arad.
puncte pe Gulusenko (U.R.S.S.) ; categoria ușoară -r- Alexandru Giurgiu bate prin K.O. pe Williams (Olanda).• Echipa feminină a Ungariei a cîștigat turneul de handbal de la Odesa. în meci decisiv : Ungaria — R.D. Germană 20-—17.

0 în meci amical de fotbal : Zelezniciar Sarajevo — Corvinul Hunedoara 6—0. 

cadre din conducerea organelor județene și municipale de partid și de stat, precum și cu reprezentanți ăi unor instituții centrale.La încheierea vizitei, delegația P.S.E. a fost primită de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. și Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Vizita și convorbirile ce au avut loc s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

la care,manifestare iau oar-

Președintele Marii. Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Nicolae Giosan. a adresat o telegramă de felicitare președintelui Camerei Reprezentanților din Cipru, Spyros Kyprianou. cu ocazia alegerii sale în această funcție.*
Miercuri a început la 

București cea de-a 9-a Con
ferință a organismelor ofi
ciale de turism din țările 
balcanice,alături de delegația română, te reprezentanți din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia și Turcia. Participanții au fost salutați de Ion CoS- ma, ministrul turismului, președintele actualei conferințe. fn continuare au luat cuvintul Atanas Dimitrov. președintele Comitetului de Odihnă și Turism din R.P. Bulgaria, Georges Daskalakis, președintele O- ficiului Național de Turism din Republica Elenă. Dușan Nejkov. subsecretar la Comitetul .Federal pentru Turism din R.S.F. Iugoslavia, Muk- kader Sezgin, subsecretar de stat la Ministerul Informațiilor și Turismului din Turcia, si Ilie Voicu, prim- adjunct al ministrului turismului din țara noastră, care' au prezentat informări și au făcut propuneri pentru realizarea unor noi programe și itinerare turistice comune, pentru mai buna valorificare a tezaurelor de cultură și civilizație din aceste țări.în programul celor trei zile ale

TIMPUL PROBABIL PENTRU
LUNA OCTOMBRIECaracteristica generală a vremii in luna octombrie indică o ameliorare vizibilă a timpului, cu precipitații sub media normală a acestei perioade, în special în primele zece zile. Pentru ultimele două decade se prevede o ușoară creștere a frecventei zilelor noroase și a ploilor, fără a se depăși însă regimul pluviometric normal. Temperaturile se mențin a- propiate de valorile obișnuite. Pentru prima decadă se apreciază că pe alocuri există condiții favorabile producerii brumei, iar la sfîrșitul lunii — chiar și pentru înghețul pe fol.Prognoza pentru intervalele de timp cu caracteristici meteorologice similare arată astfel :1—7 octombrie — vreme în general frumoasă, cu cer variabil.' Precipitațiile vor fi slabe, locale, sub formă de burniță $i ploaie, mai frecvente in nordul țării. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată din sectoarele sud și est. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 grade, izolat mai Ooborîte în nord și în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei, iar maximele vor oscila între 12 și 22 de grade.8—13 octombrie — Vreme în ral închisă, cu ploi și burnițe frecvente în jumătatea de vest rii. Vînt moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, iar maximele între 12 si 20 de grade. Dimineața se va semnala ceață locală.14—18 octombrie — vremea devine relativ caldă, cu cer temporar noroș. Ploile vor avea caracter local, iar pe alocuri vor fi sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor oscila între 6 si 10 grade, iar maximele între 12 și 22 de grade. Dimineața și seara se va semnala ceață.19—22 octombrie — vremea va fi

gene- mai a ță-

CONFERINȚA REGIONALĂ A F.A.O

Țărilor europene-un rol mai activ în dezvoltarea
colaborării internaționale in domeniul agroalimentar
Recenta Conferință regională a F.A.O. pentru Europa a reunit in 

capitala țării noastre, intre 20 și 25 Septembrie, 150 de reprezentanți ai 
țărilor membre, ai unor organisme si organizații internaționale, obser
vatori. Intr-un spirit de conlucrare si înțelegere, au fost dezbătute pro
bleme care, prin importanța lor, depășesc cadrul continental, cum ar 
fi : activitatea F.A.O. in lumina traducerii in viață a recomandărilor 
Conferinței asupra securității si cooperării in Europa ; progresul agri
culturii in țările în curs de dezvoltare și in regiunile cele mai defa
vorizate din Europa ; contribuția țărilor europene la rezolvarea unor 
probleme agricole ale țârilor in curs de dezvoltare din alte regiuni 
ale lumii. In cadrul, unui șir de opinii și propuneri prezentate la con
ferință, cu deosebită satisfacție a fost primit in rindul delegațiilor do
cumentul de lucru prezentat de delegația română : „CONSIDERAȚII 
PRIVIND LOCUL SI ROLUL F.A.O. IN LĂRGIREA COOPERĂRII 
GENERAL-EUROPENE IN DOMENIUL AGRO ALIMENT AR".

La încheierea conferinței, ziarul nostru a solicitat unor participanți 
opinia asupra principalelor probleme examinate.B. DEVARAJAN, reprezentant al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) în România : Incluzînd agricultura ca un domeniu de cooperare. Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în. Europa se referă la acțiunea instituțiilor din țările semnatare. Pe această linie. F.A.O. înfăptuiește proiecte care reclamă cooperarea țărilor din Estul și Vestul Europei. O parte importantă a acestui program îl constituie crearea rețelelor de institute științifice naționale pentru promovarea unor cercetări în comun. Astfel. Institutul de cercetări de la Fundulea. în România, este punctul centrai pentru rețeaua de cercetări în domeniul florii-soarelui. după cum alte institute cuprind diferite alte domenii. F.A.O.. care-și consacră activitatea dezvoltării agricole, își aduce contribuția la cauza instaurării unei noi ordini economice internaționale.G. TZITZICOSTAS, subsecretar la Ministerul Agriculturii din Grecia : Prin experiența lor tehnologică și prin metodele lor tehnice si științifice avansate, țările europene pot contribui la dezvoltarea agriculturii din țările lumii a treia. Un exemplu în această direcție îl constituie contribuția lor la Fondul internațional 

conferinței sfnt înscrise dezbateri, schimburi de experiență, vizite de documentate .în Capitală și în țară.
Simpozionul internațional 

de hidraulică cu tema *’stabi' 'litatea mișcării fluidelor în sistemele hidraulice cu regulatoare automate**, care s-a desfășurat în Capitală, și-a încheiat miercuri lucrările.Simpozionul — aprecia prof. dr. docent ing. Simion Hâncu. președintele comitetului de organizare — a oferit un cadru adecvat pentru un schimb de experiență și opinii într-un domeniu de mare actualitate, cum este cel al amenajărilor hidrotehnice. Prin rezultatele și concluziile la care s-a ajuns, această reuniune științifică a adus o contribuție la aprofundarea cercetării științifice, la dezvoltarea activității de automatizare a construcțiilor, instalațiilor și sistemelor hidrotehnice în ansamblul lor. Participanții au prezentat cu acest prilej soluții valoroase, de ordin teoretic și practic, unele dintre acestea puțind avea aplicabilitate imediată. Simpozionul a scos, totodată, în e- vidență importanța unei strînse conlucrări între specialiști din diverse ramuri ale științei pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le pun proiectarea și exploatarea sistemelor moderne, posibilitățile pe care le oferă aplicarea tehnicii electronice și calculatoarelor în introducerea pe scară largă a automatizării și dispe- cărizării în activitatea hidrotehnică.
Miercuri au început, la 

Cluj-Napoca, lucrările celui 
de-al lll-lea Congres națio
nal de gastroenterologie, la care participă numeroși specialiști români, precum și numeroși invitați din străinătate.Timp de trei zile, pe agenda de lucru figurează probleme de actualitate grupate in patru domenii de egală importantă — epidemiologia bolilor digestive, urmările intervențiilor chirurgicale pentru ulcer, patologia enzimatică digestivă și endo- scopia digestivă.Cu acest prilej a fost organizată o expoziție de aparatură medicală și de medicamente, la care își aduc contribuția firme și întreprinderi de prestigiu din țară și de peste hotare.

în curs de răcire, cerul variabil, cu înnorări mai accentuate in jumătatea de nord a țării, unde și ploile vor fi mai frecvente. La munte, precipitațiile vor lua și forma de lapoviță și ninsoare. Vîntul va prezenta intensificări pînă la tare, predominind din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad și plus 9 grade, iar maximele între 6 și 16 grade.23—27 octombrie — vremea va fi în general închisă și umedă. Burnițe și ploi mai abundente se vor înregistra in special în zona sud-estică. Vîntul va fi moderat, cu intensificări locale. Temperatura, în ușoară creștere, iși va situa minimele între 3 și 13 grade, iar maximele între 7 și 17 grade. Si îft ăceșt interval va fi semnalată ceață dimineața și seara.28—31 octombrie — vremea se va ameliora ușor, cerul variabil, va fi mai mult senin noaptea și dimineața. Vîntul va sufla slab. Temperatura va scădea din nou, ceea ce va face ca minimele să fie cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 6 și 16 grade, ceva mai ridicate in sud. în acest interval există condiții favorabile producerii brumei și înghețului pe sol. (Agerpres)
PRONOEXPR ESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SEPTEMBRIE 1976DIN 29Ex tragereaExtragerea I : 29 42 34 13 14 32. a Il-a : 1 5 41 37 7.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:996 936 lei, din care 263 979 lei report.

de dezvoltare agricolă (I.F.A.D.). Desigur, privind problema in lumina Actului final de la Helsinki. F.A.O. trebuie să joace un rol si mai activ pentru dezvoltarea cooperării europene privind aspectele agriculturii.

în același sens, un rol deosebit de important trebuie să-l dețină F.A.O. în cadrul eforturilor vizind instaurarea unei, noi ordini economice internaționale.E. SAOUMA. director general al F.A.O. : în domeniul cooperării a- gricole în Europa trebuie să continuăm să punem accent pe problemele de cercetare. Cred că acest lucru este important nu numai pentru a- gricultura europeană, ci si pentru a acumula cunoștințe care ar putea fi transmise țărilor în curs de dezvoltare. Ne-am concentrat atenția asupra creării unor rețele de cercetări in cadrul cărora cooperează instituții naționale ale țărilor membre si aceste rețele încep să includă țări din alte regiuni, unde se pun probleme similare. Am constatat cu satisfacție

Actualități
din tarile socialiste

MOSCOVA: 
a centraleiîn cadrul Centralei de producție a materialelor de construcție — „Po- beda“, din Leningrad, a fost pusă în funcțiune o întreprindere complet automatizată producătoare de cărămizi. întregul proces tehnologic, începînd cu receptionarea materiei prime și terminînd cu descărcarea produsului finit de pe vagoneti. este mecanizat și automatizat. Crearea acestei întreprinderi, scrie ziarul „Pravda**, reprezintă începutul unei noi etape în producția materialelor de construcție, deosebit de necesare pe șantierele actualului plan cincinal.Pină de curînd se executau pe cale mecanizată doar extracția și prelucrarea argilei, precum și fasonarea cărămizii nearse. Odată cu intrarea în funcțiune a uzinei din cadrul centralei „Pobeda**. noua tehnologie,, elaborată de cercetători din Moscova, Leningrad și Kiev, a permis organizarea în flux a producției acestui material de construcție. Astfel, munca grea a omului a fost pre-

VARȘOVIA: Pentru 
patrimoniului

valorificarea 
folcloric

studiilor in cadrul ac- atenție acordată cercetărilor vederea salvării etnografice.descoperirii unor pre- Paralel

Muzeul de stat de etnografie din Varșovia este nu numai o importantă instituție in sistemul muzeistic polonez, dar și un centru de organizare a cercetărilor și domeniul respectiv. în tivității sale științifice, o deosebită este pe teren. în și adeseori a țioase valori cu depistarea și colecționarea unor noi exponate, o mare atenție se a- cordă înregistrării pe benzi de magnetofon a graiului locuitorilor din diverse zone ale țării. Sint. de asemenea, realizate filme documentare. cum ar fi acelea ilustrind tehnica olăritului în diferite regiuni, a prelucrării chihlimbarului și altor activități cu tradiții seculare.
BELGRAD: Programul „Dom“în incinta fabricii slovene „Gorenje** a fost expusă o casă de locuit confecționată din materiale prefabricate și dotată cu tot echipamentul si toate instalațiile necesare. A- ceastă expoziție, intitulată sugestiv „Dom" (casă), ilustrează programul de perspectivă, cu același nume, pe baza căruia se va extinde și diversifica activitatea productivă bricii.Cu un efectiv de 13 000 de tori, tehnicieni și ingineri. „Gorenje" este cel mai mare

a fa-munci- fabrica producător iugoslav de instalații și aparate menajere. Programul „Dorn**, ce urmează să fie asimilat în decurs de cinci ani, este menit să ducă la lărgirea profilului și ampla diversificare a producției. Fără să abandoneze produsele tradiționale, „Gorenje** se va orienta, „din mers**, spre fabricarea de ansamble menajere, care cuprind toate dotările interioare, precum și spre asigurarea lucrărilor de
PHENIAN: Metamorfoze

pe podișul Kaima
Mi'

Știri sosite de la Phenian relatează despre vastele prefaceri înnoitoare ce au loc in toate provinciile R.P.D. Coreene, inclusiv în zone considerate odinioară ca „uitate de lume". Un exemplu în acest sens îl oferă prefacerile ce au loc 'în regiunea podișului Kaima, din nordul țării. Regiunea are o suprafață de circa 20 000 kilometri pătrați. iar altitudinea sa trece în unele zone de 1 000 metri peste nivelul mării, ceea ce a făcut ca. din timpuri străvechi, ea să fie denumită ..acoperișul'. Coreei**.Deși are abundente resurse naturale. podișul Kaima a fost p.înă nu de mult pentru menești abia în subsolului său. pădurile și pășunile, precum și zonele care permit practicarea agriculturii au început să fie puse sistematic în valoare.în prezent, oamenii muncii din a- ceastă zonă raportează mereu noi 

socotit un loc puțin propice dezvoltarea așezărilor o- și a activităților economice ; anii socialismului, bogățiile

că în acest domeniu este ușor de realizat conlucrarea tuturor țărilor, indiferent de sistemul lor economic sau politic.R.J.V. RODRIGUES, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Pescuitului din Portugalia : Toate inițiativele și activitățile F.A.O.. menite să promoveze o mai bună cooperare între țări, să contribuie la eliminarea foametei în lume, trebuie să constituie, în spiritul Actului final de la Helsinki. contribuții la transpunerea in viață a recomandărilor privind securitatea. pacea și bunăstarea popoarelor. După părerea mea. cooperarea trebuie să fie strins legată de securitate. întrucît numai o asemenea cooperare poate duce la reducerea decalajelor economice și poate, totodată. asigura condiții favorabile consolidării păcii internaționale.Pentru a defini mai clar modali- 

tătile de asigurare a cooperării la diverse niveluri, cred că trebuie să ne referim în mod deosebit la documentul prezentat de delegația română, care a primit acordul deplin al delegației portugheze, ca și al altor reprezentanți. Acest document conține probleme concrete deosebit de importante și cred că tocmai de aceea conferința noastră a luat hotărîrea de a o aprofunda, punînd astfel în evidentă o contribuție constructivă a României.PAUL HALIMI. administrator civil la Ministerul Agriculturii din Franța : Prin rezultatele Sale, această conferință se înscrie pe linia conferințelor regionale pentru Europa marcate de succes. Numărul mare și calitatea intervențiilor și discuțiilor în cadrul

dirijate pe cale trei schimburi zeci de oameni, clădirea uriașă,
Noua uzină 

„Pobeda“ luată de mecanisme electronică. în cele lucrează doar cîteva greu de observat în care acoperă o suprafață de 19 000 metri pătrați și este înțesată de linii de producție, mecanisme și transportoare. De exemplu, un cuptor cu dimensiuni impresionante — 150 metri lungime, 4 lățime și 2 înălțime — este condus printr-o simplă apăsare de buton. Munca aceasta o îndeplinește o tînără îmbrăcată într-un halat imaculat, operațiunile de încărcare-des- cărcare, determinarea momentului de scoatere a cărămizilor fiind încredințate diferitelor mecanisme Și aparatelor de măsură și control.Proiectanții uzinei sint convinși eS această unitate va deveni prototipul obiectivelor industriale cu același profil, care vor produce în viitor în proporții tot mai mari prețiosul material de construcție nelipsit de pe nici un șantier, (L. Duță).
prezent. în cadrul acestei instl- se află in fază de definitivareîn tuții . . _ . ____un interesant plan de perspectivă pentru cercetarea mai aprofundată a întregului teritoriu al Poloniei și asigurarea conservării monumentelor și obiectivelor cu valoare folclorică deosebită.Muzeului ii revine și sarcina de a pregăti și perfecționa cadrele de specialitate pentru celelalte instituții poloneze de acest gen. în acest scop sint organizate cursuri sistematice, precum și mese rotunde. De asemenea, colectivul său întreține contacte ample cu lucrătorii unor instituții similare din străinătate, deosebit de rodnică fiind — așa cum am aflat vî- zitînd acest lăcaș — colaborarea eu Muzeul satului din București. (Gh. Ciobanu).

per- o u- de pro- luni ofe-

întreținere. De asemenea, ea va realiza. pe baze industriale, clădiri cu destinație social-sanitară : grădinițe, cantine, spitale. în această spectivă. la „Gorenje** se înalță nitate care va fabrica panouri construcție, fiind în măsură să ducă o casă în maximum două și să o monteze în patru zile,rind beneficiarilor un produs complet finisat — cu parchete, tapete, instalații electrice, sanitare, radio, televizor, frigider etc. Construcțiile mai complicate, de exemplu un spital cu 120 de paturi, urmează să fie predate la cheie în șase luni. Pent.ru a se ajunge la asemenea performanțe, numărul angajaților va fi sporit la 23 000 pină în 1980. în același terval de timp, produsul brut al bricii. care însumează în prezent miliarde de dinari, va spori deproape patru ori, ajungînd la 19 miliarde de dinari. (G. Bondoc).
in- 
fa- 
5,8 
a-

succese în diferite domenii. Pe lingă întreprinderile care fac din această regiune o bâză a industriei forestiere, aici au fost construite numeroase alte unități economice utilate modern. intre care o uzină textilă, o întreprindere de construcții mecanice. o fabrică de hîrtie și una de produse alimentare. Agricultura a fost dezvoltată chiar în zonele cele mai înalte, unde griul și orzul în locurile cu metri au fost orez, porumb îmbunătățiri funciare efectuate aici și metodele agrotehnice perfecționate au făcut ca recoltele să crească an de an.Realizările dobîndite pină acum și eforturile întreprinse in continuare pentru valorificarea bogățiilor solului și subsolului, a resurselor hidraulice și de altă natură din această regiune fac ca viața locuitorilor din cuprinsul podișului să devină tot mai prosperă.

se cultivă cartoful, timpuriu, în timp ce altitudinea sub 800 de dezvoltate culturile de și soia. Lucrările de

conferinței au dovedit perfecta pregătire a lucrărilor reuniunii, avind binevoitorul concurs al țării gazdă. Documentația oferită de guvernul român. vizitele organizate in țară au permis reliefarea importantelor eforturi depuse de România pentru dez- voltareJa continuă a producției sale agricole. Ospitalitatea oferită va lăsa amintiri de neuitat participanților.Prin intervențiile lor. toate delegațiile prezente la București au manifestat voința pozitivă de a se ajunge rapid la rezultate concrete, dovadă că în acest scop va avea loc o primă întrunire la sediul O.N.U. din Geneva chiar în octombrie a.c.J.H.V. DAVIES, subsecretar la Ministerul Agriculturii. Pescuitului si Alimentației din Marea Britanie : Este deosebit de important, după opinia mea. ca F.A.O. să-și mențină rolul său de principal forum pentru discutarea problemelor agroalimentare si pentru a lua în considerare acțiunile necesare și corespunzătoare. Din acest punct de vedere, cred că această conferință a oferit tiilor o foarte bună ocazie de a se reuni și discuta problemele care interesează țările lor. Țin să remarc că am beneficiat de o atmosferă de lucru cordială.G, E. BIEDESHEIM, reprezentantul regional al F.A.O. pentru Europa : Conferința F.A.O. de la București reprezintă un bun exemplu de cooperare între țări europene. Cred că unul din cele mai importante rezultate ale lucrărilor constă în faptul că s-a înțeles gravitatea problemei apei în Europa, a folosirii pă- mîntului și apelor, a poluării, a zonelor defavorizate, a creării de rețele de cercetări științifice europene. Părăsim Bucureștiul cu sentimentul că am înfăptuit o operă trainică.

delegă-

Anchetă realizată da
Liviu RODESCU

Pent.ru
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, în Austria

VIENA 29 (Agerpres). — Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, care efectuează o vizită oficială în Austria, la invitația cancelarului federal, Bruno . Kreisky, a vizitat marți landul și orașul Salzburg, fiind întîmipinat de Hans Lechner, președintele landului, și Heinrich Salfenauer, primarul orașului Salzburg.

în cursul zilei de miercuri, tovarășul Manea Mănescu a vizitat uzinele de camioane și tractoare „Steyr- Daimler-Puch“ din orașul Steyr. Primul ministru român a fost salutat de președintele landului Austria de Sus, Erwin Wenzl. de primarul orașului, Franz Weiss, de directorul general al uzinelor. Michael Mal- zacher.în cursul vizitării uzinelor au

fost abordate probleme concrete ale cooperării in producție în domeniul autovehiculelor grele și tractoarelor. în prezența primului ministru Mâneți Mănescu și a ministrului construcțiilor de mașini. loan Avram, a fost semnată convenția de cooperare între centrala de automobile și tractoare din România și uzinele „Steyr- Daimler-Puch“.
SITUAȚIA DIN LIBAN

Egiptul a cerut convocarea de urgență a unei conferințe arabe 
la nivel înaltBEIRUT 29 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al O.E.P. a declarat că forțele palestinene și ale Mișcării Naționale Libaneze continuă să opună o rezistență dirză atacurilor declanșate de forțe militare siriene si ale falangiștilor. care au folosit tancuri și artilerie grea.Un purtător de cuvînt ai Comandamentului central al M.N.L. arăta că forțele siriene au supus unui violent bombardament satul Hammana, situat pe principala arteră de aprovizionare a forțelor palestinene și Mișcării Naționale Libaneze din regiunea muntoasă. Același purtător de cuvint afirma că localitatea Aley, precum și satele învecinate au fost puternic bombardate de forțele fa- langiste libaneze. Lupte violente au fost semnalate în regiunea Jezzine și la Beirut.în timp ce pe toate fronturile din Liban aveau loc ciocniri puternice, postul de radio fidel Partidului Socialist Progresist a anunțat că președintele libanez. Elias Sarkis, depune eforturi pentru a se ajunge la o încetare a focului în regiunile muntoase. Șeful statului a avut o convorbire telefonică cu președintele Comitetului Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat. Potrivit postului de radio.

președintele libanez a propus un proiect in două puncte, de soluționare a crizei : încetarea focului si organizarea unei reuniuni care să examineze posibilitățile de retragere din regiunile muntoase a tuturor părților aflate în conflict și trimiterea forței de pace arabe în această regiune.La rindul său. reprezentantul Ligii Arabe în Liban. Hassan Sabri El Kholi. încearcă să obțină o încetare a focului. El a avut, miercuri, o întrevedere cu Yasser Arafat.
★Comitetul național egiptean pentru securitate, sub conducerea președintelui Anwar El Sadat, a cerut, miercuri, convocarea celei de-a Vl-a conferințe arabe la nivel înalt în următoarele 48 de ore — anunță agenția M.E.N.Această conferință urmează să e- xamineze situația din Liban, in urma ofensivei trupelor siriene in regiunile muntoase libaneze. Comitetul se pronunță pentru participarea președintelui Libanului. Elias Sarkis, a președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, precum și a șefilor de stat ai Siriei, Arabiei Sau- dite. Kuweitului și Egiptului.

în țările membre ale Pieței comune

Peste cinci milioane de oameni in căutare de lucru5 050 494 șomeri totali, fată de 4,5 milioane in urmă cu un an. Iată o realitate dramatică, exprimată in ultimele statistici ale Pieței comuneDin cele nouă țări membre, ANGLIA este cea mai afectată, inregis- trind intr-un an o creștere de 31 la sută și dispunind de aproape 1 milion 500 de mii de oameni aflați în continuă căutare de lucru. Puternic resimte șomajul Irlanda de Nord, unde la fiecare sută de oameni capabili de muncă 12 sînt fără ocupați.'. ’’-<■? t<- bvrr „ ...1 142 000 de șomeri există in ITALIA, reprezentind 5,8 la sută din populația activă. Deosebit de afectat este tineretul italian. Potrivit ziarului „II Messaggero". numai de la începutul anului. în țară au fost înregistrați 105 000 de absolvenți ai unor institute de învățămînt superior care

FRANȚA, reprezentind un spor de 4,7 la sută.în DANEMARCA, numărul șomerilor a crescut de la 95 000 în iulie anul trecut, la peste 111 000 în iulie acest an.Statisticile Comisiei C.E.E. relevă, pe de altă parte, că in perioada de recesiune femeile au fost concediate într-o proporție mult mai mare decît bărbații. Astfel, in Franța și R.F.G. numărul acestora reprezintă mai mult de jumătate din totalul șomerilor. în interval de un an, in Danemarca procentul șomajului in rindul femeilor a crescut cu 06 la sută.nu au găsit locuri de muncă.în OLANDA, creșterea ratei șomajului. in interval de un an. a fost de 10 la sută, in prezent existînd peste 213 000 oameni fără locuri de muncă.800 000 șomeri sint înregistrați in

Tovarășul Edward Gierek a primit 
pe președintele părții române in Comisia 

colaborare economicăguvernamentală deVARȘOVIA 29 — Corespondentul Agerpres transmite : Miercuri după- amiază, tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe Janos Fazekas, viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele părții române in Comisia guvernamentală romăno-polonă de colaborare e- conomică. aflat la lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a acesteia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis tovarășului Edward Gierek un salut prietenesc, împreună cu u- rările cele mai bune de sănătate șj fericire personală, de prosperitate și bunăstare poporului polonez.Mulțumind pentru mesaj, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a transmis. la rîndul său. tovarășului

Nicolae Ceaușescu un călduros salut prietenesc, urări de fericire și sănătate personală, noi succese în activitatea de înaltă răspundere depusă pentru înflorirea continuă a României socialiste.în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind evoluția relațiilor economice româno-polone. precum și aspecte ale intensificării, in continuare, a activității de colaborare, cooperare și specializare în producție între cele două țări.. .La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Kazimierz Olszewski, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, președintele părții polone în comisie. Au fost prezenți Aurel Duca, ambasadorul țării noastre la Varșovia,, și Wladyslaw Wojta- sik, ambasadorul R. P. Polone la București.

CONSOLIDAREA PĂCII, MM 
UNEI LUMI A DREPTĂȚII $1 PROGRESULUI 
probleme fundamentale aflate în dezbaterea 

sesiunii Adunării Generale a 0. N. U.
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agențiile de presă transmit:
întâlnirea tradițională, în ajunul deschiderii anului universitar, între Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P,, și un grup al reprezentanților tineretului universitar a avut loc la Varșovia. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a menționat necesitatea stringerii legăturilor dintre studenți și celelalte grupuri sociale pentru mai buna folosire a întregului potențial de producție al Poloniei.
Noul premier finlandez, Martti Miettunen, a anunțat componența guvernului său. Dintre cele 16 portofolii, opt au revenit unor reprezentanți ai principalului partid al coaliției — Partidul de Centru. Ministerul de Externe va fi condus de Keijo Korhonen.
A fost eliberat din deten

ție Luis Sanchez, prim-secretar alC.C. al Partidului Socialist din Nicaragua. arestat de la începutul acestei veri, fără a i se fi adus vreo acuzație.
Conferința anuală a Parti

dului laburist care se desfășoară la Blackpool s-a pronunțat împotriva participării Marii Britanii la a- legerea Parlamentului vest-european pe baza votului universal. Aceasta ..ar reprezenta un pas in direcția a- tragerii tării noastre într-un mare superstat. care va însemna știrbirea controlului poporului britanic asupra propriilor sale interese" — a declarat unul din delegații la conferință.
Stația științifică sovie

tică „Saliut-5",plasată ,a 22 iu* nie pe o orbită circumterestră, își continuă zborul dirijat in regim Mi- tomat,-’ Conform programului. Stația efectuează fotografieri ale unor zone ale teritoriului sovietic, in scopul obținerii de date utile științei și economiei naționale a U.R.S.S. La 29 septembrie, ora 11. ora Bucureștiului, stația efectuase 1 585 rotații in jurul pămintului.

Degringolada lirei sterline
• „Cea mai sumbră zi din 
istoria monedei britanice"
• Presa londoneză subliniază 
necesitatea unor măsuri ur

genteîn suita Instabilităților tot mai pronunțate care afectează în ultima vreme cursul monedelor occidentale —. cu repercusiuni negative pe plan economic și social — se înscrie în aceste zile degringolada bruscă a lirei Sterline. Marți, la bursele londoneze, moneda britanică a terminat cea mai sumbră zi din istoria sa, cu o rată de depreciere de 45,5 la sută, ceea ce reprezintă un record de scădere absolută în raport cu celelalte monede — anunță agenția France Presse.Potrivit explicațiilor furnizate de unii experți, cauzele acestei ..maladii acute" a lirei sterline trebuie căutate în speculațiile masive de la bursele occidentale.Comentariile ample ale presei britanice lasă însă să se întrevadă rădăcinile mai profunde ale crizei, a- bordînd. totodată, problemele unei virtuale „terapii". „Este de o importanță capitală — scrie ziarul „Times" — ca strategia' economică a Marii Britanii să fie, de acum înainte, fondată pe realitate". Cotidianul laburist „Daily Mirror" apreciază că numai o ameliorare a balanței comerciale poate salva lira sterlină. în fine, ziarul de mare tiraj „Sun" con- lideră că, în actualul context economic. e necesară adoptarea unui buget de urgentă.

Reacții la„Care sînt șansele de reușită ale pro- gramului antiinflațio- nist ?“ Această întrebare rezumă o bună parte din numeroasele comentarii pe care presa franceză, observatorii, oamenii politici le consacră,1 in continuare, măsurilor anunțate săptămîna trecută de primul ministru, RaymondBarre.Paralel cu unele răspunsuri optimiste, majoritatea aprecierilor se caracterizează fie prin îngrijorare și incertitudine, fie prin insatisfacție.După cum explica un lider sindical, nimeni nu este împotriva luptei antiinflațio- nisbe, cu condiția însă ca „repartiția 
eforturilor să fie echi
tabilă". Din acest punct de vedere, observatorii constată că planul guvernamental amendează veniturile a milioane de salariați fără să sancționeze, in primul rind. capitalul și marile averi. Potrivit revistei „L’Unite", săotămînal al partidului socialist, „justiția

programul antiinflaționist
fiscală rămine un fru
mos subiect de 
discursuri, dar e depar
te de a deveni o rea
litate in țară". La rindul său, ziarul „Le Monde“ constată că 
majorarea impozitelor

PARIS
nu va afecta capitalu
rile si nici liberii pro
fesioniști, adică tocmai acele categorii ■•privilegiate care ciști- gă sume imense.La concluzii similare ajung o serie de organizații și instituții cu caracter social- economic. „Ciștigarea 
încrederii, punerea in 
valoare a muncii sînt 
legate, intre altele, de 
lupta împotriva frau
dei fiscale și a fraudei 
socjale", consideră A- dunarea permanentă a Camerelor de comerț și industrie, iar Uniunea federală a consumatorilor constată: 
„Măsurile adoptate fac 
ca eforturile să apese 
numai pe umerii con
sumatorilor".întrunit în ședință

plenară, Comitetul Central al Partidului Comunist Francez a adoptat o rezoluție consacrată actualei situații economice și sociale din Franța. Documentul arată că recentul program guvernamental de redresare economică „con
stituie un atac brutal 
împotriva intereselor 
muncitorilor — în pri
mul rind ale celor mai 
defavorizați — împo
triva intereselor tării". Nu este vorba de im plan antiinflaționist, subliniază rezoluția, 
„ci de un plan de. re
ducere a puterii de 
cumpărare și a consu
mului popular în pro
fitul marilor trusturi".Pe de altă parte, în cursul unei conferințe de presă comune, manie centre sindicale C.G.T., C.F.D.T. și F.E.N. au anunțat decizia lor de a declanșa o grevă națională de 24 de ore în ziua de 7 octombrie, în sprijinul intereselor oamenilor muncii.

Paul 
DIACONESCU

Cu prilejul unui miting 
la Havana, Fidel Castr°’ prirp- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului revoluționar. a arătat că țara va trebui să facă față unor dificultăți economice in cursul acestui cincinal, ca urmare a reducerii prețurilor la zahăr pe piața internațională și a afectării culturilor de trestie de zahăr de către seceta îndelungată. Fidel Castro a relevat că va fi necesară realizarea unor ajustări în ordinea economică, dar că guvernul iși va menține obiectivele esențiale — îndeplinirea angajamentelor economice internaționale și garantarea programelor din domeniul sănătății, educației, folosirii forței de muncă și aprovizionarea populației cu produsele de bază.

Consiliul Executiv al 
UNESCO, reunit la Paris, a recomandat in unanimitate admiterea în organizație a R. P. Angola, care va fi, in mod oficial, admisă în cursul conferinței generale a organizației ,de luna viitoare. Angola va fi cel de-al 138-lea stat membru al UNESCO.

Comisiile muncitorești 
din Spania au ealificat greva generală din Țara Bascilor ca o contribuție importantă la lupta pentru instaurarea libertății și democrației în tară. Secretariatul general al Comisiilor muncitorești a dat publicității un comunicat in care se subliniază că „toate forțele responsabile ale tării trebuie să ia măsuri urgente pentru a găsi soluții democratice".

La Tananarive s'a anun!’at recunoașterea oficială a Comitetului democrat pentru sprijinirea Cartei revoluției socialiste Malgașe și a organizației patriotice „Vundzi" drept organizații revoluționare. în felul a- cesta, a fost făcut un nou pas pe calea creării — conform prevederilor Constituției — a Frontului național de apărare a revoluției, organizație menită să mobilizeze toate forțele progresiste din țară.
Mii de studenți tailandezi au participat, miercuri, la Bangkok, la o întrunire de protest împotriva reîntoarcerii în tară, cu zece zile în urmă, a fostului prim-ministru. Tha- non Kittikachorn. Participanții au cerut expulzarea lui Thanon Kittikachorn. care a refuzat să dea curs, zilele trecute, cererii guvernului de a părăsi tara.Convorbiri. La Geneva a a' vut loc. miercuri, o nouă întîlnire a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. participante la convorbirile sovieto-ame- ricane privind limitarea înarmărilor strategice ) ofensive — informează agenția T.A.S.S.
Guvernul peruan a pre,un* git pentru o nouă perioadă de 30 de zile suspendarea; garanțiilor] constituționale pe ansamblul întregului teritoriu național, măsură aflată în vigoare de la începutul lunii iulie a.c.

Senatul S.U.A.a adoptat pr°- iectul.de lege privind asistența pentru străinătate, militară și economică, în exercițiul financiar ce începe la 1 octombrie, alocind în acest scop 5,1 miliarde dolari.
0 campanie împotriva 

tabagismului a fost inau8urată de ministrul francez al sănătății. Simone Veil. Campania include o serie de acțiuni menite să contribuie la reliefarea pericolelor pe care fumatul le comportă pentru sănătatea oamenilor.
Noi implicații în „aface

rea Lockheed". Comisia pentru afaceri externe a Senatului american a decis crearea unei subcomisii economice însărcinate cu continuarea investigațiilor asupra corporațiilor transnaționale acuzate de practici similare celor la care a recurs firma „Lockheed".

NAȚIUNILE UNITE 29 — Corespondentul nostru transmite : în plenara Adunării Generale continuă dezbaterile de politică generală.Ministrul de externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a prezentat propunerile Uniunii Sovietice în vederea înlăturării pericolului de război și a încetării cursei înarmărilor, pentru dezarmare. Vorbitorul a arătat că „astăzi, înțelegerea fermă a statelor privind renunțarea la folosirea forței in relațiile internaționale are o însemnătate hotăritoare. Aceasta, deoarece există și unele încercări de a se interpreta destinderea ca un fel de aprobare a amestecului in treburile interne ale altor state".Ministrul de externe al U.R.S.S. a apreciat că, în ceea ce privește problemele europene, pe primul plan se află în prezent sarcina completării destinderii politice cu cea militară.Referindu-se la problema Orientului Apropiat, ministrul de externe al U.R.S.S. a menționat că instaurarea păcii în această regiune necesită retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967. satisfacerea revendicărilor naționale legitime ale poporului pales- tinean. inclusiv respectarea dreptului său inalienabil de a-și crea un stat propriu, acordarea de garanții internaționale pentru securitatea tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului.Vorbitorul a arătat că situația din sudul Africii necesită o serioasă a- tenție. reafirmîndu-și sprijinul față de lupta-popoarelor din această zonă pentru obținerea unei independențe reale. în altă ordine de idei. Andrei Gromîko a precizat că Uniunea Sovietică „sprijină revendicările juste ale statelor în curs de dezvoltare de a se pune capăt discriminării, piedicilor artificiale din comerțul international. pentru lichidarea tuturor manifestărilor de inegalitate în drepturi. a dictatului și exploatării în relațiile economice internaționale".Ministrul de externe al Olandei, Max van der Stoel, a apreciat că întărirea rolului O.N.U. depinde de sin

ceritatea voinței politice de a înțelege și de a respecta interesele și aspirațiile statelor. Progresul și abordarea constructivă a problemelor globale sint posibile numai dacă statele membre vor trece de la confruntare la dialog și dacă deciziile asupra problemelor politice și economice fundamentale vor fi luate pe baze de consens negociat.Vicepreședintele Consiliului Executiv Federal și secretar federal al afacerilor externe al Iugoslaviei, Miloș Minici, abordind problemele edificării unor relații politice noi intre state și creării unei noi ordini economice internaționale, a subliniat că O.N.U. încă mai este confruntată de rezistența forțelor care luptă pentru menținerea prin orice mijloace a inechităților în raporturile interstatale, încă se mai fac încercări de evitare sau ignorare a organizației, abuzin- du-se, totodată, de dreptul de veto.1 pentru blocarea chiar și a acțiunilo';,! care se bucură de cel mai larg spy • jin al comunității internaționale. Vorbitorul a evidențiat necesitatea adoptării corectivelor corespunzătoare pentru ca O.N.U. să-și îndeplinească misiunea încredințată de popoare.Ministrul de stat pentru apărare șl afaceri externe al Pakistanului,. "-_i\ Ahmed, a declarat că, atita timp e. nu vor fi înlăturate discriminărik din circuitul mondial de valori, care favorizează pe cei puternici și boga- iar masiva forță economică a țările puternice și bogate nu va fi contrabalansată prin unitatea țărilor în curs de dezvoltare, decalajele economic, dintre statele industrializate și cele rămase in urmă se vor mări.Ministrul de externe al Danemarcei, Knut B. Andersen, și-a axat discursul pe problemele din Africa de Sud, ale lipsei de progrese în negocierile de dezarmare și terorismului internațional. Vorbitorul a declarat că Danemarca apreciază pozitiv inițiativa luată de Adunarea Generală de a spori rolul O.N.U. în domeniul dezarmării și a arătat că ideea convocării unei sesiuni extraordinare în problemele dezarmării trebuie analizată cu atenție.
Majorări 

transportau
la tariful defost anunțate de maimulte companii din zona capitalei japoneze 'și a prefecturii Saitama. Majorarea va fi de 30 la sută. în Parlamentul -țării se află, pe de. altă. parte, o măsură legislativă inițiată de guvern care prevede majorarea sensibilă a tarifelor la transportul feroviar și serviciile poștale.

S-au încheiat lucrările 
celei de-a XX-a Conferințe 
generale a A.I.E.A. (Agentia Internațională pentru Energie Atomică), care s-au desfășurat la mo ue Janeiro și la care au luat parte peste 1 200 de delegați, reprezentind mai mult de o sută de țări, între care și Rom&hia, precum și observatori ai utilii număr de 13 organizații internaționale. Pe agenda de lucru a actualei reuniuni a A.I.E.A. au fost înscrise probleme reflectind preocuparea tot mai multor state față de folosirea energiei atomice în scopul progresului lor economic.

0 nouă devalorizare a 
lirei israeliene 8 fost anuntatăde guvernul de la Tel Aviv. Agenția Associated Press precizează că din noiembrie 1974 pînă in prezent moneda israeliană și-a pierdut jumătate din valoare.

Repetatele cutremure de 
pămînt resimt’te m regiunea Friuli din nordul Italiei au determinat creșterea exodului populației din localitățile situate în această zonă spre orașele de pe coasta Mării Adriatice. Numărul celor care au părăsit aceste localități se ridică, conform agenției A.N.S.A., la 28 481 persoane.

Puternice inundații ,s au produs marți seara în centrul orașului Glasgow, unde transporturile publice au fost paralizate mai multe ore. Peste 150 de persoane au fost evacuate din centrul orașului, la bordul bărcilor pneumatice, deoarece pe mai multe străzi apa depășise înălțimea de 1,5 metri.
O declarație a Guvernului U.R.S.S.MOSCOVA 29 (Agerpres). — în legătură cu un avion. sovietic care a aterizat in modliorțat pe .aeroportul din Hakadate — Japonia, agenția T.A.S.S. a dat publicității o declarație a Guvernului U.R.S.S., în care se spune : încâlcind clauzele Convenției consulare sovieto-japoneze, autoritățile nipone au evitat, timp de cîteva zile, să ofere reprezentanților sovietici posibilitatea de a se întîlni cu pilotul aparatului. Cînd asemenea întîlnire a avut loc, ea a demonstrat că pilotul V.I. Belenko se afla sub influența narcoticelor, iar reprezentantul ambasadei sovietice a fost lipsit de posibilitatea de a discuta cu acesta. N-au putut fi confirmate declarațiile reprezentanților autorităților japoneze, precum că pilotul

V.I. Belenko ar intenționa să obțină azil politic în S.U.A. Cu toate acestea, el a fost transportat în S.U.A., sub pază puternică, iar avionul n-a fost restituit Uniunii Sovietice, partea japoneză, împreună cu reprezentanți ai unor terțe țări, intenționind să-I demonteze.Toate acestea demonstrează evident că Guvernului Japoniei îi revine întreaga responsabilitate pentru acțiunea arbitrară și nelegală față de avionul sovietic și de pilotul său. Asemenea acțiuni neprietenești ale guvernului japonez față de Uniunea Sovietică — se spune în declarație — nu pot rămîne fără urmări pentru prezentul și viitorul relațiilor sovieto-japoneze.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

Patrioții namibieni sînt hotărîți 
sâ-și elibereze patriaNAȚIUNILE UNITE 29 — Corespondentul nostru transmite : Consiliul de Securitate a început marți analizarea situației din Namibia, la aproape nouă luni după ce acest organism a cerut. în unanimitate, Guvernului Africii de Sud să accepte organizarea de alegeri libere în teritoriul namibian sub supravegherea O.N.U.Dezbaterile ședinței au fost deschise de președintele Consiliului O.N.U. pentru Namibia. Dunstan Kamana (Zambia), care a declarat că poporul namibian va lupta pînă va dobindi libertatea și nu se va lăsa înșelat de noi mașinații imperialiste, menite să tergiverseze proclamarea independentei sale.Vorbind in numele Consiliului ministerial al Organizației Unității Afri

cane. Radha Krishna Ramphul (Mauritius), a cerut Consiliului de Securitate să treacă la adoptarea de măsuri pentru garantarea autodeterminării și independentei poporului namibian.Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest. a subliniat că S.W.A.P.O. este gata oricînd să negocieze direct, sub auspiciile O.N.U.. cu Africa de Sud problema transferului puterii către / poporul namibian. sub conducerea S.W.A.P.O. înainte de a incepe a- semenea negocieri, Vorster va tnț- bui să elibereze toți deținutii politici namibieni. Alternativa negocierilor este continuarea luptei armate e patrioților Namibiei pină la eliberarea completă a țării.
„Carte albă" împotriva apartheidului

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. va fi chemat să exami
neze o „Carte albă" referitoa
re la masacrele de la Soweto. 
Documentul, elaborat de Comi
tetul special al O.N.U. împotriva 
apartheidului, se relevă a fi de 
o deosebită acuitate, in împreju
rările in care înfruntările din 
Africa de Sud. devin, zi de zi, 
tot mai violente. El marchează, 
de asemenea, caracterul de ex
tremă urgență, al situației criti
ce din perimetrul întregii re
giuni australe a Africii. Acest 
document al Națiunilor Unite, 
întocmit la inițiativa unor țări

africane, reclamă elaborarea u- 
nor noi măsuri de ordin politic 
și economic împotriva regimu
lui de la Pretoria, pentru a-l 
determina să abandoneze politi
ca de apartheid. El propun , 
impunerea unui embargo asu 
pra vinzărilor de petrol și ma
terial strategici cerînd in ace
lași timp tuturor statelor de c 
se abține de la orice formă d/ 
cooperare în domeniul nuclea 
cu Africa de Sud. O serie -de . 
state occidentale sint condam
nate pentru, fapty.1 de a fi în
curajat regimul rasist sud-afri- 
can.

Noi luări de poziție în problema rhodesiana
• Declarațiile lui J. Nkomo • Eforturi pentru instaurarea unității 
de acțiune a C.N.A. ® Guvernul britanic a hotărît convocarea 
unei conferințe care să examineze problema formării unui 

guvern interimarAflat la Gaberones, in Botswana, J. Nkomo, lider al Congresului Național African, a declarat că drumul către instaurarea unui regim majoritar în Rhodesia este deschis și că mai trebuie să fie reglementate doar unele amănunte de natură practică — transmite France Presse. „Nu mai există obstacole in ce privește instaurarea unui regim majoritar la Salisbury în urma acceptării acestui principiu de către Ian Smith". El a cerut ca Marea Britanie să convoace cit mai curind posibil o conferință constituțională referitoare la Rhodesia, avînd ca principală sarcină constituirea unui guvern interimar care să ducă la instaurarea unui regim majoritar în cel mult 12 luni.Din Lusaka se anunță că principalii conducători ai mișcării de eliberare din Rhodesia — Congresul

Național African — au plecat spre Maputo (Mozambic). unde urmează să înceapă importante negocieri pentru reunificarea și întărirea unității de acțiune a mișcării. Aceste negocieri au ca principal obiectiv crearea unei alianțe mai strînse intre U- niunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Națională Zimbabwe (Z.A.N.U.) in cadrul Armatei poporului Zimbabwe (Z.I.P.A.).Miercuri seara s-a anunțat, de la Londra, că guvernul britanic a hotărît să convoace o conferință consacrată examinării problemei formării unui guvern interimar in Rhodesia. Ministrul de externe. Anthony Crosland, a propus ca această conferință să se desfășoare in următoarele două săptămini, în orice loc din sudul Africii, acceptabil tuturor părților interesate.
• ECONOMISIREA 

BENZINEI - TEMĂ DE 
EXAMEN. Arta de a economisi benzina urmează să devină In Franța un subiect al examenului pentru obținerea permisului de conducere. Toate școlile de șoferi din țară au primit instrucțiuni de a preda elevilor lor tehnicile de conducere care asigură un consum cit mai rațional de carburant. Măsura se încadrează în programul guvernamental de economii anunțat recent în Franța. Intre altele, se prevede și o sporire cu 15 la sută a prețurilor la benzină.

• CATALOGUL AR
TEI ITALIENE. O vastă acțiune de catalogare și microfil- mare a tuturor operelor de artă

create de-a lungul vremii pe teritoriul Italiei se desfășoară de mai mulți ani în această țară. Se întocmesc zeci de milioane de cartoteci pentru cele mai variate tezaure de artă — de la șantiere arheologice și centre istorice urbane, pînă la monezi, gravuri, instrumente muzicale.: piese de cult — existente în colecțiile publice sau particulare din Italia sau din alte țări. Se apreciază că acțiunea de catalogare va dura încă 15—20 de ani.
• CONSTRUC

TOR RAPID DE DRU
MURI. Un nou agregat da mare randament pentru construcția de șosele din beton a fost .realizat de o întreprindere din Dresda, R.D. Germană. A-

cest agregat așterne în decurs de opt ore o panglică din beton lungă de 200—250 m. avînd lățimea de trei metri. Toate procesele de construcție sînt mecanizate. Agregatul este deservit de o brigadă de specialiști formată din cinci persoane.
• ÎN FIBRA NUCII DE 

COCOS. Experimente întreprinse în Samoa au demonstrat că fibra nucii de cocos poate fi utilizată drept pat germinativ. Dacă in acest substitut al solului se adaugă elemente nutritive în formă solubilă, semințele încolțesc rapid. Tomate, lăptucă, ardei, varză, precum și porumbul pot fi răsădite deja la 2—5 săptămini de Ia însămin- țare. în momentul de- față se studiază posibilitatea utilizării fibrei de cocos pentru cultivarea semințelor pe scară comercială.

• ÎNĂLȚIMEA ATLE- 
ȚILOR. Atleții participanți la Jocurile Olimpice din 1972, de la Miinchen, au măsurat în înălțime cu 2—3 cm mai mult decît participanții la întrecerile atletice ale anterioarei Olimpiade, din 1968, de la Roma — se arată intr-un studiu efectuat in comun de universitățile din Miinchen și Londra. Un spor „pe verticală" impresionant, dacă se ia în considerare că, in perioada anilor 1960—1972, creșterea in talie a omului, în general, a fost de aproximativ 1 cm. De menționat că de la această tendință au făcut excepție două categorii de atleți : săritorii in înălțime, care au avut numai partea superioară

a corpului mai lungă, fapt ce s-ar datora renunțării Ia stilul „clasic" ventral, în favoarea așa-numitului „flop" (saltul pe spate) — și săritorii cu prăjina, Ia aceștia constatîndu-se o statură ceva mai mică, prăjinile noi. din fibre de sticlă, favori- zind în acest caz, se pare, pe atleții mai scunzi.
© COSUMUL DE PU

NE Șl RECESIUNEA. Ma- nifestările prilejuite în Elveția de „Ziua brutarilor" au relevat, printre altele, că din cauza recesiunii economice consumul de piine și produse de panificație se află în creștere, pîinea fiind un aliment mai puțin

scump, dar complet. (înainte, consumul de piine se ridica în medie la circa 8 grame de persoană zilnic), Chiar dacă dezvoltarea economică va înregistra o tendință spre stabilizare, acest consuni, după cum se a- preciază, va rămine mai ridicat decît în trecut.
• O NOUĂ SCRIERE 

PENTRU ESCHIMOȘI. Eschimoșii din Canada au cerut guvernului să le aprobe un sistem simplificat de scriere pentru a îmbunătăți comunicațiile dintre ei. Pină in prezent, in regiunea din nordul Canadei, unde trăiesc 20 000 de eschimoși, se folosesc cinci asemenea metode. Guvernului i se cere să suprime trei dintre ele, iar celelalte două să combine literele alfabetului latin cu simboluri

fonetice. Limbajul din regiunea canadiană. denumit de eschimoși „inukutut", este vorbit în citeva dialecte. Folosirea mai multor forme de scriere a îngreunat contactele dintre comunitățile de eschimoși situate la mari distanțe unele de altele.
• PROTEJAREA FIL

DEȘULUI. Deși nu constituie o specie pe cale de dispariție. elefanții plătesc un greu tribut braconajului. La aceasta se adaugă transformarea în zone agricole a tot mai întinse regiuni în care elefanții trăiesc in mod liber. Or. fildeșul este o bună sursă de venit pentru numeroase țări din Africă și Asia. în vederea încurajării țărilor respective să împiedice distrugerea elefanților, Fondul mondial pentru protecția natu

rii, cu sediul la Morges (Elveția). a anunțat constituirea unei organizații a țărilor producătoare de fildeș.
© NOR DE AMO

NIAC ASUPRA UNOR 
SATE ITALIENE. Primarii din două sate — Manfredonia și Sant’Angelo — din sudul Italiei au cerut suspendarea activității a dohă întreprinderi chimice din apropiere, d-in cauza apariției unui nor de amoniac și, in caz de nevoie, să evacueze populația acestor localități — anunță agenția France Presse. O deosebită îngrijorare provoacă faptul că animalele ar putea .avea in mod serios de suferit din cauza consumului de furaje expuse influențelor norului de amoniac.
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