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DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea Camerei legislative 

a consiliilor populare
în temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera legislativă țl 

conferințele consiliilor populare,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 

2 noiembrie 1976, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
SI TOUARASA ELENA CEAUSESCU AU ASISÎAT 
ÎMPREUNA CU MARELE DUCE IEAN Al LUXEMBURGULUI 

SI MAREA DUCESA JUSEPHINE CHARLOTTE 
LA CUNCERTUL UE GALA UE LA OPERA RUMANA
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Alteța Sa Regală ma
rele duce Jean al Luxemburgului, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și marea ducesă Josephine 
Charlotte, au asistat, .marți seara, 
la un concert de gală, organizat la 
Opera Română în onoarea înalților 
oaspeți luxemburghezi.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec. Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Ion Ionițâ, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leoii- 
te Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ion Coman. Ion Din- 
că, Mihai Gere, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Aurel Duma, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, persona
lități ale vieții artistice și culturale, 
un numeros public. Tovarășii din 
conducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Au luat parte, de asemenea, Gas
ton Thorn, președintele guvernului, 
ministrul afacerilor externe al Lu
xemburgului, Guy de Muyser, mare
șal al Curții, Pierre Wurth, ambasa
dor. secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Charles Reich- 
llng. ministru plenipotențiar, direc
torul relațiilor economice internațio
nale din Ministerul Afacerilor Ex
terne, alte persoane oficiale lu
xemburgheze, precum și A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei în România, 
însărcinat cu reprezentarea diploma
tică a Marelui Ducat de Luxemburg.

Au asistat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

Apariția în loja oficială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
marelui duce Jean al Luxemburgu
lui, a tovarășei Elena Ceaușescu și 
a marii ducese Josephine Charlotte 
a fost salutată cu aplauze de cei pre- 
zenți.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Luxemburgului și României.

Desfășurîndu-se într-o ambianță 
prietenească, de caldă cordialitate, 
concertul a reunit apreciați inter
pret din cele două țări, care au exe
cutat, la un elevat nivel artistic, 
lucrări semnate de compozitori ro
mâni și luxemburghezi, precum și 
din repertoriul clasic universal. La

reușita concertului și-au dat con
cursul „Madrigalul" din Luxemburg, 
dirijat de Daniel Schertzer. și corul 
de cameră „Madrigal", al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" din 
București, condus de Marin Con
stantin.

Asistența a aplaudat îndelung, răs
plătind călduros arta interpretativă a 
artiștilor români și luxemburghezi.

Interpreților le-au fost oferite flori 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a marelui duce Jean al 
Luxemburgului și a marii ducese 
Josephine Charlotte.

Vizite ale înalților oaspeți la obiective economice 
și social-culturale
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CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI

Atenție deosebită recoltării
9

și însilozării sfeclei de zahăr
Stadiul recoltării — 64°/o — impune grăbirea lucrărilor
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Stadiul recoltârii sfeclei de zahâr la data de 26 octombrie. Cifrele înscrise In perimetrul flecdrirt 
|udeț indicâ, in procente, suprafața de pe oare a fost strinsâ sfecla de zahâr în cooperativele agricol*

Recepție oferită & marele duce lean 
al Luxemburgului si de marea ducesă 

Josephiiw Ciiarlotte
Altețele Lor Regale marele duce 

Jean al Luxemburgului și marea du
cesă Josephine Charlotte au oferit, 
după concertul de gală, în salonul 
oficial al Operei Române, o recepție 
în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai

C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guvernului.

Au luat parte președintele guver
nului și ministru al afacerilor exter
ne al Luxemburgului, celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe înalții 
oaspeți în vizita lor în România, pre
cum și ambasadorul Olandei în Ro
mânia, însărcinat cu reprezentarea 
diplomatică a Marelui Ducat de 
Luxemburg.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

Sub semnul dorinței comune de lărgire 
u coluborării prietenești dintre cele două țări 

Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu

Dintre lucrările agricole ale acestei perioade, re
coltarea, transportul din cimp și însilozarea sfeclei 
de zahăr sint cele mai urgente. Necesitatea intensifi
cării acestor, .lucrări .gste argumentată .atît de faptul 
că. după cum rezultă din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină la 
data de 26 octombrie, sfecla de zahăr a fost strinsă 
de pe numai 54 la sută din suprafețele cultivate, cît 
și, mai ales, de timpul friguros, care bate la ușă. 
Este adevărat, condițiile climatice nefavorabile din 
ultima săptămînă au împiedicat, în majoritatea zone
lor din țară, realizarea ritmului de lucru stabilit. 
Iată de ce, în perioada următoare, așa cum a indicat 
comandamentul central, este nevoie ca în fiecare 
unitate agricolă să se treacă cu toate forțele la re
coltarea sfeclei de zahăr și transportul acesteia la 
fabricile de zahăr pentru a fi însilozată.

Munca trebuie să fie astfel organizată incit, în a- 
ceeași zi, producția recoltată să fie transportată și 
însilozată. Acest lucru se impune cu atît mai mult 
cu cît — lucru bine cunoscut lucrătorilor de pe o- 
goare — vîntul, ploile și temperaturile scăzute de

peste noapte provoacă diminuarea conținutului de za
hăr Ia sfecla aflată pe cimp. Deci prioritate trebuie 
să se acorde în întreaga țară transportării și insiloză- 
ții sfeclei de zaljăr recoltate (peste 500 000 de ton») 
care se află încă în grămezi pe cimp. în mod deose
bit se cere ca recoltarea și însilozarea sfeclei de za- 
hăr să fie intensificate în județele Dolj, Olt, Teleor
man, Ialomița, Buzău. Timiș, Arad, Bihor, Satu-Mare, 
Brașov, Covasna și Suceava unde, după cum rezultă 
din harta prezentată mai sus, recolta a fost strinsă 
de pe suprafețe mici, în raport cu stadiul în car» ar 
trebui să se afle lucrurile în această etapă.

Sint numai cîteva argumente care îndeamnă co
mandamentele locale, organizațiile de partid din agri
cultură, conducerile cooperativelor agricole să ia mă
suri eficiente pentru utilizarea tuturor mijloacelor 
mecanice de recoltare și de transport, să mobilizeze 
toți cooperatorii la executarea lucrărilor, astfel ca în 
timpul cel mai scurt să fie strinsă și însilozată toată 
sfecla de zahăr, pentru ca timpul friguros să nu gă
sească pa cimp nici o cantitate, oricit da mică, d» 
recoltă.

Urgența acestei săptămîni: 
PO R U M B U L

In pagina a lll-a, relatări ale trimișilor noștri
în județele Teleorman, Bihor și Timiș.

ACTIVITATEA IDEOLOGICA - EDUCATIVĂ,
integrată organic cerințelor dezvoltării economice

și președintele guvernului luxemburghez, Gaston Thorn
La Palatul Republicii au avut loc, 

în ziua de 28 octombrie, convorbiri 
oficiale intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Guver
nului Marelui Ducat de Luxemburg, 
ministrul afacerilor externe, Gaston 
Thorn.

A participat tovarășul Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guvernului.

în timpul convorbirilor a fost 
apreciată cu satisfacție evoluția as
cendentă, favorabilă a relațiilor 
româno-luxemburgheze. Schimbul 
de vederi a reliefat interesul comun 
pentru intensificarea și aprofundarea 
raporturilor politice, economice, co
merciale, tehnico-științifice și cultu
rale, pentru promovarea unei coo
perări active în industrie, cercetare, 
dezvoltare tehnologică și în alte sec
toare de activitate. S-a subliniat că 
întărirea conlucrării multilaterale 
dintre România și Luxemburg este 
atît în folosul ambelor țări și po
poare, cît și al afirmării spiritului 
nou in relațiile intereuropene, al 
colaborării rodnice între națiuni.

Evidențiindu-se schimbările pe
trecute pe plan mondial în favoarea 
păcii și înțelegerii internaționale, 
s-a exprimat părerea comună că 
procesul destinderii trebuie conti
nuat prin eforturile tuturor statelor, 
astfel încît el să poată fi durabil și 
să devină ireversibil.

în acest cadru a fost relevată ne
cesitatea respectării și aplicării stric
te, de către toate țările participante, 
a principiilor și prevederilor înscrise 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
*-a arătat, în eantext, că este impe

rios necesar să se treacă Ia măsuri 
concrete și eficiente de oprire a 
cursei înarmărilor, de dezarmare, și 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

Totodată, s-a considerat că una 
din problemele vitale, care intere
sează toate statele, este lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

De ambele părți a fost împărtă
șită convingerea că există reale po
sibilități de a se înfăptui aspirațiile 
de pace și progres ale popoarelor, 
manifestindu-se încrederea că Româ
nia și Luxemburgul vor conlucra 
fructuos în acest scop.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Gaston Thorn au reafir
mat hotărîrea României și Luxem
burgului de a-și aduce contribuția, 

în continuare, la edificarea unei 
securități reale in Europa, la solu
ționarea constructivă a problemelor 
complexe cu care se confruntă azi 
omenirea, Ia făurirea unei lumi a 
pății și colaborării egale între na
țiuni.

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

(Agerpres)

„Munca, activitatea socială utilă, 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constituie factorul de
terminant in formarea conștiinței so
cialiste, în educarea moraiă și poli
tică a maselor". Acest adevăr înde
lung verificat de practica socială stă 
la baza întregii activități politico- 
educative, aidoma ca în întreaga 
țară, și în județul Caraș-Severin. Pe 
baza documentelor Congresului al 
XI-lea al parti
dului și ale Con
gresului educa
ției politice și al 
culturii socialis
te, a indicațiilor 
secretarului ge
neral al partidu
lui, în urma con
sultării organe
lor și organiza
țiilor de partid 
din întreprinde
rile industriale și 
unitățile agrico
le, din instituțiile 
de învățămînt, 
artă și cultură, 
comitetul jude
țean de partid a elaborat un am
plu plan de acțiuni politico-edu
cative. Pornind de la ideea că cea 
mai mare parte a societății noastre 
trebuie să lucreze în sfera produc
ției de bunuri materiale, deoarece 
acolo se produc valorile necesare ri
dicării bunăstării poporului, creșterii 
avuției naționale, făuririi socialismu
lui și comunismului, acest plan vi
zează dezvoltarea răspunderii comu
niste a fiecărui cetățean față de 
muncă și față de avutul obștesc.

Acest obiectiv este un element de
finitoriu în strategia Partidului Co
munist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, la 
a cărei realizare fiecare organizație 
de partid trebuie să-și aducă per
manent contribuția. îndeplinirea cin
cinalului, a sarcinilor din planurile 
anuale, care asigură o puternică dez
voltare a forțelor de producție, se 

bazează, pe lîngă condițiile materiale 
existente, și pe dezvoltarea atitudinii 
față de muncă și avutul obștesc, pe 
înțelegerea de către fiecare comu
nist! de către fiecare membru al so
cietății a adevărului că pentru a fi 
în stare să facă față îndatoririlor 
încredințate, se cere să-și însușească 
profund ideologia partidului, cuceri
rile științei, după cum este necesară 
o atitudine intransigentă față de lip

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 

din județul CARAȘ-SEVERIN
Trandafir COCĂRLĂ

prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

suri și greșeli, curaj în promovarea 
noului.

în actualul cincinal în Caraș-Se
verin va trebui să realizăm un vo
lum de investiții de 3 ori mai mare 
decît cel din cincinalul încheiat și 
o producție industrială dublă, în 
condițiile unei creșteri calitative a 
producției, determinate de cerințele 
revoluției tehnico-științifice. Rea
lizarea cu succes a acestei importan
te sarcini de partid presupune, evi
dent, odată cu dezvoltarea responsa
bilității față de munca de înaltă ca
litate, lichidarea oricăror manifestări 
de superficialitate, indisciplină, risipă 
de materiale sau muncă făcută de 
mîntuială. Datorită activității educa
tive desfășurate de organizațiile de 
partid cu tot mai multă competență 
in unitățile noastre, sporul producției 
pe car» îl vom realiza în acest an va 

fi egal cu jumătatea celui obținut ta 
întregul cincinal 1971—1975. Pe de 
altă parte, calitatea muncii — ex
presie elocventă a atitudinii înain
tate — este mult superioară ani
lor precedenți. Județul nostru dă 
economiei naționale produse de 
înaltă tehnicitate, ca turbine și 
generatoare pentru hidrocentrale 
și termocentrale, motoare cu trac
țiune feroviară și navală, boghiuri, o 

gamă largă de 
mașini electrice 
de puteri mari, 
reductoare, echi
pament metalur
gic și chimic, ale 
căror performanțe 
sint comparabile 
cu cele mai bune 
modele realizate 
pe plan mondial.

Programul de 
măsuri pentru a- 
plicarea hotărîri- 
lor Congresului al 
XI-lea al partidu
lui și ale Congre-

------------------------- sului educației 
politice și al cul

turii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive constituie pentru noi un îndrep
tar prețios de acțiune In condițiile 
exigențelor sporite ale noului cinci
nal. Membrii comitetului județean, ca
drele cu munci de răspundere orga
nizează expuneri, dezbateri, intîlniri 
consacrate explicării sarcinilor ac
tuale, generalizării experienței Îna
intate. In sprijinul educării maselor 
prin muncă și pentru muncă, al for
mării unei atitudini înalt responsa
bile, au fost editate broșuri, pliante, 
afișe, lozinci și alte materiale meni
te să orienteze oamenii spre țeluri 
precise, incit ei să acționeze cu pa
siune și dăruire, cu spirit revoluțio
nar pentru punerea mai bună în va
loare a rezervelor producției.

(Continuare in pag. a Ilî-a)
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— Ce înseamnă să fii 
revoluționar, azi ? Oho, ce 
întrebare frumoasă! — a 
exclamat scurt interlocu
toarea mea. o femeie cu 
ochi limpezi, în părul că
reia a prins deja să luceas
că argintul viu al înțelep
ciunii de dincolo de trei
zeci și cinci de ani. Pe re
verul halatului său alb se 
legăna un mic ecuson, din 
cadranul căruia ii puteai 
afla numele — Doina Didiv, 
calificarea — fizician și 
funcția — șef secție 2 300, 
I.P.R.S.

O mai întîlnisem de două 
ori, o dată la comitetul de 
partid, unde o văzusem 
prezentînd cu competență 
secretarilor de organizații 
principiile , organizatorice 
ale noului an de invăță- 
mînt politic (fiind membră 
a comitetului de partid din 
întreprindere), iar altă dată 
tot aici, în secție, preocu
pată de creșterea în 1977 a 
producției colectivului său 
cu peste o sută de milioa
ne lei.

— Uite — i-am oferit un 
argument — v-am auzit de 
cîteva ori spunîndu-le to
varășilor cu care colabo
rați : „Stați, mi-a venit o 
idee deșteaptă... !“. Iată 
deci întrebarea, am con
tinuat : cum se naște o idee 
deșteaptă ? Poate că de la 
răspuns ajungem mai ușor 
la problema noastră de 
bază — a fi revoluționar, 
azi.

— Știu eu ? Sigur este 
pentru mine un lucru, și a- 
nume că asemenea idei nu 
vin decit atunci cînd ai fi
xată în minte o altă idee 
— aceea că trebuie să re
zolvi neapărat o problemă. 
Fiindcă una este să stai și 
să tot aștepți ideea nouă, 
valoroasă, și alta este să 
te frămînți căutind-o...

„Să te frămînți căutînd" 
Înseamnă în limbajul fizi- 
cienei Didiv să vrei cu tot 
dinadinsul să descoperi 
ceva util ; să pui pasiune ; 
să fii capabil de o aseme
nea dragoste pentru lucrul

acela sau pentru profesia 
ta incit și atunci „cind iți 
bei pur și simplu ceaiul de 
dimineață" — cum îmi spu
nea — să nu poți scăpa de 
„teroarea", inegalabil de 
chinuitoare și de plăcută 
in același timp, a ideii care 
trebuie să apară.

— O latură a spiritului 
revoluționar, meditează fi
ziciană, ține de lupta 
cu tine însuți, de lupta cu 
atracția spre comoditatea 
sterilă, de lupta cu „bine
le" care te consumă fără

venit „dirigințl de șantier", 
a înțeles că a fi revoluțio
nar azi înseamnă a avea 
spirit și faptă de construc
tor. Desigur, ln momentul 
acela, revoluția pe care o 
aduceau tranzistoril în in
dustria românească depin
dea, înainte de toate, de 
ridicarea clădirii fabricii. 
Erau deci tot timpul la 
fundații, la betoane sau 
sus, pe acoperiș, ziua și 
noaptea. Au condus trans
portul utilajelor. Au fost 
plecați peste hotare să în

realizate în secție, potrivit 
necesităților economiei na
ționale.

— A fi revoluționar? 
Uite, eu cred că ne-am do
vedit revoluționari recep- 
tind imediat, direct și 
foarte puternic un princi
piu care emană de la con
ducerea partidului nostru, 
spunea fiziciană Didiv. 
Este vorba de îmbinarea 
cercetării științifice cu pro
ducția.

Există desigur șl Insti
tute de cercetare specia

Ideea valoroasă trebuie
CĂUTATĂ, nu AȘTEPTATĂ

să-ți ofere posibilitatea da 
a pune în valoare ceea ce 
e capacitate în tine.

Nu i-a părut niciodată 
rău de această idee, care 
i-a determinat poate cea 
mai importantă hotărire 
în viață. De la „Electro
nica", unde a lucrat o pe
rioadă, a trecut la I.P.R.S., 
întreprindere care venea 
ea însăși ca un element 
nou, revoluționar în pro
cesul de industrializare a 
României, condiționînd fo
losirea pe scară largă a 
tehnicii electronice. De la 
aparatele de radio minia
turizate la marile compu
tere sau complexele insta
lații automatizate — ce vast 
cimp de acțiune au tranzis- 
torii 1 Amintirea acelor, 
„primi ani de I.P.R.S." a- 
duce pe fața fizicienei Di
div o undă de lumină și e- 
nergie. In acea perioa
dă. cînd și ea, și cei
lalți colegi cu care lucra 
— ca Doru Liiceanu sau 
Ștefan Armeanu — au de

vețe (cine mal făcuse tran- 
zistoare la noi ?). Au venit 
la montaj. Și nu se întîmpla 
să nu le reușească ceva. 
Pe vremea aceea rula in 
București un film: „Fanto- 
mas", cu un personaj care 
putea face orice și de a- 
tunci, în semn de admirație 
pentru dăruirea lor, le-a 
rămas în I.P.R.S. denumi
rea de „fantomași", adică 
„echipa de la diode, care 
rezolvă totul".

A avea spirit de con
structor pentru o ramură 
nouă ca electronica nu în
seamnă însă numai a ridica 
halele și a monta utilajele, 
înseamnă a construi prima 
generație de ingineri tran- 
zistoriști. Acolo, în colec
tiv. Mai înseamnă a-ți 
construi, adică a-ți califica, 
aparatul de execuție, adică 
oamenii care să lucreze la 
mașini, cîteva sute. Trebu
iau formați maiștrii și teh
nicienii. Trebuiau formate, 
pînă la urmă, piesele înse
le, cele care urmau să fie

lizate pentru proiectarea 
tranzistoarelor (in cazul 
secției 2300 a I.P.R.S., a 
diodelor). Ei însă au ho- 
tărît că, într-adevăr, nică
ieri nu se poate face mai 
bine o cercetare decît pe 
linia de fabricație, răspun- 
zînd solicitărilor bene
ficiarilor. Secția a fost 
deci organizată pe • sis
temul „producție-cerceta- 
re-divărsificare“. întregul 
grup de ingineri din secția 
2300 lucrează pentru toate 
cele 3 laturi, conducînd li
niile de producție, avînd 
teme de cercetare și de di
versificare, adică de exe
cutare a noi produse cu a- 
ceeași tehnologie. Fostul 
„diriginte de șantier" Doru 
Liiceanu, care are azi 31 
de ani, a soluționat in 
1976 două mari probleme. 
Omologate, acoperite deja 
cu contracte, ele vor adu
ce anul acesta 3 630 000 lei. 
Același tînăr specialist con
duce lucrările de realizare

prin autodotare a două li
nii de fabricație. Alt spe
cialist. Sever Grigorescu, 
s-a angajat să rezolve o 
problemă foarte dificilă, 
pentru care o firmă străină 
ceruse nu mai puțin de 
trei milioane de franci 
francezi. Dan Petru Ale
xandru a realizat un com
ponent pentru televizoare. 
La numai doi ani de lucru 
în întreprindere, el se poa
te mîndri deci cu o mare 
realizare. In secția 2300, lo
zinca „trebuie să găsim o 
soluție" e un fapt cotidian, 
ca și întrajutorarea specia
liștilor.

— Nu e firesc ? întreba 
fiziciană Didiv, făcîndu-mă 
atent la o expresie pe care 
aveam s-o aud frecvent în 
discuțiile purtate cu din- 
sa : „pentru ca să asigu
răm integral țara și nece
sitățile la export". Mi-a a- 
rătat niște grafice care 
urmăresc evoluția de la 
începutul secției pină astăzi. 
De la 3 tehnologii de difu
zie — luate prin licență — 
au ajuns la 13 ; de la 4 
dispozitive inițiale au acum 
25 și vor avea încă 3 pină 
la sfirșitul anului. Toate, 
creația lor. Importul de 
materiale a fost redus to
tal, lucrîndu-se azi numai 
cu material românesc.

Și iată prima lor victo
rie globală — asigurarea, 
într-adevăr cantitativ șl 
calitativ, cu diode a ne
voilor interne. Ea a fost 
urmată, la scurt timp, de 
încă una : de un an, sec
ția 2300, coborînd mult pre
țul de cost al produselor, 
a reușit să devină compe
titivă și la acest capitol pe 
piața mondială. Iată și a 
treia mare victorie pla
nificată s-o obțină in 
viitor : din licența cumpă
rată nu va mai rămîne 
decît... experiența acumu
lată. în rest, în secția 2300 
toate produsele . vor fi de 
concepție românească.

Eugen FIORESCU

Specializare cu încetinitorul 
în comerțul arădean

La Consfătuirea din octombrie anul 
trecut de la Comitetul Central al 
partidului au fost trasate sarcini și 
s-au indicat măsuri privind mai buna 
organizare a rețelei comerciale, prin 
specializarea unităților de desfacere. 
Pornind de la aceste sarcini. Minis
terul Comerțului Interior a întocmit 
un studiu-program (ale. cărui-princi-/ 
pale prevederi au fost .prezentate ,in, 
ziarul nostru din 20 iulie a.c.). pro
gram care stabilește, intre altele,, 
specializarea a peste 1 600 de noi u- 
nități ce se vor construi in actualul 
cincinal : magazine pentru preparate 
din carne, pentru lapte și produse 
lactate, pescării, magazine speciali
zate în confecții, incălțăminte, pro
duse tip Romarta și Materna, pro
duse electrocasnice, magazine specia
lizate pentru mobilă și materiale de 
construcție etc. De asemenea, s-a 
prevăzut ca. prin lucrările de ame
najare și modernizare a peste 3 300 
de magazine existente, să se organi
zeze și alte unități specializare. în 
afara celor nou construite. Cum sînt 
duse la îndeplinire aceste prevederi 
in județul Arad ?

— Pînă în prezent, în sectorul ali
mentar am specializat o mezelărie.— 
ne răspunde Mircea Lipovan. direc
tor adjunct la întreprinderea comer
cială pentru produse alimentare. O 
a doua mezelărie este în pregătire. 
Altceva n-am făcut.

— Iar noi. în sectarul nealimentar 
— ne informează T. Docmanov, 
șeful serviciului organizare de la 
Direcția comercială județeană — 
am organizat mai multe „autoser
viri" de diferite profiluri. Dar de spe
cializat vreo nouă unitate în acest 
interval de timp, n-am specializat.

înainte de a prezenta „explicațiile" 
ce ni s-au dat în legătură cu această 
situație se cuvin cîteva precizări. 
Specializarea unităților comerciale, 
indicată de conducerea de partid, nu 
este o chestiune de conjunctură. Ne
cesitatea acestei acțiuni decurge din 
însuși procesul firesc de diversificare 
continuă a produselor oferite popu
lației. Pe zi ce trece apar noi și noi 
sortimente, noi și noi produse (in 
ultimii 15 anî numărul lor s-a 
triplat), iar pentru a fi oferite cit 
mai bine populației sînt necesare 
alte tipuri de magazine decît cele 
mixte. Se produc atît de multe mo
dele. în atitea culori și mărimi, incit 
formula clasică de organizare a ma
gazinelor — de toate pentru toți, la 
un loc — este depășită. E nevoie de 
profilarea unităților pe tipuri și 
grupe de mărfuri. Specializarea ma
gazinelor înseamnă, totodată, econo
mie de timp pentru cumpărători. în 
loc să colinde pe la toate magazinele 
„mixte" în căutarea modelului sau 
mărimii dorite (la o unitate „mixtă" 
găsești, de regulă, modelul, dar nu 
găsești mărimea de care ai nevoie, 
la alta găsești modelul și mărimea, 
dar nu găsești culoarea ș.a.m.d.), 
cumpărătorul are la dispoziție, în

magazinele specializate. întreg fon
dul de marfă existent la un moment 
dat.

Dacă în Capitală și în alte loca
lități din țară, specializarea ma
gazinelor este înțeleasă in sensul cel 
bun, făcindu-se progrese simțitoare 
pe această linie, în unele locuri spe
cializarea este interpretată ca o 
„sargină" de campanie, iar nu ca o 
necesitate.

Revenind la situația din Arad, ni 
s-a dat de înțeles că aici s-ar fi in
sistat mai mult asupra specializării 
magazinelor, dar, că nu ar exista 
spații suficiente care să permită 
acest lucru. Așa să fie oare ?

Pe teme cetățenești

„Săptămîna 
economiei66

• în prima zi a „Săptămînii 
economiei" la unitățile C.E.C. din 
Capitală populația a depus 19,4 
milioane lei, în municipiul Iași 
s-au depus 2.1 milioane lei, în 
municipiul Timișoara 1,1 milioa
ne lei, în municipiul Baia Mare, 
1,0 milioane lei, în municipiul 
Tirgoviște 1,4 milioane lei etc. 
în cadrul unităților C.E.C. din 
aceste localități s-au emis 2 983 
librete de economii ;

• Numărul cetățenilor care 
au apelat la serviciile unități
lor C.E.C. în această zi a fost 
de 18 466 în Capitală. 1 869 la 
Baia Mare, 3165 la Iași, 916 la 
Tirgoviște și multe alte sute de 
mii de depunători în restul ora
șelor și satelor țării.

Pe artera principală a orașului 
funcționează circa... 20 de tutungerii; 
în piața „Podgoriei" sînt 3 alimenta
re, toate trei cu același profil: „mixt"; 
alimentarele „Delicia" si „Central", 
din alt punct al orașului, deși sinț 
la o distanță una de alta de numai 
50 de pași. au. de asemenea, același 
profil : „mixt" ; magazinele „Aradul" 
și „Confecția", aflate colț în colț, 
dar neavînd o anume profilare 
pentru a putea expune întreg sorti
mentul de mărfuri de un anumit tip, 
prezintă doar un număr redus de mo
dele, cumpărătorul fiind nevoit să 
caute la ambele magazine produsul 
dorit. Magazinul „Articole mărunte", 
deși este vecin cu mai multe maga
zine asemănătoare — și deci putea 
primi o anume specializare —• vinde 
de toate: șampoane de păr împreună 
cu făcălețe, parfumuri împreună cu 
stropitori și cazane, săpunuri fine 
alături de mașinile de tocat și de 
strecurători.

Ne oprim aici cu lista magazinelor 
care ar putea face obiectul speciali
zării. nu pentru că nu ar mai exista 
și altele, ci pentru că nu ne-am 
propus un inventar al lor. Sperăm să 
intervină în acest sens organele co
merciale locale.

O altă sursă care ar putea asigura 
spațiile necesare specializării maga-
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Cluj-Napoca, Dej, Turda. Gherla, 

Huedin. Municipii și orașe din jude
țul Cluj, centre ale industriei locale, 
unde își desfășoară activitatea mii de 
oameni ai muncii. Centre gravitațio
nale ale valorificării resurselor loca
le : lemnul, piatra, metalul, marmura, 
turba, nisipul, alabastrul și încă multe 
altele. Secții și ateliere unde se rea
lizează 8 la sută din producția indus
trială a județului Cluj, respectiv, 
peste 7 000 de sortimente specifice u- 
nui număr de 13 ramuri și subramuri 
ale economiei naționale. întreprin
deri bine dotate din punct de vedere 
tehnic, ai căror angajați nu pregetă 
să-și îndeplinească sarcinile ce le re
vin, care se străduiesc și reușesc să 
se afirme prin puterea faptelor, prin 
valorificarea resurselor materiale lo
cale, dar și a propriilor initiative, a 
hărniciei și priceperii care-i caracte
rizează. Franța, Belgia, U.R.S.S., Ita
lia, Cehoslovacia, R.D. Germană. Sînt 
doar cîteva din țările care cunosc și 
recunosc marca industriei locale din 
județul Cluj. întreprinderea mecani
că Mirșa, întreprinderea de vagoane 
Arad, întreprinderea electro-cerami- 
că Turda, întreprinderea „Electro- 
contact" Botoșani, întreprinderile clu
jene „Unirea" și „Armătura" sint 
doar cîteva unități economice repu
blicane cu care colaborează fructuos 
industria locală clujeană, realizînd 
astfel anual o producție de aproape 
un sfert de miliard de lei. Mociu, 
Morlaca, Valea Luncii, Ciucea, Sta
na, Călățele, Beliș, Moldovenești, Tu- 
reni — sînt localitățile rurale cele 
mai importante ale căror resurse na-

zinelor din Arad o constituie fostele 
vaduri comerciale ale orașului. Nu
mai că, deși consiliul popular jude
țean a emis o decizie in legătură cu 
recuperarea acestor vaduri (Decizia 
nr. 305/1971, cu termen de rezolvare 
— sfirșitul anului 1971), pină acum 
s-a readus în circuitul . comercial 
doar 1(1 la. șută din șupratgta stabi
lită. în numeroase foste unități co
merciale continuă să funcționeze bi
rouri și diferite ateliere, iar tradițio
nalul „Lipscani" a) Aradului (str. 
Cerna) este departe de a deveni ba
zarul preconizat.

Insuficienta preocupare pentru mai 
buna folosire a spațiilor comerciale 
se manifestă și sub un alt aspect. La 
23 aprilie a.c., primăria municipală, 
în ideea unei mai bune folosiri a ac
tualelor magazine și a specializării 
lor, ă emis Decizia nr. 416, care pre
vede reprofilarea pînă la data de 30 
septembrie a.c. a unora din magazi
nele existente. Ce s-a intimplat in 
realitate ? Cele mai multe din uni
tățile vizate au primit din partea 
unităților comerciale un nou termen 
de reprofilare : anii... 1979—1980 !

Am solicitat. în finalul investiga
țiilor noastre, opinia tovarășului Gh. 
Kiss, director adjunct ai Direcției 
comerciale județene :

— într-adevăr, nu am depus 
toate eforturile necesare pentru 
specializarea magazinelor. In ul
timul timp s-au realizat doar cîte
va specializări. îndeosebi în sectorul 
de încălțăminte și în alimentația pu
blică. Sîntem convinși însă de nece
sitatea și, în același timp, de utili
tatea acestei acțiuni și de aceea sîn
tem hotărîți să insistăm mai mult 
în această privință. Darea in folosin
ță a viitorului magazin universal ne 
va permite să revedem mai bine 
profilul tuturor unităților comerciale. 
Avem și un studiu in acest sens.

Foarte bine că există — cel puțin 
de acum încolo — interes și chiar 
un studiu necesar specializării. Deo
camdată, important rămîne însă ca 
de la această lungă perioadă de 
„pregătire" să se treacă la fapte, 
conform orientărilor actuale și cerin
țelor cetățenilor.

Mihai IONESCU

BUZĂU

300 de produse noi 
ale cooperației 
meșteșugărești

Concomitent cu extinderea 
activităților de prestări de ser
vicii, cooperația meșteșugăreas
că din Buzău și-a orientat efor
turile. spre diversificarea pro
ducției bunurilor de consum re
alizate ' in secțiile și atelierele 
proprii, pentru a oferi popu
lației o gamă largă de articole 
de îmbrăcăminte. încălțăminte 
și bunuri gospodărești. în acest 
scop, uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești a e- 
laborat un amplu program prin 
care s-au stabilit pentru fiecare 
cooperativă, secție sau atelier 
de producție sarcinile pe care 
le au de îndeplinit în acest do
meniu. La baza elaborării pro
gramului respectiv au stat o se
rie de studii ale cererii popu
lației. ale potențialului tehnic 
și uman din cooperative, pre
cum și schimburile de experi
ență organizate cu alte uniuni 
județene.

Un rol sporit în realizarea 
programului de diversificare și 
înnoire a bunurilor de consum 
destinate populației a revenit 
colectivelor de creație formate 
în cadrul cooperativelor mește
șugărești. Acestea au situat pe 
primul plan al preocupărilor lor 
valorificarea creației și tradiției 
populare, pe care le-au- tran
spus cu măiestrie în noi modele 
de îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru adulți și copii ce s-au 
bucurat de o deosebită apre
ciere din partea populației. Ast
fel. pină în prezent, la coope
rativa „Solidaritatea" din Rîm- 
nicu Sărat s-au înscris în no
menclatorul de producție curen
tă 70 de modele noi de confec
ții, de tricotaje și încălțăminte, 
iar la „Arta populară" cusătu
rile și broderiile inspirate din 
folclor au dat naștere unui 
evantai de 30 de produse noi. 
(Mihai Bâzu).
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turale sînt valorificate de către In
dustria locală clujeană, ai căror lo
cuitori, în bună parte, sînt angajații 
acestei mari unități economice, res
pectiv ai Grupului întreprinderilor de 
industrie locală din județul Cluj.

Desigur, cifre care să ilustreze bo
gata activitate a acestei întreprin
deri se găsesc cu duiumul. Dar mai 
impresionantă este munca oameni
lor, faptele lor de fiecare zi. Un raid

la dispoziție 30 de zile. Comuniștii 
Ioan Felicîan, Ioan Petrean, Adalbert 
Bauman și Ioan Finț âu fost însă 
de altă părere. Și ceilalți oameni i-au 
susținut. S-a muncit pe rupte și moa
ra a intrat din nou in funcțiune cu 
patru zile mai devreme". Un calcul 
simplu și efectul acestei inițiative 
este concludent. Arpad Zsigmond, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid, ține să ne relateze un alt

Blocuri de locuințe pe Calea Dorobanților din Capitală

• Fapte • Opinii • Propuneri
® ÎJ1 cadrul universității cultural-științifice, care funcționează

Ia Casa de cultură din municipiul Giurgiu, pentru acest an de Invățănalnt 
s-au înființat noi cursuri : „Pagini din istoria P.C.R.", „Momente de seamă 
din istoria luptei pentru cucerirea independentei de stat a României", 
„Etică și umanism", „Femeia în societatea contemporană" etc. Prin noua 
organizare s-au creat condiții mai bune pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste. (Traian Barbălată, activist cultural, muni
cipiul Giurgiu, județul Ilfov).

® Pliculețe CU... surprize. Pentru ambalarea zahărului v«- 
nilat, Fabrica de produse de panificație și morărit din Galați utilizează 
pliculețe confecționate de cooperativa „înfrățirea" din aceeași localitate. 
Din cauza superficialității cu care sînt lucrate, majoritatea acestora au
defecte și necesită remedieri, fapt pentru care se pierde mult timp din 
producție. De aceea, colectivul fabricii adresează, și pe această cale, un 
apel lucrătorilor de la cooperativa respectivă pentru a da dovadă de mai 
mt*)*^rysțjptip^rg în vederea: eXpțutării î$5<jondiții irpprgșpbile de calitate ■. 
a unor astfel de ambalaje. (Ion V. Marin, tehnician, membru ln comisia 
economică a Consiliului județean al sindicatelor Galați).

® îll zadar s"au introdus Pe căile ferate vagoane pentru nefu

mători, deoarece această repartizare nu se respectă. Am călătorit, recent, 
din Piatra Neamț spre Bacău într-un vagon de nefumători ; dar, datorită 
citorva fumători, într-o oră de călătorie, s-a făcut un fum de putea fi 
tăiat cu cuțitul. Am rugat conducătorul să intervină și să interzică fumatul 
dar mi s-a spus că dacă nu-mi convine să merg pe jos, prin aer 
curat. Nu se pot găsi oare mijloace eficiente prin care să se impună 
respectarea acestor reguli de natură să asigure desfășurarea călătoriilor 
în condiții civilizate 1 (loan Butunoi, strada Carpați, municipiul Piatra 
Neamț).

® Alîl trOCUt recent prin Alexandria, județul Teleorman, oraș 

frumos, cu străzi curate și spații verzi bine gospodărite. Dar dacă edilii 
de aici ar lua măsuri ca să se instaleze și necesarele plăcuțe cu denumirile 
străzilor cetățenii ar fi scutiți de neplăcerile peregrinărilor în căutarea 
unor adrese. (Mitică Paraschiv, Pitești).

• Cabana nimănui... Cu c'tiva ani ln urmă, cetățenii orașului 
Oțelul Roșu, împreună cu lucrătorii întreprinderii cu aceeași denumire din 
localitate, au construit pe Valea Ohabei o frumoasă cabană, destinată agre
mentului. Situată în fondul forestier al Ocolului silvic Oțelul Roșu, con
strucția a intrat in proprietatea acestuia. O vreme, aici a locuit un pădurar. 
După plecarea lui însă, spre regretul oamenilor, cabana a fost lăsată in 
părăsire și din cauza neîngrijirii a început să se degradeze. Sugerăm 
Consiliului popular Oțelul Roșu să găsească o modalitate de protejare îm
potriva deteriorării și de folosire a acestui frumos edificiu, construit de 
oameni pentru folosul lor. (Ion Hurtupan, orașul Oțelul Roșu, județul 
Caraș-Severin).

® P© șoseaua Săcele-Crasna, lingă podul Merișori, județul 

Gorj, de peste 2 ani se află o pompă de presiune ce a folosit la efectuarea 
probelor conductei de alimentare cu apă potabilă a băilor Săcelu. N-o 
mai fi făcînd oare trebuință nimănui de a fost abandonată, pradă rugi
nii ? (Matei Roibu, comuna Săcelu, județul Gorj).

inițiativă lansată de comuniști. „La 
un moment dat am observat că un 
tip de garnitură de mobilă fabricată 
la noi nu mai avea priză la cumpă
rători, fiind depășită. Ce ne fa
cem ? — ne-am întrebat. Maistrul 
comunist Ion Sicoe ne-a scos din 
impas. A proiectat, avînd o mare ex
periență, un nou prototip de mobilă. 
Alți comuniști, ca Tiberiu Oniță și 
Berekmeri Mihai au realizat proto-

Inițiativa, spiritul gospodăresc și răspunderea cetățenească
PRINCIPALELE RESURSE AIE... RESURSELOR LOCALE

prin fabricile, secțiile și atelierele 
grupului ne-a dezvăluit o mulțime de 
aspecte ce reflectă munca entuziastă 
creatoare a oamenilor, hărnicia și 
priceperea lor.

„Exemplul de dăruire a comuniști
lor jalonează activitatea noastră de 
fiecare zi" — ne-a mărturisit secre
tarul comitetului de partid, tovarășul 
Augustin Șerban. Și exemplele nu 
s-au lăsat așteptate. Inginerul Cor
nel Bodea, directorul întreprinderii 
de morărit și panificație, intervine 
prompt : „Moara de 270 tone pe zi a 
intrat în reparație capitală. Con
form planificării specialiștilor, aveam

fapt, o poveste adevărată Ia care, 
după cum ne-a spus, ține nespus de 
mult. „Ne-am propus să realizăm 
sticlă-cristal din nisip. Aceasta, pen
tru a contribui și mai mult la diver
sificarea producției. în fruntea co
lectivului de cercetători — comuniș
tii Antal Tibad, Pamfil Moșneag, 
Mircea Ciolan și Szusz Iosif. Spală 
nisipul, tratează-!, realizează crista
lul la condiții de cuptor pe scară In
dustrială. In curînd, cristalul produs 
la noi va putea fi găsit în magazine
le de specialitate". De la inginerul 
șef al fabricii „Turdeana", tovarășul 
Vladimir Achim, aflăm despre o altă

tipul pentru producție de serie". 
Aflăm in continuare că la o ședință 
a comitetului de partid s-a discutat 
problema înlocuirii materialelor pro
venite din import. S-a hotărît ca un 
colectiv din cadrul atelierului de ra
me să se ocupe de înlocuirea șerla- 
kului. Ioan Cozma, loan Baba, Leon- 
tina Gavriluț au reușit, după inde- 
Iungate experiențe, să realizeze șer- 
lakul necesar, preocupîndu-se in ace
lași timp și de reproiectarea ramelor.

„Un caz interesant — ne relatează 
tovarășul Gheorghe Țirtan, directo
rul grupului — s-a petrecut Ia ma- 
trițeria fabricii „Napochim". La di

FAPTUL
DIVERS
în numele
celor șapte
surori

„Sîntem șapte surori t fas» 
locuim in Cluj-Napoca, iar una 
in Brașov, str. Ecaterina Teo- 
dorolu nr. 1. în continuare, sem
natara scrisorii, Florica Miclea, 
ne spune : „Nu de mult, tatăl 
nostru ne-a părăsit pentru tot
deauna. La aflarea tristei vești, 
am trimis imediat o telegramă 
fulger fi surorii noastre din 
Brașov. Dar telegrama nu i-a 
sosit nici in ziua de azi, l-am 
dat un aviz telefonic (nr. 
765246/1590) pentru 21 septem
brie. dar de la Brașov ni s-a 
spus că pe respectiva stradă, la 
numărul respectiv, nu există 
nici o casă, ori noi știm că e- 
xistă, că acolo stă sora noastră. 
Am repetat avizul a doua zi 
(76531711539), dar am primit a- 
celași răspuns. Vă anexez cele 
două recipise".

ferite ședințe, tinerii muncitori au 
sesizat că din cauza unor concepții 
învechite privind organizarea mun
cii, procesul de producție nu se des
fășoară la un nivel corespunzător. Și 
tot ei, tinerii, au propus măsuri con
crete, eficiente. Sprijiniți de comite
tul de partid, tinerii comuniști Gheor
ghe Pop, Vasile Ghiran și Costan Iri- 
meș au preluat fiecare cite o brigadă. 
Și activitatea secției a cunoscut un 
reviriment, revirimentul pe care ti
nerii l-au promis, care avea la bază 
entuziasmul lor".

Și tot ei, oamenii industriei loca
le din județul Cluj, au pus umărul 
participind activ la conceperea și 
realizarea unor mașini și utilaje ne
cesare modernizării proceselor de 
producție, multe din ele, cum ar fi 
presele de ulei, linii complete pentru 
fabricarea uleiului, instalație de do
zat în pungi, făcînd obiectul unor 
comenzi ferme din partea altor în
treprinderi.

Oameni și fapte. Exemplul și în
demnul permanent al comuniștilor. 
Muncă neobosită pentru a da viață 
sarcinilor trasate de partid privind 
valorificarea resurselor locale, pentru 
realizarea a cît mai multe produse 
de larg consum cerute de populație. 
Activitate neîntreruptă pentru a fi 
mereu în pas cu mărețele sarcini ale 
actualului cincinal, cincinalul revo
luției tehnico-științifice. Iată doar 
cîteva repere ale activității miilor de 
oameni ai muncii din cadrul gru
pului întreprinderilor de industrie 
locală din județul Cluj.

Radu SELEJAN

I
I
I
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I
I
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în apropiere de localitatea 
Tepu, județul Galați, au fost 
descoperite o seamă de unelte 
de silex (dălți, răzuitoare. lame 
de cuțit). Specialiștii de la 
Muzeul de istorie Galați apre
ciază că ele datează încă din 
paleolitic. Tot de la ei am aflat 
că aici, la Tepu, este semna
lată cea mai veche așezare des
coperită pe teritoriul județului. 
Si încă un amănunt, stabilit 
după cercetări minuțioase : 
cremenea necesară confecționă
rii uneltelor provine de pe 
cursul mijlociu al Prutului. 
Descoperirea (semnalată pentru 
prima dată de prof. Ion Basoc, 
din comuna Tepu) contribuie la 
întregirea cunoștințelor de is
torie străveche a acestor locuri. 

Păsări
I de noapte
. Monda Rodica din Susenii 

Birgăului, județul Bistrița-Nă- 
săud a poposit intr-o zi la Me
hedinți. La început a spus că 

I vrea să găsească o ocupație, 
adică să muncească. Numai că 

I dumneaei era văzută, seară de 
I seară, în diferite localuri in 

compania paharelor și a unor 
i indivizi care nu prea se omo

rau cu munca. Intr-un aseme- 
I nea „program de lucru", M.R. 

a cunoscut pe Naltu Maria din 
I . prașul Petrila, venită și iuțit-
M niiet 'pe meleagurile rnehedin- 

țene tot cu gindul să-și facă un 
rost. Si rum organele de miliție 

Iau aflat că cele două „păsări 
de noapte" nu de muncă au 
chef, ci de îndeletniciri înjosi
toare, le-a invitat la un dialog 

I și. potrivit legii, și la cite o lu
nă și 3 săptămini de meditație.

| Taximetriști 
i de ocazie

De citva timp, ln fața gării 
din Craiova sau prin apropie
rea stafiilor GETAX foiesc di
verși posesori particulari de au
toturisme care fac cu regulari
tate curse clandestine. Numai 
ce-i vezi că se indeasă in tre
cători și-i întreabă cu palma 
pusă la gură: „Ai cumva nevoie 
să mergi prin oraș ? Vino că te 
duce băiatu’“. Concret, taxime- 
triștii autentici nu-și mai pot 
face datoria ca lumea din cau
za ..amatorilor". Recent, cițiva 
lucrători de la miliția munici
piului Craiova au întreprins o 
acțiune de depistare a acestora. 
Cum era și de așteptat, s-au gă
sit destui dintre cei care se 
pretează la matrapazlicuri, deși 
se pretind oameni serioși, cu... 
mașină în curte. Ca de exem
plu. posesorii mașinii ..Dacia 
1300", nr. l-Dj-4332, fi al ma
șinii „Dacia 1100“, nr. 2-Dj- 
1430...
—V ™ ■■Păgubașul... 
mulțumit

9

Ing. Radu Drăgănescu, de la 
Combinatul de fibre sintetice 
din Iași, venind de la Galați, a 
găsit, în comuna Hanu Conachi, 
un portmoneu cu o sumă mare 
de bani, diverse acte și un abo
nament pe C.F.R. Postul de mi
liție din comună, căruia R.D. 
i-a predat imediat portmoneul 
găsit, a constatat că este al 
cetățeanului Ion Ene din co
muna Tudor Vladimirescu, ju
dețul Galați. Acesta, la ridica
rea banilor și actelor de la mili
ție, s-a bucurat mult, iar pe noi 
ne-a rugat să transmitem prin 
rubrica noastră de „fapt divers" 
mulțumiri inginerului ieșean. 
Ceea ce și facem.

O mamă 
își caută fiul

Natalia Țigănașu din orașul 
Huși (str. Gheorghe Fanț nr. 1) 
face un apel călduros tuturor 
celor care pot să-i dea un aju
tor pentru a-1 găsi pe unicul 
său fiu. Băiatul, în virstă de 16 
ani, este îmbrăcat cu un pulo
ver negru din jerse, pantaloni 
de culoare kaki, șapcă maro din 
piele. Tînărul nu poate vorbi și 
nici nu aude. Ultimele infor
mații deținute de mamă se re
feră Ia includerea băiatului în
tr-un grup de tineri care in 
cursul zilei de joi, 14 octombrie, 
au plecat cu trenul de după- 
amiază spre Iași. Poate îl întîl- 
nește cineva sau poate da vreo 
informație. N.Ț. așteaptă vești 
la adresa de mai sus.la

Rubricd realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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CAMPANIA AGRICOLĂ

Urgența acestei săptămîni: PORUMBUL
teleorman : Se culege cu spor 
și se depozitează in aceeași zi

în județul Teleorman problema 
numărul unu o reprezintă nu 
atît recoltatul, cit transportul pro
ducției de pe cîmp. Din cauza 
ploilor căzute, terenul este moale, 
iar pe multe drumuri se circulă 
greu. La Moșteni, de pildă, remorci
le nu puteau fi scoase la marginea 
parcelelor decît trase cu două trac
toare. în drumul spre sat. trebuie 
coborită o pantă abruptă. De data 
aceasta, unul din tractoare este 
atașat în spatele remorcii, ca să 
nu alunece la vale. Astfel, re
morcile încărcate cu porumb se 
îndreaptă spre locurile de depo
zitare. „Dacă drumurile nu vor 
mai putea fi străbătute nicicum, vom 
construi pătule la marginea tarlale
lor" — ne spune tovarășul Constan-' 
tin Cătrună, președintele cooperati
vei agricole.

în săptămînă trecută. Ia indicația 
comitetului județean de partid, în 
toate unitățile s-a acționat pentru a 
se transporta de pe cîmp porumbul 
recoltat înainte de înrăutățirea vre
mii. „în cooperativele agricole care 
au avut pe cimp cantități mari de 
știuleți, recoltatul a fost oprit, ne-a 
spus tov. Emilian Mihăilescu, direc
torul direcției agricole. în vederea 
reducerii distanțelor parcurse de 
mijloacele de transport au fost ame
najate 20 de baze volante pentru de
pozitarea porumbului. Ca urmare a

bihor : în zona de cîmpie graficele sînt 
depășite; intîrzieri în zonele colinare
Principalele obiective stabilite de 

comandamentul județean pentru a- 
ceastă săptămînă sînt încheierea re
coltării sfeclei de zahăr și a porum
bului în toate unitățile agricole din 

y^^zona de cîmpie. Pentru transportul 

măsurilor luate, pînă duminică, 24 
octombrie, tot porumbul recoltat 
înainte de venirea ploilor a fost că
rat de pe cimp și pus la adăpost in 
pătule. Acum, recoltatul și transportul 
porumbului se fac in același timp".

„Organizînd bine munca încă de 
la începutul campaniei de recol
tare, în cooperativa noastră nu au 
rămas știuleți pe cîmp, ne spunea 
tov. Alexandru Cocean, președintele 
cooperativei agricole din Suhaia. în 
prezent avem 460 de oameni la re
coltat și 70 ia încărcare și descăr
care. Porumbul este adus din cimp 
pînă la pătulele noastre cu 24 de re
morci. Iar autocamioanele — pentru 
că nu pot intra pe cîmp — cară po
rumbul de aici la baza de recepție". 
Asemănător se procedează și la coo
perativa agricolă din Furculești. Cu 
forțele existente, se recoltează și se 
transportă de pe cîmp circa 300 tone 
de porumb pe zi. La cooperativa 
agricolă Tecuci, pe tiranții de la 
tractoare s-au amenajat platfor
me pe care se încarcă sacii cu 
porumb și sînt scoși, astfel la mar
ginea parcelelor. Apoi porumbul 
este pus în remorci sau autocamioa
ne și transportat în spațiile de de
pozitare. S-a dovedit că, în orice 
condiții, se pot găsi soluții pentru 
stringerea și punerea la adăpost a 
producției.

Ion TEODOR

producției sînt afectate 5 400 de au
tocamioane și remorci, 2 500 atelaje 
cu o capacitate totală de 24 000 tone 
pe zi.

însoțiți de tov. Petre Olaru. direc
tor cu producția vegetală la direcția 

agricolă, străbatem un itinerar care 
ne-a purtat prin 15 unități agricole 
situate în partea de vest a județului. 
Drumurile spre bazele de recepție 
sau magazii sint împînzite de coloa
ne de autocamioane, remorci și că
ruțe care intr-un continuu du-te- 
vino scot din lanuri mari cantități 
de porumb și sfeclă. Primul popas îl 
facem în hotarul cooperatorilor din 
Sălard. Găsim aici la culesul porum
bului și sfeclei aproape 750 oameni. 
De mai bine de o săptămînă lucrea
ză cot la cot cu cooperatorii peste 
70 de angajați din unitățile coopera
tiste, de la consiliul popular și spi
talul comunal. Un ajutor prețios îl 
dau și elevii celor două școli gene
rale din comună care după ce au 
terminat cu fructele și legumele 
s-au mutat pe una din tarlalele cu 
porumb ale cooperativei.

De la Sălard ne îndreptăm spre 
Biharia, unde ajungem în jurul 
amiezii. Nu departe de vatra satului 
întîlnim uii grup de cooperatori care 
aveau ca sarcină pe ziua respectivă 
să termine transportul porumbului 
cules pe cele 30 hectare. în una din 
tarlalele cu sfeclă il întîlnim pe pre
ședintele cooperativei, Ștefan Silaghi, 
în mijlocul unui grup de 80 coope
ratori și elevi. La culesul porumbu
lui se lucra în trei sole : într-un loc 
era primarul, în altul ingin,erul-șef 
și șeful de fermă. Potrivit progra
mului de lucru întocmit de coman
damentul comunal, zilnic trebuie să 
se atingă o viteză de recoltat de 15 
ha la sfeclă și 40 ha la porumb.

Depășiri substanțiale ale graficelor 
zilnice se înregistrează in mai toate 
unitățile din zona de cîmpie a ju
dețului, acolo unde de fapt porum
bul a ajuns la maturitate. Edificator 
în acest sens este și bilanțul ulti
melor două zile : s-au recoltat 4 600 
ha cu porumb și 520 ha sfeclă ; au 
fost transportate la bazele de recep
ție peste 44 000 tone de porumb și 
sfeclă. Se impune însă ca, pe măsu
ră ce lanurile de porumb ajung la 
maturitate, să se intensifice recol
tatul și în unitățile agricole din zona 
colinară, unde lucrările sînt rămase 
în urmă.

Iosif POP

timiș: Se impune folosirea mai intensă 
a mijloacelor mecanice

Problema prioritară pentru unită
țile agricole cooperatiste din judp- 
țul Timiș o constituie intensificarea 
recoltării porumbului. „Pentru creș
terea ritmului de lucru — ne spun® 
tovarășul Nagy Zoltan, director ad
junct al direcției agricole județene — 
comandamentul județean a luat o se
rie de măsuri, cum sînt : mobiliza
rea tuturor forțelor mecanice și ma
nuale la acțiunile de recoltare, trans
port și depozitare a producției. S-a 
stabilit și un program special de 
funcționare a bufetelor și unităților 
comerciale sătești, astfel încit toți 
locuitorii satelor să participe din zori 
și pînă-n noapte la muncile cimpu- 
lui".

Am urmărit cum acționează co
mandamentele locale pentru inten
sificarea recoltării și transportu
lui. Cooperativa agricolă Diniaș a 
cultivat 500 ha cu porumb. Re
colta a fost strînsă de pe 170 ha. 
Aici, munca este organizată temeinic, 
ordinea și disciplina caracterizează 
întreaga activitate. „Zilnic avem la 
recoltat peste 250 de cooperatori și 
diferiți angajați din sat — ne spune 
Arcadie Giurgev, președintele coope
rativei. Comandamentul comunal a 
stabilit orare de lucru și sarcini pre
cise pentru fiecare formație de mun
că, astfel încit realizăm și depășim 
zilnic ritmul prevăzut de 30 ha la 
recoltat".

Facem un scurt popas la ferma ve
getală a Institutului agronomic din 
Timișoara. Aici, studenții, inginerii a- 
gronomi de miine, își verifică și a- 
profundează cunoștințele dobîndite la 
orele de curs. „Peste 320 de stu- 
denți din anul I și II, îndrumați de 
26 de cadre didactice, lucrează la 

recoltarea porumbului de sămînță 
din lotul de hibridare — ne infor
mează tovarășul conf. dr. loan Faze- 
caș, șeful fermei vegetale, iar la ca
tedră șeful disciplinei de fitotehnie. 

în ultimele zile, deși timpul a 
fost foarte frumos, în cooperati
vele agricole nu s-a realizat vi
teza de lucru stabilită, care este de 
circa 4 000 ha pe zi. în unele coope
rative agricole, cum sînt cele din 
consiliile intercooperatiste Lugoj. Bi- 
led, Lenauheim. Sacoșu-Mare, Breș- 
tea, Fibiș și Sacoșu-Turcesc, deși 
porumbul a ajuns la maturitate, s-au 
recoltat suprafețe mici. Comanda
mentele comunale respective nu au 
întreprins măsuri energice pentru a 
mobiliza întreaga forță de muncă a 
satelor la recoltatul și transportul 
producției. O cale, și am spune cea 
mai importantă, pentru intensifica
rea recoltării o constituie utilizarea 
tuturor mijloacelor mecanice, cu 
care s-ar putea strînge zilnic recol
ta de pe 1 475 ha. Or, după cum ne 
spunea tovarășul Dumitru Stanciu, 
directorul tehnic al trustului jude
țean de mecanizare a agriculturii, 
mijloacele mecanice pentru recolta
rea porumbului nu sînt folosite decit 
în foarte mică măsură. Așa cum a 
stabilit comandamentul județean, 
pretutindeni, printr-o temeinică orga
nizare a activității și utilizarea la 
capacitatea maximă a mijloacelor 
mecanice, trebuie să se asigure fo
losirea din plin a timpului prielnic 
din această perioadă, astfel ca recolta 
să fie strînsă și depozitată fără pier
deri de pe întreaga suprafață culti
vată cu porumb.

Aurel PAPADIUC

La ferma vegetalâ a Institutului agronomic din .Timișoara — fotografia de 
sus — porumbul pentru consum este recoltat cu mijloace mecanice. Așa 
ar trebui să se procedeze șl în cooperativele agricole. Porumbul cules 
este transportat în aceeași zl la baza de recepție. în acest fel este 
organizată activitatea la cooperativa agricolă Diniaș — fotografia de jos

Foto : A. Papadiuo
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în dezbatere publică:■ ........
PROIECTUL LEGII

Kitm intens de

lucru pe timpul

’’ÎI• I» di.

privind organizarea producției de legume și cartofi, 
precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor

friguros
Bucu- 
curind 
actua-

CUM S-AU CÎȘTIGAT DOI ANI
pe șantierul Combinatului de utilaj greu din lași

Recent a fost publicat în presă și supus dezbaterii 
publice proiectul Legii privind organizarea produc
ției de legume și cartofi, precum și valorificarea 
legumelor, cartofilor și fructelor. Acest proiect de 
lege reflectă preocuparea partidului și statului nos
tru pentru sporirea producției de legume și cartofi, 
precum și valorificarea superioară a produselor

horticole în scopul îmbunătățirii continue a aprovi
zionării populației. Totodată, proiectul de lege de
finește cadrul organizatoric, tehnic și juridic prin 
care se asigură creșterea producției în acest sector 
și îmbunătățirea valorificării ei. în legătură cu pre
vederile acestui proiect de lege își prezintă astăzi 
opiniile mai mulți specialiști și alți cetățeni.

Ar fi utile 
unele precizări 

suplimentare 
privind specializarea 

producției
în județul Ialomița se cultivă 

11 000 hectare cu legume. Pe lingă 
livrarea acestor produse in stare 
proaspătă, cantități mari se prelu
crează la Fabrica de conserve de la 
Fetești. Am analizat de mai multe 
ori activitatea desfășurată in legu
micultura și am ajuns la concluzia că 
cele mai bune rezultate — recolte 
mari cu cheltuieli reduse — au fost 
obținute în fermele specializate. Ar 
mai fi de adăugat că prin concen
trare și specializare se creează 
condiții optime pentru aplicarea teh
nologiilor noi și extinderea mecani
zării.

Am arătat acestea pentru a putea 
susține propunerea pe care vreau să 
o fac în cadrul dezbaterilor la acest 
proiect de lege. La articolul 13 sînt 
trecute atribuțiile Centralei pentru 
legume și fructe. La acest articol ar 
trebui introduse unele precizări atît 
cu privire la zonarea producției de 
legume, cit și la specializarea unită
ților și fermelor. O asemenea lege 
care definește clar cadrul de dezvol
tare a legumicultura trebuie să con
țină prevederi mai amănunțite în do
meniul specializării producției — 
principala cale prin care se poate 
acționa în direcția creșterii eficienței 
ir* această importantă ramură a agri
culturii noastre.

Ințj. Gabriel POSTOLE
directorul I.L.F. Ialomița

Pentru o mai bună 
coordonare 
a producției 

semințelor de calitate
Coordonarea unitară a producției 

de semințe, așa cum se prevede m 
proiectul de lege, întărește și răs
punderea sectorului de cercetare în 
direcția introducerii în producție a 
noi soiuri cu caracteristici superioa
re care să asigure obținerea unor 
recolte sporite de legume. Realizarea 
materialului săditor intr-un număr 
sporit de centre autorizate, specia
lizate, va asigura și producătorilor 
individuali răsaduri de mare valoa
re. a căror folosire în grădini și so
larii va duce la obținerea unor pro
ducții superioare cantitativ și calita
tiv. Proiectul de lege prevede la 
capitolul IV sarcinile care revin 
cercetării științifice pentru legu
micultura și cultura cartofului. 
Integrarea în producție a activi
tății de cercetare științifică, așa 
cum se arată la articolul 24. se poate 
realiza, in primul rînd, prin organi
zarea pe principii noi și cooperarea 
în producerea de semințe. Consider 
că această sarcină ar trebui să fie 
cuprinsă foarte clar la capitolul res
pectiv. Cu alte cuvinte, să existe o 
legătură strînsă între unitățile de 
cercetare și întreprinderile, fermele 
și alte unități specializate, autoriza
te, potrivit legii, să producă sămînță.

Nicolae EUNCA
inginer-șef,
Stațiunea de cercetări legumicol» 
Buzău

Sarcini mai clare 
și cooperației 

de consum
Considerăm necesar ca în proiec

tul de lege supus dezbaterii publice 
să se puncteze mai clar unele pre
vederi privind competențele coopera
ției de consum în strictă concordanță 
cu alte reglementări legale (Legea 
nr. 6 privind organizarea cooperației 
de consum și Decretul Consiliului de 
Stat nr. 15 din 3 februarie 1976).

La capitolul al II-lea (art. 14, li
tera f) este prevăzută sarcina con
siliilor populare de a stabili planul 
de cultură pentru terenurile din gos
podăriile populației și de a sprijini 
cooperația de consum în contractarea 
producției realizate de aceste gospo
dării. Considerăm necesar ca într-un 
articol separat să se prevadă drep
turile cooperației de consum de a 
contracta legume, cartofi și fructe de 
la gospodăriile populației, atit din 
zonele necooperativizate, cit și din 
gospodăria personală a membrilor 
cooperatori, in limita planurilor sta
bilite de comun acord cu Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
care este titularul de plan pentru 
produsele vegetale și animale. în a- 
cest fel, legea va fi pusă de acord 
cu prevederile art. 3 din Decretul 15/3 
februarie 1976. care este în vigoare.

N. ALBU 
președinte, 
Uniunea județeană Vîlcea 
a cooperativelor de consum

Tăbăcăria minerală — 
rești. Aici au început ăe 
lucrările de extindere a 
lelor secții cu alte noi capaci
tăți de producție. în prezent, 
brigăzile de dulgheri conduse 
de Stan Mărgean și Constantin 
Lefter execută turnarea stîlpi- 
lor prefabricați din beton. Con
comitent cu aceste lucrări se 
desfășoară excavațiile la funda
țiile viitoarelor hale. Imaginile 
fotografice reprezintă aspecte 
de muncă de pe acest șantier: 
cofrarea stîlpilor de beton, ex- 
cavarea și încărcarea cu pă- 
mînt a basculantelor, 
la acest nou obiectiv 
rat bine. Important
acest ritm să fie menținut și în 
perioada următoare, cînd timpul 

va dșveni mai friguros

Lucrările 
au dema- 
este ca

Foto-text : I. MOLDOVEANU

La Iași, cel mai mare șantier de
1 construcții industriale — combinatul 

de utilaj greu — a prins contururi 
distincte la multe din obiectivele 
sale'. Este rezultatul muncii rod
nice a tuturor constructorilor de pe 
acest șantier. Țel călăuzitor în acti
vitatea lor sînt indicațiile date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușcscu, cu pri
lejul vizitei făcute pe acest șantier 
în iulie a.c., privind darea în func
țiune înainte de termen a cît mai 
multe din capacitățile combinatului. 
Pe șantier au venit, în același timp 
cu constructorii, instalatorii, montorii 
și izolatorii, reușind să realizeze lu
crări de instalații, canalizare, apă ș.a. 
în formă definitivă.

Nu întîmplător, planul
9 luni a lost depășit cu 
lei. Pe 10 luni, potrivit 
depășirea va însuma 8 milioane lei. 
Cit privește realizarea planului fizic, 
hala de mecano-sudură are de acum 
pereții închiși. Inițiativa pornită pe 
șantier de a se monta și vopsi mai 
întii la sol travee întregi și apoi să 
fie ridicate cu macaralele și sudate 
definitiv în structură a dat rezulta
te bune. S-a cîștigat în acest fel 
mai bine de o lună și jumătate. 
Acum se montează sticla armată.

valoric pe 
5 milioane 
calculelor,

Deci, In decembrie, beneficiarul va 
putea să înceapă, cu doi ani mai de
vreme, producția de confecții meta
lice, in primul rind a celor necesara 
șantierului pentru restul halelor. 
La turnătoria de fontă, obiectiv de 
asemenea în avans față de grafic cu 
circa un an, se lucrează la acoperiș 
și s-a început montarea pereților.

Pentru a contracara efectele timpu
lui nefavorabil s-au luat măsuri 
tehnico-organizatorice 
hala 
cut 
ții 
me 
lectrică, 
poată începe producția de construc
ții metalice. în scopul continuării 
lucrărilor la celelalte obiective, care 
vor rămine la iarnă descoperite, s-a 
trecut la finalizarea unor drumuri 
de acces și la construirea altora pro
vizorii. Se amenajează platforme in
termediare pentru depozitarea stîlpi- 
lor, grinzilor și a altor materiale 
grele, de unde să poată fi ușor uti
lizate la construcții. Utilajele sînt 
grupate pe genuri de lucrări, pentru 
a putea fi întreținute în bune con
diții, iar cele de transport, care tre
buie să fie încălzite, pot fi retrase la 
nevoie în incinta șantierului organi-

de 
la 

de 
de

luat
urgente. în 

mecano-sudură 
realizarea 

aeroterme 
■încălzire
pentru ca beneficiarul să

s-a tre-
unor instala

și alte siste- 
cu energie e-

zat lingă combinat, unde există în
călzire centrală. Pentru oameni se 
pregătește mincare caldă la cantina 
cu 500 de locuri ; s-a organizat și 
un punct alimentar în incintă șan
tierului. Lucrătorii au fost dotați cu 
pufoaice, mănuși, cizme de pîslă etc.

Cum s-a ajuns la aceste rezultate ? 
„Prin pricepere și hărnicie din par
tea întregului colectiv de construc
tori, instalatori, montori și izolatori, 
prin gîndire tehnică din partea spe
cialiștilor" — ne-a răspuns ing. Du
mitru Rebei, șeful șantierului nr. 1, 
în sarcina căruia s-a dat construcția 
combinatului ieșean.

în primul rînd a fost mutat sediul 
conducerii șantierului lîngă construc
ția combinatului. Aceasta, pentru ea 
specialiștii, începind cu șeful șantie
rului, să conducă direct și operativ 
lucrările pe loturi și puncte de lu
cru. A fost organizată o secție a sta
ției de utilaje și mijloace de trans
port, proprie, dotată cu mașini și u- 
tilaje de mare productivitate. Lu
crul cu aceste mijloace tehnice, ea 
de altfel cu toate formațiile, este or
ganizat în două schimburi.

Pe șantierul marelui combinat am 
lntilnit pe frații Constantin și Mihai 
Scronvoschi, pe Vasile Ciobanu. Ion 
Voicilă și Constantin Cioarec lucrînd 
pe dragline, pe șoferii Mihai Ciobanu, 
Tudorache Gheorghe, Stanciu Florin 
și alții, transportînd pămînt în au
tocamioane de pînă la 16 tone fie
care, pe frații Ilie și Vasile Ruscior, 
pe Mihai Nica și Dumitru Tamaș. 
L-am întîlnit și pe buldozeristul Du
mitru Pascu, cel care a înfipt pri
mul lama mașinii sale în pămîntul 
destinat amplasării noii platforme 
industriale din valea piriului Nico- 
lina. Lucra la devierea pîrîului din 
incinta platformei și la amenajarea 
noii sale albii.

Expresia : „Ne străduim să cîștl- 
găm timp" am auzit-o la toți cei 
cu care am discutat pe șantierul 
Combinatului de utilaj greu din Iași. 
Ei sint preocupați de aplicarea ori
cărei măsuri și metode care să ducă 
la realizarea înainte de termen a 
fiecărei lucrări. Pentru traducerea 
în viață a indicațiilor secretarului 
general al partidului, toți 
cu hotărîre și perseverență, 
din plin timpul de lucru și 
de construcții din dotare.

Manole CORCACI
corespondentul „Scintell'

lucrează 
folosind 
utilajele

La cartofi, 
prețuri unitare 

pe județe sau pe țară?
Proiectul de lege supus dezbaterii 

a fost primit și de către cooperatorii 
noștri cu un viu interes. Doresc insă 
să fac și cîteva propuneri. La art. 30, 
de pildă, unde se prevede că atit în
treprinderile agricole de stat, cît și 
cooperativele agricole de producție 
vor putea desface către populație le
gume, cartofi și fructe numai din pro
ducția proprie, consider că ar fi util 
să se facă precizarea existenței unui 
singur contractant pentru .întreaga 
țară. De asemenea. în legătură cu 
prețurile de contractare și achiziții 
aș propune ca, in cadrul limitelor mi
nime și maxime, prețurile să fie sta
bilite nu la nivelul județelor, ci uni
form pe țară. Aceasta pentru a nu 
se mai crea goluri in aprovizionare, 
a înlătura practica de pînă acum, 
cînd unele județe își fixau prețuri
le in raport de interesele pe care 
le aveau față de un produs sau al- > 
tul venit din alte județe.

Nicolae BOSTAN 
președinte, C AP. Girov, 
județul Neamț

(Urmare din pag. I)
O preocupare primordială în mun

ca politico-educativă în general și 
în cea consacrată dezvoltării atitu
dinii înaintate față de muncă o 
constituie stimularea gîndirii crea
toare, popularizarea exemplului îna
intat. Pe baza intensificării dez
baterilor, consfătuirilor, schimburi
lor de experiență, simpozioanelor 
tehnico-științifice, a studiilor și con
sultărilor organizate la Combinatul 
siderurgic, întreprinderile de con
strucții de mașini din Reșița, Bocșa, 
Caransebeș, 'a întreprinderea „Oțelul 
roșu" și întreprinderile miniere din 
Anina și Moldova Nouă, la Combi
natul de prelucrare a lemnului Ca
ransebeș, întreprinderea de utilaj de 
morărit Topleț. pe șantierele de 
construcție a noilor obiective indus
triale. în unitățile comerciale, de 
transporturi și altele, oamenii mun
cii. în frunte cu comuniștii, avan
sează în permanență propuneri va
loroase, care se concretizează in 
prețioase inițiative și acțiuni pentru 
perfecționarea muncii, a tehnologii
lor, creșterea aportului propriu la 
producția de export și reducerea 
importului etc Eforturile pentru a 
cultiva atitudinea înaintată față de 
muncă se regăsesc, astfel, in rezul
tatele muncii.

Preocupările siderurgiștilor reși- 
țeni îndreptate spre folosirea mai 

deplină a capacității agregatelor ți 
instalațiilor din dotare, a timpului 
de lucru, întărirea, ordinii și disci
plinei prin combaterea cu intransi
gență a absențelor și neglijențelor au 
făcut posibil ca această mare uni
tate să realizeze integral, încă de 
pe acum, angajamentele asumate pe 
întregul an în întrecerea socialistă 
Ia producția globală și marfă. în 
rindul constructorilor de mașini, ati
tudinea înaintată se reflectă cu deo
sebire în activitatea de înnoire a 
producției, produsele noi și moderni
zate trebuind să se ridice la peste 
58 la sută în structura fabricației la 
finele anului 1980. Putem spune că 
ei au obținut în acest sens bune re
zultate, reușind, intre altele, să 
îmbunătățească performanțele' teh- 
nico-funcționale ale motoarelor de 
tracțiune feroviară și navală din fa
bricația curentă, să asimileze noi pro
duse. Exemple asemănătoare pot fi 
date și din alte unități.

Totodată, o mare atenție se acordă 
generalizării inițiativelor valoroase 
care au O mare forță de mobilizare 
și influențare. Numai inițiativa pri
vind valorificarea mai bună a po
tențialului de gîndire al cadrelor 
tehnice proprii, cuprinzind la com
binatul siderurgic întreaga masă de 
ingineri și tehnicieni, s-a materiali
zat in 140 de studii, cu o eficiență 

antecalculată a celor finalizate pînă 
acum de circa 21 milioane lei. La 
întreprinderea de construcții de 
mașini Reșița ea cuprinde o masă și 
mai largă de cadre, iar prin extin
dere și generalizare, la nivelul ju
dețului, au fost înregistrate pînă a- 
cum mai bine de 700 de studii.

Activitatea ideologică educativă
Pentru dezvoltarea atitudinii îna

intate față de muncă, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste in 
general, organizațiile de pârtia acor
dă cea mai mare atenție muncii de 
la om la om. Discuțiile comuniștilor 
cu tovarășii lor de muncă despre 
realizări și despre căile înlăturării 
unor neajunsuri in muncă, in res
pectarea ordinii și disciplinei au, da
torită caracterului lor convingător, 
un mare efect mobilizator. Totodată, 
o contribuție de seamă aduc și ce
lelalte metode și forme ale muncii 
politico-educative — gazetele de pe
rete și satirice, brigăzile artistice etc. 
Activul de partid, de sindicat, U.T.C, 

și de femei este tot mai bine ancorat 
în acest proces. Formele învățămintu- 
lui politico-ideologic, cabinetul jude
țean pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă, conferințele, sesiu
nile de comunicări științifico-tehnice, 
simpozioanele, feluritele concursuri 
profesionale, precum și bibliotecile.

casele de cultură, căminele culturale 
și cluburile muncitorești, cenaclurile 
de creație, cinecluburile, formațiile 
noastre artistice, acționînd unitar, 
in modalități specifice, sint tot atitea 
instrumente prețioase in formarea 
atitudinii înaintate față de muncă.

Desigur, educarea prin muncă și 
pentru muncă incepe încă de pe 
băncile școlii. Organele și organiza
țiile de partid — în lumina Progra
mului de măsuri adoptat recent de 
Comitetul Politic Executiv — vor 
urmări ca școala să asigure forma
rea profilului nou, complex și mul
tilateral, al omului orinduirii socia
liste, preocupîndu-se îndeaproape ca 

procesului instructiv-educativ să 
i se imprime un mai puternic carac
ter aplicativ, o mai strînsă legătură 
cu activitatea și sarcinile unităților 
economice.

Datorită măsurilor luate In urma 
hotăririlor Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, in noul 
an de învățămînt 70 la sută din 
elevii cuprinși în învățămîntul liceal 
din județ studiază în licee de spe
cialitate. La Institutul de subingi- 
neri din Reșița, în cinci ani numărul 
studenților a crescut de peste 10 ori. 
Organizațiile dp partid vor asigura, 
în spiritul indicațiilor conducerii 
partidului, legarea mai strînsă a în- 
vățămîntului universitar de cerce
tare, proiectare și producție. Au fost 
create de pe acum condiții ca stu
denții și cadrele didactice să fie în 
totalitate integrați în munca de pro
iectare și cercetare, în activitatea de 
producție ce se desfășoară in între
prinderile județului.

Pentru perfecționarea activității 
politico-educative de o însemnătate 
deosebită se dovedesc prevederile 
Programului de măsuri pentru apli
carea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste, privind îmbunătățirea 
conducerii unitare a activității po- 
litico-ideologice și cultural-educa
tive. Crearea consiliilor de educație 

politică și cultură socialistă ca or
ganisme de partid și de stat va 
permite comuniștilor să acțione
ze cu mai multă fermitate și efi
ciență pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, să intensifice activită
țile organizate în scopul dezvoltării 
atitudinii înaintate față de muncă, 
stimulînd astfel, în tot mai mare 
măsură, participarea creatoare a tu
turor oamenilor muncii din județ la 
Înfăptuirea marilor obiective ale dez
voltării economiei, științei, artei și 
culturii noastre socialiste. Vom îm
bogăți permanent conținutul mani
festărilor și acțiunilor educative, vom 
diversifica și mai mult mijloacele și 
formele de activitate, pentru a deter
mina ca atitudinea înaintată față de 
muncă și societate să devină o tră
sătură definitorie a comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor județului. Nu vom 
precupeți nici un efort pentru ridi
carea întregii munci educative la 
nivelul exigențelor conducerii parti
dului, adueîndu-ne astfel contribuția 
la formarea omului nou. constructor 
conștient, demn și devotat al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, participant capabil și activ la 
înfăptuirea nobilelor idealuri al® 
partidului, a concepției sale revo
luționare, la înaintarea națiunii 
noastre pe calea socialismului și co
munismului.
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Preliminarii la Festivalul național

„CÎNTARE ROMÂNIEI"
în lumina importantelor responsa

bilități educative trasate școlii, orga
nizațiilor de partid și de tineret din 
sfera acestui amplu sector al vieții 
sociale din țara noastră, prin Progra
mul de măsuri pentru aplicarea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al parti
dului și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, in 
perspectiva participării la Festivalul 
național „Cîntare României", anul 
școlar 1976—1977 se anunță deosebit 
de bogat in acțiuni și manifestări 
politico-educative și cultural-spor- 
tive, menite să cuprindă întreaga 
masă a tineretului studios, să stimu
leze preocupările și aptitudinile crea
toare ale elevilor și studenților, 
obiectivul principal fiind participa
rea lor activă la viața spirituală a 
localităților și zonelor în care trăiesc.

Sărbătorirea centenarului cuceririi 
Independenței de stat a României, 
evocarea împlinirii a 70 de ani de la 
răscoala țăranilor din 1907 și aniver
sarea a 55 de ani de la crearea Uni
unii Tineretului Comunist vor marcă 
intensificarea întregii activități de 
educare politică și patriotică a tine
retului școlar, printr-o suită repre
zentativă de manifestări care vor 
îmbogăți pregătirea politico-ideolo- 
gică ce se realizează în procesul de 
instrucție și educație din școală. în 
acest sens, Programul republican al 
acțiunilor politico-ideologice și cul
tural-educative și sportive, care se 
vor organiza cu elevii în acest an 
școlar — program elaborat de Minis
terul Educației și Invățămintului, 
C.C. al U.T.C.. Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport — relevă preocuparea tuturor 
factorilor educativi ca întreaga mun
că instructiv-educativă desfășurată 
în rîndul tineretului studios să de
termine — în spiritul prețioaselor 
indicații ale secretarului general al 
partidului — rezultate cît mai bune 
la învățătură, în integrarea cu acti
vitatea practică, concomitent cu însu
șirea temeinică și aplicarea in viață 
a principiilor ideologice și a politicii 
partidului nostru, a normelor muncii 
și vieții comuniștilor.

In planul acțiunilor privind edu
carea politico-ideologică și moral- 
cetățenească a elevilor, de exemplu, 
reunite sub genericul „Centenar glo
rios" se vor desfășura în școli, pe lo
calități, județe și pe țară ample 
manifestări cu profund caracter pa
triotic, incluzind expuneri, dezbateri 
pe teme de istorie, vizite la muzee 
și locuri istorice, concursuri — vi- 
zind cunoașterea istoriei patriei și

partidului, a realizărilor obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in edificarea socialistă a 
țării — sesiuni de referate și comu
nicări, tabere de creație literară și 
artistică cu tematică istorică, precum 
și ștafeta interjudețeană „1907 din 
primăvară pină în toamnă". De ase
menea, se vor generaliza cunoscutele 
acțiuni educative pionierești „De la 
comuniști invățăm cutezanța", „Azi 
pionier, miine utecist", „Ne pregătim

artistice de agitație etc. se vor în
trece în etapele de masă (octombrie- 
decembrie), județeană și pe munici
piul București (în vacanța de iarnă), 
interjudețeană și republicană (în va
canța de primăvară), criteriul prin
cipal de participare constituindu-l 
calitatea de fruntaș la învățătură, în 
activitatea practică, în munca ob
ștească, în comportarea etică. Ma
nifestări republicane reprezentative 
vor încheia și concursurile pionie-

Tineretul școlar
să devenim demni urmași ai comu
niștilor".

O serie de acțiuni specifice vor viza 
direct dezvoltarea pasiunii elevilor 
pentru știință și tehnică, pentru în
vățătură și muncă productivă. Astfel, 
elevii din invățămîntul liceal și teh- 
nico-profesional vor fi antrenați in 
întrecerea „Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice", inițiată de orga
nizația U.T.C. Elevii din gimnazii 
vor participa la concursuri școlare 
pe obiecte de învățămint — limba și 
literatura română, limba și literatura 
maternă, Istoria României, matema
tică, fizică — cu faze pe școală, lo
calitate și județ. Tradiționalele con
cursuri ale liceenilor — la limba și 
literatura română, limba și literatura 
maternă, Istoria României, fizică, 
matematică, chimie, economie politi
că, biologie etc. — vor fi încununa
te, în vacanța de primăvară, prin 
etape pe țară. Acestora li se vor a- 
dăuga concursurile de creație tehni
că și pentru însușirea unei meserii : 
„Minitehnicus", 
navo-racheto-modelism, 
metrie, 
(pentru 
serii și 
(pentru 
ceai și

De subliniat că Festivalul națio
nal al educației și culturii socialiste 
„Cîntare României" va înregistra 
participarea elevilor la toate genu
rile artistice și în toate domeniile 
de creație și interpretare literar-ar- 
tistică. Interpreți individuali și for
mații artistice de muzică vocală și 
instrumentală, coruri, fanfare, or
chestre. teatru și poezie, dans popu
lar și dans cu temă, teatru de estra
dă, de marionete și păpuși, brigăzi

concursul de aero- 
radiogonio- 

radiotelegrafie și carturi 
pionieri), concursul pe me- 
specialități și „Tehnium" 
elevii din învățămintul li- 

tehnic-profesional) etc.

LISTA FICIALA
a libretelor de economii pentru turism

Ieșite ctștigătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul ni 1976

Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii

' I

Cîștigul obținut
1

Valoarea ciștigurilor 
(in lei)

parțială totală

EXCURSII ORGANIZATE
în : . . .. ,

1. 409-202-57 U.R.S.S. 7 400
2. 459-207-14 • 7 400
3. 419-102-7 7 400
4. 446-208-6 », 7 400
5. 464-203-180 7 400
6. 413-102-269 7 400
7. 460-1-926 7 400
8. 436-212-93 7 400
9. 411-270-23 7 400

10. 406-102-70 >» 7 400 74 000

R.D. Germană
11. 434-103-1225 cu petrecerea revelionului 6 000
12. 443-1-741 6 000
13. 409-1-1003 6 000
14. 461-205-1020 6 000
15. 413-323-31 6 000
16. 439-1-166 6 000

42 00017. 431-111-470 »» 6 000

R.P. Polonă
6 00018. 403-809-177 cu petrecerea revelionului

19. 431-103-1239 6 000
20. 456-1-132 6 000
21. 443-209-117 6 000
22. 408-214-9 19

6 000
23.
24.

406-616-21
452-1-457

6 000
6 000 42 000

R.P. Ungară 6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

419-203-61
416-1-830
435-1-469 
461-201-123 
442-1-86 
427-1-917 
419-203-50

cu petrecerea revelionului

M
‘ ♦»

>,

*

42 000

Locuri In stațiunea Her-

32.
culane — 18 zile începind 
cu 10 decembrie a.c., cos- 6 000464-1-206 tul fiind de 1715 lei33. 412-205-95 6 000

34. 428-1-145 6 000
35. 457-1-78 6 000

30 00036. 459-1-1083 6 000

Locuri in stațiunea Sova- 
ta — 18 zile începind cu 
10 decembrie a.c.. costul

37. 445-2-224 fiind de 1 818 lei 6 000
38. 463-139-292 ♦♦ 6 000
39. 407-1-120 »♦ 6 000
40.
41.

417-1-626
427-155-15

6 000
6 000 30 000

Locuri în stațiunea Man
galia — 18 zile începind 
cu 10 decembrie a.c., cos

tul fiind de 1 098 lei 6 00042. 462-210-334
43. 460-208-214 6 000
44. 402-218-11 6 000
45. 436-1-614 6 000
46. 413-232-6 >» 6 000 30 000

EXCURSII INDIVIDUALE

47. 403-252-2 Excursie individuală 6 000
48. 424-104-421 »» 6 000
49. 415-1-1381 6 000
50. 417-257-6 6 000
51. 427-1-863 »» 6 000
52. 436-1-391 ♦» 6 000
53. 445-206-11 Tj 6 000
54. 453-1-58 »» 6 000 .
55. 431-111-520 4» 6 000
56. 462-207-605 6 000
57. 434-103-297 »» 6 000
58. 438-102-91 6 000
59. 459-1-4101 ,, 6 000
60. 460-1-1618 6 000

90 00061. 465-1-568 >> 6 000

TOTAL : 61 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI : 380 000

Ciștigătorii excursiilor organizate, 
cei care în locul excursiilor indivi
duale ciștigate doresc excursii orga
nizate, precum și ciștigătorii de 
locuri în stațiuni au obligația să se 
prezinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera documentele necesare îndepli
nirii formalităților în legătură cu

efectuarea excursiei, respectiv a ple
cării în stațiune.

în situația neprezentării în termen 
sau a refuzării excursiei, respectiv 
locului în stațiune, ciștigurile se 
plătesc în numerar.

în cazul în care valoarea cîștigu- 
rilor este mai mare decit costul ex
cursiei, respectiv al locului în sta
țiune, diferența se plătește în nu
merar.

literar-ar- 
„Centenar 
„Sub fla- 
odată cu 
„în inima 

țara" — cinecluburi etc. Fes- 
muzical „Ciprian Porumbes- 
interpretare instrumentală și 
pentru soliști (Suceava), fes- 
folcloric „Litoral ’77“ (Gon-

rești în domeniul creației 
tistice : „Tinere condeie", 
glorios" — artă plastică, 
mura partidului, creștem 
țara" — artă fotografică, 
mea e 
tivalul 
cu“ de 
vocală 
tivalul 
stanța), expoziții naționale vor reuni, 
în vacanța de vară, soliști, formații și 
creatori tineri evidențiați în cadrul 
etapelor festivalului „Cîntare Româ
niei", aceste manifestări 
noi prilejuri de a-i face 
publicului larg.

Din programul amintit

constituind 
cunoscuți

nu lipsesc

Teatrul de comedie și-a 
deschis stagiunea cu „Pli
cul", lucrare dramatică a 
lui Liviu Rebreanu, publi
cată și reprezentată în 1923. 
Un gest de omagiere a 
autorului lui „Ion", dar nu 
numai atît : opțiunea pen
tru acest titlu a teatrului, 
care, nu foarte de mult, a 
reprezentat „O noapte fur
tunoasă", pare dintre cele 
mai firești. Căci descendența 
caragialeană a „Plicului" 
— comedie în care Rebrea
nu demască cumplita co
rupție a păturilor conducă
toare din societatea con
temporană lui — este evi
dentă. Se trag din „man
taua" marelui nostru co- 
mediograf nu numai acidi
tatea și incisivitatea satirei 
sociale și politice care îl fă
ceau pe un cronicar al epo
cii să scrie că Liviu Rebrea
nu „deschide nu cu bistu
riul, ci cu cuțitul de bucătă
rie cancerul", ci și, în par
te. schema dramatică, ti
pologia — „figuri de politică 
măruntă și înfățișători ai 
burgheziei românești în 
devenire" ; împletirea po
liticii cu „zbuciumarea dra
gostei. care face ca fanto
șele să dobindească inimă 
și sînge" — cum scria în
suși autorul „Plicului" in
tr-un articol despre „Scri
soarea pierdută".

Ca și în cazul „Nopții 
furtunoase", colaborarea re- 
gizo’rului Etician Giurches- 
cu cu autorul, aici Rebrea
nu, este prodigioasă. Să în
cepem prin a recunoaște 
că de data aceasta textul 
lui Rebreanu se aude chiar 
foarte bine, ceea ce nu se 
întîmpla cu replicile sclipi
toare ale lui Caragiale. (Se 
aud și cîteva replici în plus, 
dar asta nu are nici o im
portanță). Mai mult, apar o 
mulțime de acțiuni scenice 
la care Rebreanu însuși nu 
se gindise. Unele — să o 
recunoaștem — au un rost: 
contribuie la dinamizarea 
spectacolului, ușurează și 
ritmează jocul actorilor, 
subliniază anumite situații. 
Dar se procedează, uneori, 
la o rupere a pojghi-

și alte îndrăgite preocupări ale tine
retului școlar — drumeții și excursii, 
tabere și colonii, acțiuni de pregătire 
pentru apărarea patriei. De aseme
nea, sportul este reprezentat prin- 
tr-un amplu calendar competițional : 
campionate naționale școlare (atle
tism, lupte greco-romane și libere, 
schi alpin și fond, . ' . '
atletism-tetratlon, gimnastică) ; cam
pionate republicane — divizionare- 
școlare și de juniori (baschet, fotbal, 
handbal, rugbi. volei, lupte libere și 
greco-romane) ; concursurile republi
cane și cupele unităților școlare cu 
profil sportiv ; concursurile pionie
rești — ale patrulelor școlare de cir
culație, „Prietenilor pompierilor", 
„Prietenilor grănicerilor", „Sanitari
lor pricepuți" etc. acestea incluzind 
acțiuni de pregătire pentru apărarea 
patriei.

Se preconizează deci o mare di
versitate de acțiuni, pe măsura lar
gului evantai de interese, înclinații, 
aptitudini ale tineretului școlar, o 
diversificare a modalităților concre
te de participare a acestuia la acti
vitatea educativă, cultural-artistică, 
realizate cu concursul activ al cadre
lor didactice, al creatorilor profesio
niști, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și de tineret. Realizarea 
în viață a tuturor acestor manifes
tări va determina, fără îndoială, spo
rirea 
din 
vieți

șah pe echipe,

eficienței procesului educativ 
școală, intensificarea 
spirituale în fiecare colectiv.

Florica D1NULESCU

tei, și așa subțire, a con
veniențelor, ceea ce nu 
era prea necesar, dată 
fiind însăși forța demas
catoare a esențelor releva
te de autorul lucrării. Nu 
o dată se „arată cu de
getul" ceea ce Rebreanu 
comunicase destul de clar 
cu „cuvîntul" — sublinieri 
ostentative care trădează, 
poate, o oarecare neîncre
dere în capacitatea de în
țelegere a spectatorului.

Acest aspect de imixtiune

întregii

Instantaneu de la Grupul școlar 
de construcții din Slobozia: in 
cadrul pregătirii practice, elevii 
— viitori muncitori și tehnicieni 
ai șantierelor de construcții — 
lucreazâ la decorarea interioa

relor propriei școli.

nut arta interpretativă ro
mânească.

Deși spectacolul începe 
cam anevoios, cu anumite 
falii în interiorul compozi
țiilor (Arzăreanu. Albeanu), 
cu timpul acestea dispar, 
diversele fațete ale eroilor 
se Sudează, 
tranzițiile 
schimbarea 
terpretarea 
in ce mai bogată în nuanțe, 
dezinvoltă, comunicînd me
sajul piesei și comunicînd

actorii află 
necesare in 

registrelor. In- 
devlne din ce

CRONICA TEATRALĂ

PLICUL"
de Liviu REBREANU

la Teatrul de comedie

co- 
bur-

-------- NOTE DE LECTURĂ ---------
Radu OZUN, Emil POENARU

„Medicină si adevăr"

i----------------------
• ALBA. La Ai/ud a avut loc 

premiera teatrală cu piesa „Dru
mul șoarecelui" de Mikloș Gyar- 
faasy, pusă în scenă de formația de 
teatru în limba maghiară a artiș
tilor amatori din localitate. • SU
CEAVA. Galeria de artă găzduieș
te expoziția de acuarelă a artistu
lui ieșean Constantin Radinschi. 
Teatrul pentru copii „Țara legen
delor din Suceava" a prezentat 
șase spectacole in tot atitea loca
lități ale județului. • MARAMU
REȘ. La Vișeu de Sus a fost or
ganizat un concurs „Cine știe, ciș- 
tigă", pentru tineret, dedicat cen
tenarului independenței. La Ex
ploatarea minieră Șuior s-a des
chis expoziția realizărilor colecti
vului de muncă în domeniul crea
ției tehnico-științifice și artistice 
de masă. „Visul unei nopți de iar
nă" de Tudor Mușatescu este cea 
dinții premieră a stagiunii amato
rilor din Vișeu de Sus. • GALAȚI. 
„Memoria pământului românesc" 
este titlul medalionului literar pre
zentat la Fabrica de unelte și plase 
de pescuit. Muzeul de artă româ
nească contemporană Galați și-a 
inaugurat seria intilnirilor cu ele
vii din ciclul primar. Au luat parte 
școlile nr. 1, 3, 11 și 29. Universita
tea politică și de conducere și-a

se accentuează spre fi
nalul spectacolului, în mo
mentul în care se suge
rează (prin gesturi) că și 
inspectorul Mintă așteap
tă și primește un... plic, 
de natură să-i adoar
mă vigilența. Un atare de
mers regizoral generalizea
ză, rotunjește perfect de
monstrația gradului, a for
melor de rapacitate și 
rtipție ale societății
ghezo-moșierești, dar aduce 
și o notă monotonă și, ori
cum. reprezintă un punct 
de vedere diferit de cel al 
autorului.

Reîntilnim, în roluri ju
cate la premiera absolută 
de N. Soreanu. Fanny Re
breanu, Gr. Mărculescu. I. 
Morțun, A. Atanasescu, Ion 
Mânu, o „garnitură" de ac
tori binecunoscuți ai Tea
trului de comedie, care 
probează prin arta lor cota 
înaltă la care s-a menți- 

y-

cu sala. Stela Popescu își 
susține rolul cu maturita
tea, siguranța, farmecul și 
forța de persuasiune cu 
care Victorița Arzăreanu își 
conduce „afacerile", adu- 
cînd printre fantoșele pie
sei „o undă de viață ade
vărată". Dumitru Rucărea- 
nu creează, printr-o compo
ziție foarte bogată și difi
cilă. un Arzăreanu intere
sant sub raport artistic și 
tipic sub unghi social și psi
hologic. Mircea Șeptilici 
desenează cu finețea și sim
țul măsurii care ii sint ca
racteristice portretul lui 
Hurmuz. Excluzind cîteva 
gesturi vulgare, bine în
chegată. echilibrînd expre
siv jocul realist cu șarja 
comică, ne-a apărut in
terpretarea lui Aurel Giu- 
rumia în 1 
bind cam 
trei accente.

pe compune expresiv o 
lichea „unsă cu toate ali
fiile", ale cărei mașinațiuni 
impulsionează intriga co
mediei. Iurie Darie este, in 
rolul lui Galan, nu numai... 
galant, ci și fermecător. A- 
cele intrări în scenă în pas 
de fugă ale cinicului, dar 
și sincerului îndrăgostit 
grăbit să răspundă chemări
lor, umorul voluntar și mai 
ales cel involuntar conferit 
personajului, amestecul de 
cruzime și candoare, de 
precizie și „aiureală" sint 
de un haz „teribil".

Remarcabili (în acest 
spectacol la care contribuie 
și. Liliana Țicău și Anca 
Pandrea) sint Candid Stoi
ca (actorul sugerează că 
dincolo de blajinătatea, 
prostia, servilismul ajuto
rului de primar s-ar putea 
ascunde și viclenia) și Mi
hai Pălădescu, profund o- 
menesc și foarte simpatic 
în „Taman". Cit. despre 
Constantin Băltărețu in 
Mintă, așa cum s-a obser
vat deja, ne aflăm in fața 
unui rol elaborat cu minu
țiozitate 
deosebit 
ferit de 
terioare 
cizie și 
profesionalitate, 
tind in cariera actorului un 
moment de referință.

Aplaudind „Plicul", să 
sperăm că includerea lui 
în repertoriu și prezenta
rea lui în deschiderea, ori
cum festivă, a stagiunii nu 
va fi unica floare a primă
verii, adică a reconsideră
rii clasicilor și, în general, 
a autorilor din perioada in
terbelică. Să sperăm că vom 
fi invitați să aplaudăm nu
meroase alte transfigurări 
ale comediografiei noastre, 
așa îneît să putem spune, 
cu bucuria certitudinii, 
valorificarea sistematică 
moștenirii literare 
unul din atributele 
definește programul artis
tic și ideologic al acestui 
merituos colectiv.

Lucrarea „Medicină 
și adevăr" — apărută 
recent în „Editura 
medicală" — consti
tuie în mod cert o va
loroasă contribuție la 
îmbogățirea literatu
rii de specialitate, o 
interesantă incursiune 
istorică, de la ritualul 
din vechime, pină la 
practicile actuale me
dicale, o convingătoa
re pledoarie pentru 
promovarea eticii pro
fesionale în medicină.

In evoluția ei ade
sea dramatică, medi
cina și-a croit drum 
înlăturind credințe, 
mituri, obiceiuri, lup- 
tind cu ignoranța sau 
cu reaua credință. Au
torii. medicul Radu 
Ozun și juristul Emil 
Poenaru, investigînd o 
bogată literatură, se- 
lectînd un material a- 
desea inedit, ne oferă 
o documentată sinte
ză a luptei duse din 
vremuri preistorice 
pină în zilele noastre 
pentru asigurarea să
nătății, a luptei din
tre bine și rău, dintre 
adevărul științific și 
misticismul ignoran
ței. Bogăția de infor
mații bazate pe cer
cetări științifice, une
le de dată foarte re
centă, face ca lectura 
să fie pe cît de in
structivă, pe atît de 
pasionantă.

Istoria medicinei, 
arheologia, istoria o- 
feră dovezi elocvente 
privitoare la strădania 
milenară de a aduce 
alinare suferințelor. 
Vechi legende atestă 
că Zamolxis sau marii 
preoți ai Daciei erau 
și medici, așa cum 
probabil au fost și 
marea majoritate a 
sacerdoților. Pe cit de 
drept este că medici
na nu s-a născut din 
mit și magie, pe atit 
de adevărat este și 
faptul că mult timp 
s-a dezvoltat paralel 
cu acestea, influen- 
țîndu-se reciproc, pen
tru că adesea în spa
tele unui sanctuar e- 
xistau și practici în
temeiate pe consta

tări, pe o experiență 
îndelungată și confir
mată după milenii, 
prin studii științifi
ce. Autorii prezintă 
nenumărate dovezi 
despre practica me
dicală și existența u- 
nei științe medicale 
empirice la daci. Ele 
demonstrează că mul
te din procedeele em
pirice de tratament 
aveau la bază o con
cepție și o înțelegere 
avansate pentru acele 
timpuri. Dacii cunoș
teau, de pildă, cali
tățile vindecătoare ale 
apelor de la Geoagiu, 
Căian, Băile Hercu- 
lane și le utilizau ! In 
diferite localități din 
țară s-au descoperit 
urme de intervenții 
chirurgicale (trepana- 
ții cicatrizate, deci 
reușite) și instrumen
te folosite în diferitele 
procedee empirice de 
tratament.

Demersul autorilor 
pentru înțelegerea 
dialectică a legăturii 
dintre medicină, ma
gie și mit, incursiunea 
făcută din cele mai 
vechi timpuri și pină 
în zilele noastre, aten
ta analiză a preocu
părilor și metodelor 
medicinei empirice, 
populare, reprezintă, 
după părerea noastră, 
un act de cultură deo
sebit de util pentru 
cititorul acestei lu
crări, fie că este me
dic sau are altă pro
fesie. Medicul care 
își asumă, cu fermi
tate și stăruință, mi
siunea de apărător al 
sănătății omenești, ne 
apare astfel dintot- 
deauna și ca un con
secvent apărător al 
unor valori funda
mentale ale societă
ții omenești : viața 
și sănătatea — foarte 
mulți medici militînd 
și în trecut pentru 
ideea asistenței me
dicale socializate.

Noțiunea de res
ponsabilitate medica
lă dobîndește noi ac
cepțiuni în societatea 
noastră socialistă, 
prin menirea socia

lă a medicinei, prin 
trecereș de la intere
sul pentru individ, 
la cel pentru colecti
vități, prin asigura
rea dreptului la să
nătate al cetățeanului, 
prin cadrul organizat, 
legal, creat, medicul 
devenind un element 
responsabil al politi
cii de ocrotire a să
nătății populației. în- 
tr-o societate în care 
omul se află în cen
trul politicii de partid 
și de stat, medicului 
și științelor medicale 
le revin îndatorirea 
de a milita cu pasiu
ne, cu dăruire profe
sională pentru adevăr, 
împotriva imposturii, 
neadevărului, mer
cantilismului. de a a- 
vea o atitudine dem
nă, o conduită etică 
exemplară, conformă 
principiilor societății 
noastre, de a-și per
fecționa continuu mă
iestria.

Lucrarea „Medicină 
și adevăr", fiind al 
doilea volum din trilo
gia anunțată („Respon
sabilitatea socială și 
profesională a medi
cului", publicată în 
1973, și „Medicii în 
fața justiției" ce ur
mează să apară), răs
punde unei cerințe 
actuale în lumina 
Congresului educației 
politice și al culturii 
socialiste, a exigențe
lor eticii și echității so
cialiste. O asemenea li
teratură nu și-a făcut 
loc în activitatea edi
turilor pină acum, de 
aceea, și sub acest as
pect, considerăm me
ritorie inițiativa „Edi
turii medicale" și a au
torilor lucrărilor a- 
mintite. Sperăm ca 
lucrarea „Medicină și 
adevăr" să constituie 
nu numai o lectură 
instructivă, educati
vă, ci și un bun pri
lej de meditație asu
pra nobilei meniri a 
medicului într-o so
cietate in care omul 
este bunul cel mai de 
preț."

Acad. A. MOGA

LISTA OFICIALĂ
economii cu cîștiguri 
construcții ieșite cîș-

a libretelor de
în materiale de . .
tigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul III/1976

65 000

N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt Numărul 

libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigurilor

par
țială

to
tală

1. 928-415-11 15 000 15 000

2. 942-209-42 10 000 10 000

3. 905-215-85 5 000
4. 902-208-146 5 000
5. 932-353-2 5 000
6. 910-129-55 5 000
7. 951-207-260 5 000
8. 903-623-223 5 000
9. 912-206-134 5 000

10. 923-216-1 5 000 40 000

10 ciștiguri in valoare 
totală de lei

Titularii libretelor de economii cîș- 
tigătoare trebuie să se prezinte in cei 
mult 30 de zile de la data tragerii 
la sucursalele și filialele C.E.C. pen
tru a li se elibera adeverințele ne
cesare procurării materialelor de 
construcții.

Flancu. Schim- 
arbitrar vreo 

, Cornel Vul-

inaugurat cursurile cu expunerea 
„Liniile directoare ale politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru", ținută de George Serafim, re- 
dactor-șef adjunet al revistei „Lu
mea'1. • DOLJ. La Craiova a avut 
loc o întîlnire a publicului cu reali
zatori ai noului film românesc „Tă- 
nase Scatiu". Biblioteca județeană

CARNET CULTURAL

elaborat un set de materiale do-a _______ ....
cumentare în întimpinarea cente
narului independenței și pentru e- 
vocarea răscoalelor din 1907. Mu
zeul Olteniei din Craiova a organi
zat un simpozion avind ca temă 
„Lupta pentru independență". Pe 
scenele caselor de cultură din Se- 
garcea și Filiași actorii craioveni 
au prezentat piesa „Jocul dragostei 
și al întimplării". La cenaclul ar
tiștilor plastici amatori „Constantin 
Brâncuși" s-a desfășurat ceremo
nialul primirii în rîndul pionierilor 
a celor mai sîrguincioși elevi din 
clasa a II-a B a Școlii generale 
nr. 5. La Întreprinderea de confec
ții din Craiova s-a constituit un 
nou cor. In repertoriu : cîntece pa
triotice și revoluționare. • SATU-

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorti pentru trimestrul 

III/1976
r

E -g 
£ E 
n

Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
ciștigurilor

par
țială

135 000

1. 834-1-244 45 000 45 000

2. 809-1-1878 15 000
3. 836-202-193 15 000
4. 859-1-3605 15 000
5. 852-205-35 15 000
6. 866-210-12 15 000
7. 862-210-336 15 000 90 000

7 cîștiguri în valoare 
totală de lei

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite ciștigătoa- 
re pot folosi ciștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile ai căror lu
crători sint, construirea de locuințe 
proprietate personală.

și intr-un chip 
de interesant, di- 
toate tratările an- 
și executat cu pre- 
finețe, cu sigură 

reprezen-

Gh. TOHĂNEANU:

„Expresia artistică 
eminesciană"

că 
a 

este 
care

Natalia STANCU- 
ATANAS1U

MARE. La Tășnad a luat ființă 
brigada artistică a spitalului oră
șenesc. Primul program — „Cu sa
tira și bisturiul" — s-a bucurat de 
un frumos succes. La Caret s-a 
desfășurat o masă rotundă cu te
ma „România — in cifre și fapte". 
La „Metalolemn" — Satu-Mare 
s-a prezentat expunerea „Patrio
tismul — dimensiune supremă a 
vieții noastre socialiste". Muzeul 
județean găzduiește o expoziție a 
fotoamatorilor de la clubul „9 
Mai" și de la fabrica de mobilă 
„Crasna" din Cărei. • MEHE
DINȚI. La Gruia a fost organizat 
un simpozion pe marginea filmu
lui „Despre o anume fericire" ; la 
Smadovița a fost dezbătut filmul 
„Evadarea". La secția mixtă de in
dustrie locală din Strehaia a avut 
loc o consfătuire pe tema „Dina
mica relațiilor economice în actua
lul cincinal". „Formele și metodele 
folosite de comitetele de sindicat 
pentru educarea ateist-științifică a 
angajaților" a fost tema unei me
se rotunde organizate la Orșova. 
„Columna lui Traian — intiia en
ciclopedie arhitectonică a Daciei" 
— sub acest generic s-a desfășurat 
o acțiune politico-educativă la 
Ciochiuța.

Corespondenții „Scînteii"

tv
PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Curs de limbă germană.
Telex.

16.00
16.30
17,00
17,03 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 întîlnire cu publicul. Prezintă : 

Cornel Constantiniu.
17.55 Din viața plantelor $i animalelor.
18,15 Tragerea Pronoexpres.
18.25 Tribuna TV.
18.55 Handbal masculin : Steaua bucu

rești — Duina Pallamano (Italia).
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV.
20,40 Telecinemateca. în ciclul „Mari 

cineaști“ — Juan Antonio Bardem 
„Moartea unui ciclist".

22,05 Un cîntec pentru fiecare — muzi
că ușoară.

22.25 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Noi creații de muzică ușoară. Se- 

lecțiuni din Festivalul național al 
cîntecului ostășesc „Te apăr și te 
cint, patria mea".

20,30 O viață pentru o idee : acad. Petre 
Antonescu (1873—1965).

21,00 Telex.
21,05 Pe teme economice.
21,25 Treptele afirmării.

Gh. Tohăneanu s-a 
impus de mulți ani ca 
exeget asiduu al mă
iestriei artistice a u- 
nora dintre scriitorii 
noștri de primă în
semnătate precum 
Creangă, Sadovcanu, 
Arghezi, Blaga, Z. 
Stancu. Dar autorul 
s-a oprit cu predilec
ție asupra stilului lui 
M. Eminescu, studiat 
în volumul „Expre
sia artistică emines
ciană" apărut la edi
tura „Facla". Preocu
pările lui Gh. Tohă
neanu pentru autorul 
..Luceafărului" sint 
foarte vechi și volu
mul de față reprezin
tă o continuare a cu
noscutelor „Studii de 
stilistică eminesciană" 
tipărite in urmă cu 
peste 10 ani și a mul
tor articole publicate 
în diferite reviste de 
specialitate.

înzestrat cu o deo
sebită sensibilitate 
pentru discernerea e- 
sențelor expresive și 
bazat pe o solidă for
mație de lingvistică și 
de filologie clasică, 
Gh. Tohăneanu se 
prezintă și de această 
dată in fața citito
rilor cu o lucrare de 
elevată ținută științi
fică. Continuator al 
metodei stilistice este
tice introduse și dez
voltate la noi in chip 
magistral de Tudor 
Vianu, Gh. Tohă
neanu, fost colaborator 
apropiat al său, îmbină 
rigoarea analizei strict 
lingvistice cu cerințe
le de ordin estetic ale 
interpretării stilistice.

Volumul amintit are’ 
materia divizată în 
două secțiuni : Ciclul 
folcloric și Varia. Pri
ma parte studiază lim
ba și stilul poemelor 
eminesciene de inspi
rație folclorică.

Analizele nuanțate 
cuprinse în fiecare din
tre cele trei capitole 
mari ale primei sec
țiuni („Lexicul", „Sin

taxa poetică", „Ca
tegorii stilistice și mo
dalități compoziționa
le") se disting nu nu
mai prin bogăția ma
terialului inventariat, 
ci și, mai ales, prin fi
nețea investigației, 
pun viguros în valoa
re specificul emines
cian al repetiției, al 
elipsei, al negației etc. 
și randamentul stilistic 
al fiecăreia. Termenii 
așa-zis poetici. după 
ce sint discutați potri
vit obîrșiei lor diferite 
(arhaisme, elemente 
regionale sau popu
lare) sint caracterizați 
de Gh. Tohăneanu prin 
trăsături distinctive de 
ordinul expresivității.

Pagini elocvente sînt, 
dedicate epitetului e- 
minescian, de exemplu 
cercetării epitetelor 
metaforice (ce redau 
detalii grațioase de 
portret : „umerii de 
neauă" sau de peisaj : 
„noaptea arămie a pă
durii") ca și „contras
tul cromatic" întîlnit 
nu de puține ori în 
poezia de sorginte 
populară a lui Emi
nescu, unde culorile 
apar pentru a resti
tui vizual — de pildă 
— mișcarea neîncetată 
a flăcărilor : „Joacă-n 
juru-le dumbrava cînd 
în umbră purpurie, 
cind încremenește par
că într-o brum-adinc- 
verzie".

De asemenea, se re
liefează in mod ex
presiv valoarea unora 
dintre strofele emi
nesciene in relația cu 
sursa lor directă. Ast
fel, autorul confruntă 
fraza din basmul lui 
Kunisch cu clocoti- 
toarea „reelaborare" 
eminesciană.

A doua secțiune a 
volumului. Varia, cu
prinde un mănunchi 
de adevărate interpre
tări de excepție, în 
care sînt evidențiate 
alte fațete ale expresi
vității artistice emi
nesciene ; aici, esteti-

ciariul studiază ori
ginea unor imagini 
din „Postume", evo
că rolul stilistic al 
rimei, ne atrage a- 
tenția asupra ochi
lor ca inepuizabilă 
sursă de poezie, in
vestighează unele ti
puri de repetiții, ca și 
relațiile dintre poe
zie și muzică.

Una dintre calitățile 
studiului lui Gh. To
hăneanu constă în 
aceea că opera lui 
Eminescu nu este 
cercetată „în sine". 
Alături de marele poet 
sint citați permanent
— pentru a ne referi 
exclusiv la români — 
înaintașii de la care a 
preluat unele elemen
te și, mai ales, scri
itori de mai tirziu 
marcați — și stilistic I
— de geniul lui Emi
nescu. Un singur e- 
xemplu edificator: ex
presia, specifică lim
bii vechi, cu asupra 
de măsură (cu sensul 
„din cale afară, peste 
măsură, cu belșug, cu 
prisosință") este re
pusă in circulație de 
Eminescu prin versu
rile din Călin : „Ochii 
tăi pe jumătate de-i 
închizi, mi-ntinzi o 
gură, / Fericit mă simt 
atunce cu asupra de 
măsură". Aceeași for
mulare arhaică este 
întîlnită la St. O. Io
sif și descoperită și la 
Sadoveanu, unde, de 
altfel, autorul a desco
perit și alte „locuri e- 
minesciene".

Elaborat cu entu
ziasmul reținut al o- 
mului de știință, ba
zat pe o bibliografie 
selecționată cu grijă, 
studiul lui Gh. Tohă
neanu, rod al unei 
profunde erudiții și al 
unui verificat gust ar
tistic, propune o mo
dalitate de cercetare 
stilistică de largă an
vergură ce poate con
stitui un exemplu. 
Coni. dr. Florica 
DIM1TRESCU

ÎN LIBRĂRII
Editura 

„Cartea românească46
Ion Caraion — „Pălărierul sila

belor" ; Gelu Ionescu — „Romanul 
lecturii" : Petre Got — „Ochii flo
rilor" ; Dana Dumitriu — „Amba
sadorii sau despre realismul psi
hologic" ; Toma Roman — „Arce- 
dava".

Editura „Kriterion“ 
în limba română 

Tomcsa Săndor — înghițitorul de 
flăcări (povestiri). In românește 
de Adrian Hamzea.

în limba maghiară
Krâdy Gyula — A voros posta- 

kocsi. Oszi utazăs a vords posta- 
kocsin. (Diligenta roșie. Călătorii 
cu diligenta roșie). Bajor Andor— 
Az ejjelior nem tud aludni (Insom
nia paznicului de noapte — schi
țe). Szemler Ferenc — Az ălom 
tiilsd partjăn (Pe malul visului —

versuri). Kyrâly Lâszlă — Sdtalo- 
vaglăs (Plimbare pe cai — versuri). 
Meliusz Anna — Meliusz Jâzsef : 
Okos Mărci : En es az oroszlăn (Eu 
si leul — povestiri pentru copii). 
Kozma Dezso — Petofi oroksege 
(Moștenirea lui Petofi).

în limba germană
Heinrich Schuster — Martin AIzner 

— roman.

Editura „Minerva“
Ion Slavici — „Opere", voi. VIII, 

Nicolae Iorga — „O viață de om" ; 
Tudor Vianu — „Opere", vol. VI ; 
Artur Gorovei — „Literatura popu
lară" : Zaharia Stancu — „Scrieri" 
vol. VII ; D. Anghel, St. O. Iosif — 
„Cireșul lui Lucullus" (colecția 
B.P.T.) ; Petre A. Gheorghe — 
„Tudor" ; Aurel Sasu — „Retorica 
literară românească" ; Radu To- 
moioagă — „Personalități și ten
dințe în perioada pașoptistă".
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VIZITA MARELUI DUCE JEAN
AL LUXEMBURGULUI

Alteța Sa Regală marele duce 
Jean al Luxemburgului a vizitat, 
marți, unități industriale din Capita
lă și din țară, obiective culturale și 
cartiere de locuințe. înaltul oaspete 
a fost însoțit în această vizită de 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Ion Dincă, primarul ge
neral al Capitalei, de alte per
soane oficiale. Au participat, de ase
menea, Gaston Thorn, președintele 
guvernului, și personalitățile care-1 
însoțesc pe suveran în vizita sa în 
România.

La primul obiectiv vizitat — între
prinderea de mașini grele București, 
unitate reprezentativă pentru rit
mul de dezvoltare a industriei româ
nești — oaspeților li s-au prezentat 
cîteva dintre principalele produse 
realizate aici, preocupările existente 
pentru fabricarea unor mașini și in
stalații cu un înalt grad de tehnicitate 
și la parametri comparabili sau supe
riori produselor similare pe plan 
mondial.

înaltul oaspete s-a interesat de 
modul de organizare a producției, de 
pregătire a viitoarelor cadre și a fost 
informat că pe această platformă in
dustrială funcționează școli medii și 
licee de specialitate, iși fac practica 
studenți ai facultăților de profil. Pe 
parcursul vizitei, suveranul lu
xemburghez a apreciat instalațiile de

foarte mare tehnicitate realizate în 
această uzină bucureșteană, a cerut 
specialiștilor explicații detaliate asu
pra performanțelor. în încheiere, Al
teța Sa Regală marele duce Jean al 
Luxemburgului a semnat în cartea 
de onoare și a felicitat colectivul în
treprinderii pentru realizările obți
nute.

Vizita în Capitală a continuat apoi 
în cartierul Titan, unde oaspeții au 
avut prilejul să cunoască preocupă
rile pentru dezvoltarea edilitară a 
Bucureștiului și asigurarea unor con
diții tot mai bune de locuit. A fost 
vizitat și un complex comercial din 
zonă.

★
în cursul dimineții, Altețele Lor 

Regale marele duce Jean al Luxem
burgului și marea ducesă Josephine 
Charlotte, împreună cu personalitățile 
oficiale române și luxemburgheze 
care le însoțesc, au vizitat Muzeul 
Satului. Oaspeții au luat astfel cu
noștință de aspecte elocvente ale vie
ții și creației satelor noastre de-a 
lungul timpului, apreciind frumuse
țea muzicii și dansurilor populare 
prezentate de ansambluri folclorice 
din diferite zone ale țării.

★
După-amiază, înaltul oaspete, înso

țit de Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a vizitat Com
binatul petrochimic de la Brazi. La

sosirea în combinat. în întîmpinare 
au venit Ion Cîrcei, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Prahova, alte oficialități 
locale. Directorul general al Centra
lei pentru rafinării și petrochimie, 
Adrian Stoica, a prezentat profilul 
acestei unități, care prelucrează peste 
40 la sută din producția de țiței a 
țării. Parcurgînd secțiile principale, 
oaspeții au luat cunoștință de pro
cesul de fabricație, au primit expli
cații în legătură cu instalațiile și teh
nologiile folosite, in bună parte crea
ții românești, avînd astfel posibilita
tea de a-și forma o imagine asupra 
nivelului de dezvoltare atins de in
dustria noastră chimică.

★
Marea ducesă a Luxemburgului, 

Josephine Charlotte, a făcut, marți 
dimineața, o vizită la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia, unde, parcurgînd sălile de isto
rie veche și medievală, vizitînd lapi- 
dariul și tezaurul istoric, a putut cu
noaște istoria de milenii a poporului 
nostru, permanența lui neclintită pe 
aceste meleaguri, epocile de mare 
înflorire a «civilizațiilor care s-au 
succedat în spațiul carpato-dunărean.

în aceeași zi, Alteța Sa Regală a 
vizitat Galeria națională a Muzeu
lui de Artă al Republicii Socialiste 
România.

„Decada cărții sovietice"
O nouă manifestare de carte este 

găzduită de Capitala țării, ca și de 
orașele Arad și Tg. Mureș, incepînd 
de marți, 26 octombrie. Este vorba de 
„Decada cărții sovietice", desfășurată 
prin tradiție în această lună, retro
spectivă a unei prodigioase activități 
editoriale, bun prilej pentru cititori 
de a se familiariza cu noutățile de 
carte tipărite, în ultimul an, în Uniu
nea Sovietică, cu traduceri apărute in 
edituri românești.

Inaugurarea actualei „decade" a avut 
loc la librăria „Dacia" din București, 
unde a fost deschisă o expoziție de 
carte, reunind aproape 1 000 de titluri, 
lucrări ale clasicilor marxism-leninis- 
mului, opere beletristice ale scriitori
lor ruși și sovietici, literatură enciclo
pedică și de largă informare, pentru

copii, cărți din diverse domenii ale 
științei șl tehnicii.

Vernisajul expoziției a fost prece
dat de alocuțiunile rostite de Vasile 
Nicolescu, director in Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, și de N.A. 
Netesov, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București. Au participat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., Uniunii scriito
rilor, alți oameni de artă și cultură. 
A fost de față B. I. Minakov, însăr
cinat cu afaceri al U.R.S.S. la Bucu
rești, și alți membri ai corpului di
plomatic.

Manifestări similare au avut loc, în 
aceeași zi, la librăriile „loan Slavici" 
din Arad și „Universală" din Tg. Mu
reș.

Județul Ilfov a terminat 
recoltatul legumelor 

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Ilfov 
al P.C.R. raportează că lucrătorii 
ogoarelor ilfovene au încheiat recol
tatul legumelor perisabile, livrind 
pînă în prezent la fondul de stat, la 
fondul pieței și fabricilor de con
serve 166 500 tone legume. în prezent, 
se acționează pentru încheierea 
grabnică a recoltatului la culturile 
de sfeclă de zahăr, soia și porumb, 
se depun eforturi susținute pentru 
predarea la fondul de stat, în timpul 
cel mai scurt, a cantităților de pro
duse contractate, pentru eliberarea 
terenurilor și executarea arăturilor 
de toamnă pe toate suprafețele (Al. 
Brad).

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

Meciuri în competiții europene

HANDBAL : Steaua - Duina Trieste 
în „Cupa campionilor44

Echipa de handbal a clubului 
Steaua, campioană a României, va 
juca astăzi meciul retur cu echipa 
campioană a Italiei, Duina Pallamano 
Trieste (în meciul tur. Steaua învin
sese la scor : 38—21).

Partida se va juca la Palatul 
sporturilor și culturii din București 
începînd de la ora 18,15 și va fi ar
bitrată da cuplul bulgar Nenov—To
dorov.

Firește, avînd un avantaj de 17 go
luri încă de la meciul jucat la Triest, 
Steaua nu va avea dificultăți în pri
vința calificării în turul al doilea al 
„Cupei campionilor europeni". Ama
torii de handbal așteaptă totuși dfn 
partea campionilor români un joc 
avîntat și de calitate, pe măsura re- 
numelui internațional de care se 
bucură Birtalan. Gațu, Voina, Tudo- 
sie, Stockl, Drăgăniță și colegii de 
formație.

BASCHET : Steaua - Hapoel în „Cupa cupelor"
La puțin timp după ce handbaliștii 

vor încheia întrecerea de la Palatul 
sporturilor și culturii, colegii lor 
baschetbaliști de la clubul Steaua se 
vor întrece astă-seară cu cei de la 
Hapoel Gvat Yagur în meciul retur 
din prima manșă a „Cupei cupelor" 
(în partida tur, scor : 83—71 pentru 
Hapoel).

Meciul va avea loc la sala Floreas- 
ca, de la ora 20, și va fi arbitrat de 
cuplul Anastasovski (Iugoslavia) — 
Apostolidis (Grecia).

Din echipa Hapoel nu va lipsi pi
votul Marzel (2,03 m) titular în for
mația reprezentativă a Israelului ; la 
Steaua vor juca firește Cernat, 
Oczelak, Savu, Pirșu și alți baschet
baliști cunoscuți.

★
în deschidere la meciul internațio

nal Steaua — Hapoel va avea loc o 
partidă de campionat între echipele 
feminine ale cluburilor I.E.F.S. și 
Rapid (de la ora 18).

Pregătiri pentru J.O. de la Moscova
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul recentei reuniuni a Comite
tului executiv al C.I.O., președintele 
Comitetului de organizare a J.O. de 
vară de la Moscova, I. Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a arătat că în 
Uniunea Sovietică se desfășoară pe 
scară largă pregătirile pentru Olim
piada de vară din anul 1980. în con
formitate cu regulamentul ți preve
derile Comitetului internațional o- 
limpic, se înfăptuiește planul comite

tului de organizare, care prevede 
instalații sportive moderne, inventar 
și echipament tehnic, mijloace de 
comunicație pentru transmiterea ra
pidă a informațiilor.

Dezvoltarea în continuare a miș
cării olimpice, a spus I. Novikov, 
presupune eforturi comune ale C.I.O., 
comitetelor olimpice naționale și fe
derațiilor sportive, pentru sprijinirea 
dezvoltării sportului în toate țările 
lumii, pentru perfecționarea Jocu
rilor Olimpice, cea mai reprezenta
tivă competiție a timpurilor noastre.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La competiția de box cu nume 

de fîori „Turneul lalelelor" care s-a 
încheiat luni noaptea la Rotterdam 
(Olanda), doi pugiliști români au 
cucerit primele locuri la categoriile 
de greutate respective : Alexandru 
Turei (semimuscă) și Dumitru Bur- 
dihoi (cocoș). Ambii au cîștigat la 
puncte partidele finale : Turei în 
fața lui Carson (Irlanda), iar Bur- 
dihoi la Brambick (Scoția). în 
schimb, Robu Nițâ (muscă) a pier
dut la puncte în fața lui Gerten- 
bach (R.D.G.), boxer învins recent 
de Faredin Ibrahim chiar pe ringul 
din Berlin. La puncte a pierdut 
meciul final și Lazăr Marian (semi- 
ușoarâ) in fața binecunoscutului pu
gilist Richard Nowakowski (R.D.G.). 
De altfel, e de mirare cum de s-a 
îngăduit unui boxer atît de scund 
cum este Lazăr — pînă de curînd la 
categoria cocoș (54 kg) '— să urce 
sau, mai bine-zis, să se ingrașe pină 
la cele 60 kilograme ale categoriei 
semiușoară.

• Halterofilul japonez Koji Miki 
(categoria cocoș) a stabilit un nou 
record mondial la stilul „smuls" : 
120,500 kg.

• în meci feminin de handbal : 
R.F. Germania — Norvegia 10—7.

• Două turnee de tenis in curs de 
desfășurare : la Viena, cu Ramirez, 
Ashe și Parun drept capete de afiș ; 
la Paris, cu Franulovici, Fillol, Van 
Dillen și alții.

vremea

Clasamentul F.I.L.T.
Situația in clasamentul F.I.L.T. la 

Începutul acestei săptămîni : 1. Râul 
Ramirez (Mexic) — 713 puncte ; 2. 
Manuel Orantes (Spania) — 661 p ; 
1 Eddie Dibbs (S.U.A.) — 637 p ; 4. 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 600 p ; 
5. Guillermo Vilas (Argentina) — 
532 p.

Ilie Năstase a acumulat 360 punc

te cu care se situează în prezent pe 
locul al XI-lea. Totuși, ocazii pen
tru a cîștiga noi puncte ar mai fi 
încă destule : 14 turnee. ?

Amintim că primii opt din clasa
mentul F.I.L.T. se vor califica la 
„Turneul maeștrilor", care va avea 
loc între 5 și 12 decembrie la Hous
ton (S.U.A.).

Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 
octombrie. în țară : Vremea va fi în 
general umedă, cu cerul mai mult aco
perit în Crișâna, Banat, Oltenia, Mun
tenia și sudul Dobrogel, unde vor că
dea burnițe și ploi slabe. In celelalte 
regiuni, cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vîntul va sufla în ge
neral slab, prezentînd unele intensifi
cări la sfîrșitul intervalului pînă la 
30—40 km pe oră. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, unde 
condițiile vor fi favorabile producerii 
brumelor. Maximele vor oscila între 6 
și 16 grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri, ceață slabă seara și diminea
ța. în București ; Vremea va continua 
să se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe. Vînt potri
vit.

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Iranului

Cu prilejul Zilei naționale a Ira
nului, ambasadorul acestei țări la 
București, Aii Reza Bahrami, a ofe
rit marți seara o recepție.

La recepție au participat Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul in

dustriei construcțiilor de mașini, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu aceeași ocazie, ambasadorul Aii 

Reza Bahrami a vorbit, marți seara, 
la posturile noastre de radio și tele
viziune. (Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Austriei
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei, ambasadorul acestei țări la 
București, Franz Wunderbaldinger, a 
oferit marți după-amiază o re
cepție.

Au participat Neculai Agachi, loan 
Avram, Emil Nicolcioiu, miniștri. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile Gli-

ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Sterian Țir- 
că. adjunct al ministrului apărării 
naționale, alte persoane oficiale.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați Ia București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Actualități
din tarile socialiste

Tîrgul de toamnă de la Canton
Aflat la cea de-a patruzecea edi

ție, Tîrgul de toamnă de bunuri 
de export de la Canton a fost inau
gurat, zilele trecute, intr-un cadru 
festiv. La actuala ediție sint ex
puse peste patruzeci de mii de 
produse, insumind cele mai noi 
realizări ale R.P. Chineze în do
meniile industriei, agriculturii, 
științei și tehnologiei — toate ofe
rind o grăitoare imagine sintetică 
a varietății de articole exportate 
de China in cele peste o sută de 
țări cu care întreține relații co
merciale.

Principalele pavilioane sint su
gestiv intitulate „Industria să ur
meze exemplul Dacinului" (cunos
cuta zonă petrolieră de mare ran

dament — N.C.), „Agricultura să 
urineze exemplul Dagiaiului" (re
giune renumită pentru recoltele 
record obținute — N.C.). In cele
lalte pavilioane sint prezentate 
realizări de frunte din sectoarele 
construcții de mașini, instalații și 
utilaje chimice, prelucrarea meta
lelor și extragerea minereurilor, 
industria ușoară și alimentară, ar
tizanat, industria poligrafică etc. 
De un deosebit interes se bucură 
articolele din porțelan realizate de 
populația din Tangșan — eroicul 
oraș, care, în urma unor imense 
eforturi, a reușit să restabilească 
rapid producția după puternicele 
cutremure de pămînt ce au afectat 
nu de mult această zonă.

Cronica
O delegație a Partidului 

Unit al independenței Na
ționale (U.N.I.P.) din Zam- 
IjÎq a făcut o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R. Dele
gația a fost alcătuită din Chief Ma- 
panza. membru al Comitetului Cen
tral al U.N.I.P., vicepreședinte al Co
misiei sociale și culturale a U.N.I.P. 
— șeful delegației, Nefos Tembo, 
ministru de stat la Ministerul Dez
voltării Rurale, și L. Sandashi, guver
nator de district pentru orientarea 
națională.

Delegația zambiană a vizitat obiec
tive economice, sociale și culturale 
din București și din județele Brașov, 
Sibiu și Vîlcea și a avut intîlniri la 
conducerea U.N.C.A.P., la Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" din Bucu
rești, la Comitetul județean Vilcea 
al P.C.R.. la Comitetul municipal 
Sibiu al P.C.R.

în încheierea vizitei, marți, 26 oc
tombrie, delegația a fost primită de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb de 
vederi in probleme de interes co
mun privind activitatea celor două 
partide și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.

Vizită in schimb de expe
riență Tovarășul Iosif Banc, pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, a primit marți pe 
tovarășul Ibrahim Latifici, directo
rul general al Institutului Federal 
de Statistică din R.S.F. Iugoslavia, 
care face o vizită in schimb de ex
periență în țara noastră, la Direcția 
Centrală de Statistică.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a luat 
parte tovarășul Ilie Șalapa, directo
rul general al Direcției Centrale de 
Statistică. A fost prezent Petar Do-

zilei
dik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Marți au început, la Casa 
oamenilor de știință din 
București lucrările Comisiei de 
problemă „Istoria Marelui Octom
brie și a revoluțiilor democrat-popu- 
lare și socialiste", și ale simpozionu
lui cu tema „însemnătatea interna
țională a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și reflectarea ei in 
istoriografia contemporană", desfă
șurate in cadrul colaborării multi
laterale a academiilor de științe din
țări socialiste.

La lucrări participă reprezentanți 
ai academiilor de științe din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S.

„Industria hunedoreană 
in cincinalul revoluției 

tehnico-științifice**
La Hunedoara s-a deschis expozi

ția „Industria hunedoreană în cinci
nalul revoluției tehnico-științifice". 
Sint prezentate 'utilaje, mașini, ma
chete ale unor instalații, subansam- 
ble și aparatură de concepție proprie 
din diferite domenii, o gamă variată 
de dispozitive, piese de schimb și a- 
paratură tehnică asimilată în între
prinderile hunedorene, care, prin înal
tul lor nivel tehnic și calitativ, înlo
cuiesc cu succes produsele similare ce 
erau importate. Prin panouri cu fo
tografii și grafice sint ilustrate as
pecte ale influenței progresului teh
nic și tehnologic asupra creșterii e- 
ficienței .economice, efectele cercetă
rilor științifice proprii aplicate in u- 
nități. (Sabin Ionescu).

|

Sanatoriul subteran din Slovacia
Cercurile medicale cehoslovace 

au intimpinat cu real interes apa
riția unei noi lucrări de speciali
tate, „Posibilități de tratament in 
microclimatul peșterilor", sinteti- 
zind concluziile unor îndelungi 
observații, experimentări și cerce
tări. între altele, timp de o lună 
de zile, un grup de pacienți, tineri 
și vîrsțnici, cu afecțiuni respira
torii, au coborît de două ori pe zi 
în interiorul peșterii Gombosecko 
(aflată în zona muntoasă din preaj
ma orașului slovac Roznov), ră-

mînind acolo mai multe ore. Cu 
excepția cîtorva cazuri deosebit de 
complicate, suferinzii tratați cu 
ajutorul acestui procedeu simplu 
au fost vindecați și redați activi
tății utile.

Experimentul de la Gombosecko a 
fost recomandat de forurile de re
sort din R.S. Cehoslovacă pentru 
a fi extins și generalizat, hotărîn- 
du-se ca respectiva peșteră să fie 
transformată intr-un original sa
natoriu subteran. (C. Prisăcaru).

Spre Berlin, cu rapidul ,,Rennsteig“
Zi de zi, circa 200 de trenuri 

aduc la Berlin 60 000 pină la 
80 000 de călători. Un asemenea 
trafic reclamă o îmbunătățire con
tinuă a condițiilor și mijloacelor 
transportului feroviar spre și din
spre capitala R.D. Germane.

îndeplinind hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al P.S.U.G. privind 
dezvoltarea tuturor tipurilor de 
transporturi, forurile de resort au 
hotărît punerea în circulație a 
unui număr de trenuri expres

care să asigure. In cele mai bune 
condiții, legăturile dintre capitală 
și 10 centre regionale. Primul din 
aceste trenuri extrem de rapide, 
denumit „Rennsteig", a fost pus în 
circulație la 25 octombrie pe linia 
Meiningen—Suhl—Erfurt — Halle— 
Berlin și retur. Tracțiunea este 
asigurată de locomotive Diesel. 
Confortul oferit călătorilor repre
zintă ultimul cuvint al tehnicii în 
acest domeniu. (G. Dascălu).

v..„i i

Localitatea Tapolca din R. P. Ungară, centru al bazinului minier de 
exploatare a bauxitei din zona montană Bakony. dobindește tot mai mult 

atributele urbanisticii moderne

ÎN CĂUTAREA DE NOI SURSE ENERGETICE
„voix ouvriere": Potențialul „cărbunelui rosu“
• La mari adîncimi, o bogăție inepuizabilă : energia geotermică 
© O forță de 600 de ori mai mare decît a tuturor minelor de 
cărbuni ale lumii O Aplicații diversificate — de la termoficarea 

urbană la mari centrale electrice

„per spiegel": flin apă, hidrogen pur
© Catalizatori care asigură reacția de descompunere a apei la 
scară industrială @ Captată în zonele fierbinți, puterea ener
getică a Soarelui ar putea fi transportată la mari distanțe 

© O alternativă posibilă la rezervele de țiței și cărbune
într-un moment în care lumea se 

află în căutarea unor noi surse de 
energie pentru a face față nevoilor 
crescinde ale dezvoltării, se constată 
că o energia inepuizabilă existentă 
în măruntaiele Pămintului rămine 
încă practic neexploatată. Este vor
ba de energia geotermică, denumită 
și „cărbunele roșu".

Temperatura crește cu 1 grad la 
fiecare 30 metri adincime, astfel că 
există o căldură constantă de 50 de 
grade la 1 500 m și de 100 grade la 
3 000 m. Geofizicienii au calculat că 
energia termică aflată Ia 8 000 m sub 
pămint reprezintă de 600 de ori mai 
mult decît cea pe care o pot furniza 
toate minele de cărbuni Ia un Ioc.

Acestea sint cifre medii. Dar există 
zone ale globului — cele hiperter- 
male — unde căldura subterană 
crește cu 1 grad la fiecare 5 metri 
adincime. Exemplul cel mai cunoscut 
este Islanda, unde se desfășoară o 
intensă activitate vulcanică, cu erup
ție de gheizere — ceea ce permite ță
rii să folosească apa subterană, la o 
temperatură de 35 de grade, pentru 
a asigura o încălzire economicoasă 
in școli, spitale și în peste jumătate 
din numărul locuințelor.

în prezent există preocupări din 
ce in ce mai susținute de a capta 
pițin foraj această prețioasă căldură 
pentru termoficarea urbană, indus
trială sau agricolă.

în Franța, instalațiile de încălzire 
geotermică au fost experimentate 
doar de cițiva ani și funcționează 
satisfăcător. Pot fi menționate locali
tățile Chander-Aigues, Plombieres și 
Dax, care beneficiază de un sistem 
de încălzire de origine geotermică.

La Melun, un foraj la 1 850 metri 
adincime furnizează apă de 70 grade 
care asigură, din 1969. încălzirea unui 
important număr de locuințe.

Puțurile de foraj destinate captării 
energiei subterane sint efectuate 
după tehnici foarte apropiate de cele 
folosite in industria petrolului. în 
afară de faptul că puțurile oferă o 
temperatură permanent constantă, 
ele permit, prin reinjectarea apei 
răcite, reîncălzirea ei gratuită. Con
form calculelor, un program de zece 
ani pentru utilizarea acestei energii 
la termol'icare ar permite Franței, de 
exemplu, să economisească un mi
lion și jumătate tone de petrol în 
fiecare an.

Anumite structuri geologice sint 
impregnate de apă sau de vapori la 
temperaturi inalte și sub mare pre
siune, permițînd utilizarea lor pentru 
a acționa centrale electrice. Cea mai 
veche și mai cunoscută este cea de 
la Larderelle, în Italia. Această 
centrală geotermică de mare putere 
captează, prin 160 de foraje, jeturi 
de vapori la o temperatură de 200 
grade și sub presiune de 5 atmosfere. 
Vaporii sint proiectați spre turbo-al- 
ternatoarele unei centrale de 330 000 
KW, furnizind anual 2,5 miliarde 
kWh rețelei feroviare italiene. Mai 
există centrale geotermice in Uniu
nea Sovietică. Noua Zeelandă și Ja
ponia. în diverse alte țări sint elabo
rate proiecte pentru asemenea cen
trale.

Progresul tehnologic permite să se 
prevadă foraje la adîncimi mari și 
folosirea pe scară largă a energiei 
geotermice pentru a acționa centrale 
electrice.

Dintre previziunile scriitorului 
francez Juleș Verne — la vremea 
lor avînd un caracter științifico- 
fantastic — doar puține nu au 
devenit încă realitate. Una dintre 
acestea, care promitea omenirii nici 
mai mult, nici mai puțin decît o sur
să inepuizabilă de energie, iese și 
ea acum dm sfera ficțiunii și se în
dreaptă spre aplicații practice. Este 
vorba de obținerea din apă, cu aju
torul luminii solare, a hidrogenului 
pur — un purtător ideal de energie 
și. probabil, energia viitorului.

Experiențe recente în această pri
vință au fost încununate de succes 
— ceea ce a stirnit reacții de sur
priză și uimire. Unii au vorbit de 
un veritabil „miracol chimic", alții 
s-au întrebat : va putea oare fi pus 
în practică un asemenea procedeu ? 
Da, se va putea ! Autorii procedeului 
la care ne referim sint membrii unui 
grup de cercetători de la Universi
tatea din Carolina de Nord (S.U.A.), 
condus de soții Hertha și Gerhard 
Sprintschnik.

Descompunerea apei obișnuite în 
părțile sale componente — hidroge
nul și oxigenul — devine o treabă 
extrem de dificilă cînd este vorba 
de cantități de ordinul tonelor. Nici 
unul din procedeele cunoscute — e- 
lectroliza, folosirea căldurii și pre
siunii sau bacteriile — nu s-a dove
dit pînă acum rentabil. Găsirea unei 
căi mai economice a constituit preo
cuparea a numeroși oameni de știin
ță din întreaga lume.

Pentru a-și atinge obiectivul, cer
cetătorii de la Universitatea din Ca
rolina de Nord au pornit in căutarea 
unui catalizator adecvat, adică a

unei substanțe capabile să declanșe
ze și să întrețină reacția dorită, fără 
a interveni în mod direct. în cele 
din urmă s-a dovedit eficace un 
„complex" metalic, constînd din me
talul rar ruteniu și o substanță de
numită bipiridil — un derivat a) 
benzolului. Din punctul de vedere a) 
structurii sale moleculare, acest 
„complex" de ruteniu se aseamănă 
clorofilei — substanța verde din plan
te care, și ea, are capacitatea de a 
transforma energia solară in energie 
chimică. Chiar dacă nu au fost incâ 
explicate toate elementele procesului 
ce are loc în cazul descompunerii 
apei prin noul procedeu, oamenii 
de știință consideră reacția ca „abso
lut posibilă" sub aspect teoretic. 
După toate aparențele, ar fi vorba 
despre un transfer de electroni, mai 
exact un schimb de particule subato- 
mice între „complexul" de ruteniu fi 
apă, declanșat de lumina solară.

Dacă procedeul va putea fi aplicat 
pe scară industrială, se poate consi
dera că problema energiei viitorului 
va fi rezolvată. Căci, după opinia a 
numeroși experți, hidrogenul pur 
constituie alternativa posibilă la re
zervele de țiței care, după cum se 
știe, se epuizează. Totodată, pe a- 
ceastă cale s-ar soluționa implicit și 
problema utilizării rentabile a ener
giei solare pe Pămînt : energia sola
ră ar fi Înmagazinată în hidrogen, 
sub formă de energie chimică, deve
nind in acest fel transportabilă. Pu
terea Soarelui ar putea fi captată în 
zonele fierbinți ale globului, bună
oară in deșerturi, și apoi transpor
tată oriunde este nevoie de energie 
pentru dezvoltarea industriei.

• ELECTRONICA Șl 
REUNIUNILE INTERNA
ȚIONALE. Ias,alatille elec* 
tronice de la centrul de trans
misie al Conferinței generale 
UNESCO, deschisă ieri la Nai
robi, Înscriu o adevărată pre
mieră. Intr-un oraș în care le
găturile telefonice sînt încă di
ficile, Instalațiile permit, grație 
unui satelit de telecomunicații, 
să se obțină legătura cu secre
tariatul UNESCO de la Paris în 
numai cîteva secunde. Dacă o
secretară aflată la Nairobi are 
nevoie de un dosar clasat la 
Paris, este suficient să efec
tueze cîteva operații simple, 
pentru ca să obțină facsimilul 
dosarului respectiv. în pofida 
celor 7 500 km ce despart capi
talele Kenyei și Franței, func
ționarii superiori ai UNESCO, 
aflați în cele două orașe, se vor 
„reuni" zilnic, cite o oră, văzin- 
du-se la televizor și făcînd 
schimb de informații și opinii. 
Specialiștii întrevăd posibilita
tea ca, într-un viitor nu prea 

îndepărtat, conferințele interna
ționale să reunească doar cîteva 
zeci de persoane, întreaga infra
structură a acestora, respectiv 
secretariatul și translatorii, ră- 
mînînd la mii de kilometri dis
tanță.

• „SOVEREIGN" NU 
RĂSPUNDE LA APEL. 
Nici o veste de la submarinul 
nuclear britanic „Hms So
vereign", aflat în misiune în O- 
ceanul înghețat de Nord, cu 121 
de marinari Ia bord. De sîm- 
bătă el n-a mai luat contact cu 
baza de la Portsmouth. în acea 
zi, submarinul trebuia să se 
afle in apropierea Polului Nord, 
după ce a navigat sub banchi
ză. Avînd un deplasament de 
3 500 tone, nava este în serviciu 
din 1974.

• MANUSCRISELE 
MAYA : O TAINĂ DEZ
LEGATĂ Lingvistul lenin- 
grădean dr. Iuri Horozov a pu

blicat o interpretare a celor trei 
manuscrise rămase de la indie
nii Maya, socotite pînă în pre
zent intraductibile. Manuscrisele 
— păstrate fiecare în altă parte, 
și anume în biblioteci din Dres- 
da, Paris și Madrid — folosesc 
circa 650 da hieroglife, la care 
se adaugă un număr de semne 
de punctuație. Pînă acum fuse
seră descifrate numele zilelor 
și lunilor, precum și expresiile 
grafice ale numerelor. Potrivit 
profesorului Horozov, cele trei 
manuscrise cuprind, pe lingă 
descrieri ale ritualurilor reli
gioase, o seamă de studii și în
drumări din domeniul astrono
miei, agriculturii, vînătorii, pes
cuitului, creșterii albinelor. A- 
mintim că se cunosc urme ale 
culturii Maya datînd din seco
lul IV. Ultimul stat al maya- 
șilor și-a pierdut independența 
in 1697.

• EPILOG LA „CA
ZUL SCOTTBORO". Ce- 
lebru în analele judiciare din 
S.U.A., acest caz își are începu

turile cu 45 de ani în urmă, cînd 
un grup de nouă negri, acuzați 
pe nedrept de a fi violat două 
tinere albe, în apropiere de lo
calitatea Scottboro (statul Ala
bama), au fost condamnați ini
țial la moarte, pedeapsă ce li 
s-a comutat apoi în ani grei de 
temniță. Procesul a făcut senza
ție la vremea respectivă, întru- 
cit, deși cele două tinere și-au 
retras acuzațiile, procedura ju
diciară a continuat totuși în
tr-un climat de intoleranță ra
sială, cei nouă fiind pînă la 
urmă găsiți... vinovați, în ciuda 
protestelor opiniei publice. A- 
cum, după scurgerea a patru 
decenii și jumătate, unul din 
acuzați, Clarence Norris, azi în 
virstă de 65 de ani (din Care 15 
petrecuți în închisoare) a fost 
recunoscut ca inocent de către 
o comisie specială din Alabama. 
„Acest om nu ar fi trebuit acu
zat nici de cel mai mic delict", 
se arată în hotărirea comisiei.

• UN URMAS DEMN 
DE „OLD VIC" Eveniment 
important în viața culturală 
britanică : în prezența reginei 
Elisabeta a fost inaugurat luni 
complexul de clădiri al „Tea
trului național" din Londra, cu- 
prinzînd o sală de spectacole cu 
1 200 de locuri, trei săli de con
cert, o galerie de artă și o cine
matecă. „Teatrul național" răs
punde unei vechi dorințe a lo
cuitorilor capitalei de a avea un 
lăcaș dramatic modern, care să 
ia locul celebrului „Old Vie", 
contemporan cu Shakespeare. 
Inaugurarea noului complex a 
avut loc cu o piesă de Goldoni. 
Focuri de artificii și spectacole 
gratuite în aer liber au întregit 
festivitățile de inaugurare.

• „EXPOZIȚIA ȘAM
PANIEI", tradiționala mani

festare care are loc în fiecare 
an în Italia, a ajuns la cea de-a 
12-a ediție. Cu acest prilej, s-a 
comunicat că producția de șam
panie italiană, deosebit de apre
ciată pe piața mondială, a atins 
anul trecut cifra-record de 80 
milioane sticle.

• ALIAȚI ÎN LUPTA 
ANTIMALARICĂ. Oamenii 
de știință de la Institutul de 
cercetări din Pondicherry (su
dul Indiei) studiază o specie de 
gîndac care se hrănește cu lar
vele și ouăle de țintar. Se pre
conizează folosirea pe scară lar
gă a acestui gindac pentru com
baterea agenților malariei, boală 
care — așa cum se știe — cu
noaște o alarmantă recrudescen
ță in unele regiuni ale globului. 
A fost, de asemenea, descoperită 
o ciupercă, specifică lanurilor 
de orez, cu efecte nimicitoare 
asupra larvelor de țînțar. Cerce
tătorii văd în ea încă un posibil 
aliat în lupta antimalarică.

® DINȚII RECHINU
LUI. Potrivit unor specialiști 
in biologia marină, fiecare dinte 
al rechinului matur exercită o 
presiune de 30 kg pe milimetrul 
pătrat, ceea ce echivalează cu 
trei tone pe centimetrul pătrat. 
Cu o singură mușcătură, un re
chin poate sfișia 14 kg din prada 
sa. Această forță neobișnuită 
s-ar explica și prin aceea că, 
în parte, dentiția rechinului se 
schimbă anual.

o „DICȚIA"... OMU
LUI DE NEANDERTAL. 
în ce fel comunicau între el 
oamenii preistorici de acum 
30 000 de ani ? Un răspuns pre
cis este, desigur, imposibil de 
dat. dar, după toate probabili
tățile, ei erau cam... fonfăiți. La 
această concluzie a ajuns antro
pologul britanic David Burr în 
urma cercetărilor făcute asupra 
unor cranii de neandertalieni. 
în ciuda perisabilității „părți
lor moi“ ale cavității bucale 

(laringe limbă ate.), el a putut 
deduce, din studierea părților 
osoase păstrate, că, în general, 
gura sa avea o conformație ase
mănătoare cu a lui „Homo sa
piens", fiind deci capabilă să 
producă aproape toate sunetele 
proprii acestuia. „Fonfăiala" se 
datora formei limbii — mai în
gustă și mai lungă — și omu- 
șorului — mai teșit.

• TRASEELE CIVILI
ZAȚIEI IN REGIUNEA 
AMAZOANELOR. D* cu
rînd, în regiunea Amazoanelor 
a fost inaugurată o nouă șosea, 
care leagă orașul Cuiaba din 
statul Mato Grosso de portul 
Santarem de pe fluviul Ama
zoanelor. Construcția șoselei, 
lungă de 1 777 km, a durat a- 
proape șase ani. îmbrăcămintea 
de piatră urmează în viitor să 
fie asfaltată. De-a lungul șose
lei, ce trece in mare parte prin 
ținuturi încă neexplorate, s-au 
și creat primele așezări, în car» 
trăiesc peste 30 000 de oameni.
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CliVlNTAREA TOVARĂȘULUI L I. BREJNEV 
IA PLENARA t C. AL P. t U. S.

cairo Conferința arabă la nivel înalt

„Vizita în Uniunea Sovietică și convorbirile tovărășești 
avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu au contribuit 

la dezvoltarea prieteniei noastre cu România" — 
a declarat secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, luni a 
început Plenara C.C. al P.C.U.S. consacrată examinării celui de-al 
10-lea plan cincinal, precum și a planului și bugetului U.R.S.S. pe 
anul 1977. In cadrul lucrărilor a rostit o cuvîntare L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

CAIRO. în cea de-a doua zi a 
Conferinței arabe la nivel înalt ac
tivitatea a fost consacrată măsurilor 
menite să contribuie la consolidarea 
încetării focului în Liban și la re
construcția țării.

Miniștrii afacerilor externe au pus 
la punct documentele referitoare la

după-amiază, a participat la confe
rință și Libia, fiind reprezentată de 
o delegație condusă de Moneim El 
Hocni, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției.

Marți după-amiază a avut loc o 
reuniune la care au participat pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat,

Vorbitorul a relevat că linia parti
dului, trasată de Congresul al 
XXV-lea, asigură sporirea continuă a 
potențialului economic al țării, per
fecționarea relațiilor sociale, înain
tarea Uniunii Sovietice spre comu
nism. El a înfățișat principalele pre
vederi ale celui de-al 10-lea plan 
cincinal, arătind că, în această pe
rioadă, pentru dezvoltarea economiei 
naționale se vor aloca peste 621 mi
liarde ruble, ceea ce va duce la creș
terea substanțială a producției de 
oțel, țiței, gaze naturale, a mărfurilor 
de consum popular și a altor bunuri, 
în ansamblu, creșterile absolute la 
principalii indicatori ai dezvoltării 
economiei naționale vor fi în perioa
da 1976—1980 cei mai ridicați din în
treaga istorie a U.R.S.S. Totodată, 
centrul de greutate se mută tot mai 
mult în direcția indicatorilor ca
litativi.

în perioada cincinalului, producti
vitatea muncii în economia națională 
va spori cu 25 la sută. Pe baza ei 
urmează să se obțină 90 la sută din 
sporul producției industriei și între
gul spor al producției agricole și al 
sectorului de construcții și montaj.

Sint prevăzute măsuri importante 
pentru perfecționarea tehnologiei, 
introducerea unor materiale moderne, 
mecanizarea complexă și automati
zarea producției.

în conformitate cu politica agrară 
a partidului, proiectul cincinalului 
prevede consolidarea continuă a ba
zei tehnico-materiale a agriculturii. 
Pentru nevoile acesteia se vor aloca 
peste 170 miliarde ruble.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la programul social, subliniind că în 
decurs de cinci ani fondul de con
sum va spori cu aproape 12 miliarde 
ruble, mai mult decît sporul realizat 
în cincinalul trecut. O trăsătură ca
racteristică a programului social 
constă în aceea că, paralel cu majo
rarea cu 21 la sută a veniturilor me
dii reale pe locuitor, un spor mai 
mare va reveni familiilor cu venituri 
scăzute. Concomitent, cincinalul pune 
accentul pe aprovizionarea mai bună 
a populației cu mărfuri de larg 
consum.

După ce s-a referit la necesitatea 
îmbunătățirii activității organelor de 
planificare și a conducerii economice, 
șectețarul general al C.p al P.C.U.S. 
a evidențiat faptul că eficiența și ca
litatea au devenit acum deviza între
gii activități economice.. Vorbitorul 
s-a referit în continuare la sarcinile 
care stau în fața activității științi-

★

La Moscova s-au încheiat marți 
lucrările Plenarei C.C. al P.C.U.S., 
care a adoptat o hotărîre pe mar
ginea rapoartelor prezentate în pri-

fice, de proiectare și de organizare a 
producției pentru asigurarea unei 
înalte eficiențe a acesteia, a insistat 
asupra importanței utilizării cit mai 
raționale a fondurilor mari alocate 
agriculturii.

Evidențiind rolul relațiilor eco
nomice externe, L. I. Brejnev a 
arătat că pentru perioada următoare 
de cinci ani comerțul cu țările socia
liste urmează să crească cu 41 la 
sută, iar cel cu statele capitaliste 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial cu peste 31 la sută. Se vor 
dezvolta, de asemenea, relațiile eco
nomice cu țările în curs de dez
voltare.

Ultimul capitol al cuvîntării a fost 
consacrat problemelor activității in
ternaționale a P.C.U.S. în partea re
feritoare la dezvoltarea legăturilor 
Uniunii Sovietice cu țările socialiste, 
L. I. Brejnev a declarat : „La dez
voltarea prieteniei noastre eu Româ
nia, cu partidul ei comunist au 
contribuit vizita in Uniunea Sovie
tică și convorbirile tovărășești pe 
care le-am avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Referindu-se apoi la 
întîlnirile avute în acest an cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu condu
cătorii de partid din alte țări socia
liste, vorbitorul a spus : „Acestea au 
fost convorbiri detaliate, cu adevărat 
tovărășești, convorbiri sincere în le
gătură cu numeroase probleme de 
mare actualitate ale colaborării 
noastre". în legătură cu relațiile 
Uniunii Sovietice cu China, vorbito
rul a reafirmat poziția exprimată la 
Congresul al XXV-lea al P.C.U.S.. 
adăugind : „Vreau să subliniez că. in 
opinia noastră, în relațiile dintre 
U.R.S.S. și China nu există probleme 
care să nu poată fi soluționate în 
spiritul bunei vecinătăți".

Vorbitorul s-a referit apoi la unele 
probleme internaționale actuale, 
subliniind că una dintre cele mai 
importante sarcini constă în fructifi
carea deplină, și nu numai în Euro
pa, a posibilităților favorabile create 
de Conferința general-europeană, de 
documentul adoptat la Helsinki. El 
a reafirmat poziția Uniunii Sovie
tice față de problemele Orientului 
Mijlociu, subliniind că evenimentele 
din Liban sînt determinate de lipsa 
unei reglementări de ansamblu a si
tuației din această zonă. Vorbitorul 
s-a referit, de asemenea, la relațiile 
Uniunii Sovietice cu țările capitaliste 
dezvoltate și la necesitatea promo
vării de acțiuni în vederea dezar
mării.

♦

ma zi a lucrărilor sale. Plenara a 
hotărit, totodată, alegerea lui I. P. 
Riabov în funcția de secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

in timpul lucrărilor reuniunii arabe la nivel inalt de la Cairo

constituirea forței arabe care, în baza 
hotăririlor Conferinței la nivel înalt 
restrinse de la Riad, urmează să fie 
trimisă în Liban. Proiectul a fost al
cătuit de un comitet de redactare 
cuprinzînd reprezentanți egipteni, si
rieni, libanezi, tunisieni, palestineni, 
precum și un delegat al Ligii Arabe. 
Documentul precizează componența 
națională a acestor forțe, care vor 
fi formate din 30 000 de militari, mo
dul de finanțare a activității acestor 
forțe, precum și modalitățile prin 
care ele își pot îndeplini atribuțiile.

De asemenea, miniștrii de externe 
au elaborat proiectul unui acord 
privind constituirea unui fond spe
cial pentru reconstrucția Libanului.

Se precizează că, începînd de luni

președintele Siriei, Hafez Al Assad, 
regele Khalid al Arabiei Saudite, e- 
mirul Bahreinului, șeicul Issa, emirul 
Kuweitului, șeicul Sabah, Qatarului, 
șeicul Khalifa, ca și șeicul Zayed 
Ben Sultan, președintele Emiratelor 
Arabe Unite.

„Mediterana trebuie să fie 
o mare a păcii 

și cooperării1*
Cel de-al 25-lea Congres al Co

misiei internaționale pentru studii 
științifice în Mediterana (C.I.E.S.M.) 
și-a . început lucrările la Split, în 
Iugoslavia, cu participarea a peste 
400 cercetători și experți din 17 țări 
mediteraneene, precum și a unor in
vitați din state situate în alte regiuni 
ale globului.

Congresul va dezbate probleme 
ale protejării Mării Mediterane Îm
potriva poluării și ale geologiei ma
ritime în țările riverane.

Sesiunea plenară din ziua deschi
derii a fost condusă de președintele 
C.I.E.S.M., prințul Rainier (Monaco).

Salutînd pe participanții la con
gres, Anton Vratușa, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., a arătat că Mediterana tre
buie să fie o mare a păcii și coo
perării frățești intre popoarele care 
trăiesc in această zonă și din întrea
ga lume, o importantă sursă pentru 
bunăstarea tuturor și nu o regiune 
de confruntare, violență și înrobire 
a popoarelor.

★
La Belgrad au începuf lucrările 

Congresului consacrat protecției a- 
pelor mării, lacurilor și rîurilor, or
ganizat de Conferința permanentă a 
inginerilor din sud-estul Europei, din 
care fac parte Bulgaria, Cipru, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia. 
La lucrări participă 300 de experți și 
oameni de știință.

R. S. VIETNAM

Preocupări in domeniul dezvoltării agriculturii
HANOI 26 (Agerpres). — Din inițiativa Secretariatului C.C. al Parti

dului Celor ce Muncesc, din Vietnam și a guvernului vietnamez, in 
orașul Ho Și Min a avut loc, în prezența, unor conducători de partid și 
de stat, o reuniune consacrată problemelor agriculturii din provinciile
din sudul Vietnamului.

La reuniune a luat cuvîntul Pham 
Hung, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, viceprim-ministru, 
vicepreședinte al Direcției pentru 
agricultură și silvicultură de pe lin
gă Comitetul Central al partidului 
și Guvernul R. S. Vietnam, care a 
relevat că, pentru următorii ani, 
promovarea intensă a agriculturii 
reprezintă o sarcină primordială în 
cadrul planului de dezvoltare econo
mică a țării. Evidențiind rolul deo
sebit de important al agriculturii în 
etapa actuală, vorbitorul a subliniat

că acest sector trebuie să se trans
forme intr-o bază solidă pentru dez
voltarea industriei. In cițiva ani, a 
spus el, va trebui obținută o produc
ție agricolă suficientă pentru satis
facerea necesităților populației, pre
cum și pentru realizarea livrărilor 
destinate industriei și exportului.

După cum relevă agenția V.N.A., 
In prezent în Vietnam realizarea lu
crărilor hidrotehnice a dobîndit ca
racterul unei mișcări de masă, la 
care iau parte milioane de țărani, 
militari, muncitori, funcționari, stu- 
denți și elevi.

ALGER

Lucrările reuniunii „Clubului de la Roma"

NAIROBI

Deschiderea Conferinței generale UNESCO
La Nairobi și-a început lucrările cea de-a 19-a Conferință generală 

UNESCO, reunită pentru prima dată pe pămint african. La confe
rință iau parte reprezentanții a 137 de state membre ale UNESCO, 
printre care 49 state africane. Delegația română este condusă de Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și invățămintului.

La Beirut
în aceste zile...
Din Beirut, agențiile de presă re

latează că încetarea focului, care a 
intrat în . vigoare în Liban joia tre
cută, a fost respectată aproape com
plet pe așa-numitele fronturi tradi
ționale de luptă — Beirut, suburbiile 
sale, Tripoli și zona muntoasă. Nu 
s-au semnalat decît tiruri sporadice.

Un element nou al evoluției îl con- | 
stituie reluarea cooperării militare 
intre sirieni și palestineni.

Descriind atmosfera care domnește 
la Beirut in aceste zile, agenția 
FRANCE PRESSE scrie : „Pentru Li
banul supus; timp de 18 luni, rava
giilor războiului, încetarea focului 
cvasirespectată a adus o reală ușu
rare. La Beirut, care poartă pretu
tindeni urmele recentelor bombarda
mente lansate asupra numeroaselor 
cartiere, cei care au rămas mult 
timp in case ies, in sfirșit, pe străzi, 
in căutarea puținelor magazine des
chise. Luni dimineața, strada Hamra, 
marea arteră comercială a capitalei, 
era chiar foarte circulată. Sint ima
gini ale optimismului după aceste 
zile de „calm relativ". Dar, in partea 
de vest, orașul rămine puțin animat 
și, odată cu venirea serii, străzile se 
golesc ; puținele case care mai pose
dă electricitate iși lasă obloanele. 
Odată cu noaptea revine și o oarecare 
„îngrijorare".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de președintele țării-gazdă, 
Jomo Kenyatta. Directorul general 
al UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, a evocat soarta grea a mili
oane de africani victime ale domi
nației coloniale, rasismului și apar
theidului, El a arătat că „moartea 
copiilor de la Soweto și din alte 
ghetouri ale populației de culoare

din Republica Sud-Africană, căzuți 
victime pentru că revendicau drep
tul de a învăța într-o altă limbă 
decît a colonialiștilor care i-au alun
gat de pe propriile lor teritorii, tre
buie să atragă atenția asupra multi
plelor încălcări ale drepturilor celor 
mai elementare ale omului, care au 
loc zilnic? în Africa și în alte părți 
ale lumii".

ALGER 26 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : După ședința 
inaugurală, reuniunea specială co
mună de la Alger a „Clubului de la 
Roma" și a Institutului internațional 
al oceanelor a trecut la dezbaterea 
generală asupra „conceptelor și fi
nalităților noii ordini internaționale".

La dezbaterile generale a asistat 
președintele țării-gazdă, Houari 
Boumediene.

In cuvîntul său, președintele „Clu
bului de la Roma", > Aurelio Peccei, 
apreciind că „ordinea mondială ac
tuală este perimată, inechitabilă și 
nesigură", a declarat că „dialogul 
larg este cel mai bun mijloc de a 
găsi o schemă realistă și novatoare 
a noii ordini".

Ministrul algerian al industriei și 
energiei, Belaid Abdessalam, a re
liefat preocuparea țării sale și a ce
lorlalte țări în curs de dezvoltare 
de a colabora și a dialoga, „în ve
derea găsirii conceptelor și instru
mentelor pentru o cooperare inter
națională de tip nou, care să răs
pundă schimbărilor profunde surve
nite în lume în cursul ultimelor 
decenii".

Luind cuvîntul în plenul dezbate

rilor generale, prof. dr. Mircea Ma- 
lița, consilier al președintelui Repu
blicii Socialiste România, a vorbit 
despre concepția română asupra noii 
ordini economice internaționale pen
tru care țara noastră militează cu 
consecvență. Evocînd întîlnirea oa
menilor de știință cu președintele 
Nicolae Ceaușescu în cadrul unui 
seminar internațional ținut la Bucu
rești, reprezentantul român a subli
niat importanța opiniei publice, ro
lul cercetătorilor în găsirea de so
luții la probleme arzătoare pentru 
viața omenirii, precum și necesita
tea de a se trece la o fază de rea
lizări practice și aplicații concrete în 
privința accelerării dezvoltării prin 
propriile eforturi ale țărilor, conju
gate cu cooperarea internațională.

In cadrul Comitetului pe probleme 
monetare, prof. dr. Gheorghe Dolgu, 
rectorul Academiei de Studii Econo
mice, a subliniat necesitatea de a se 
asigura un caracter cu adevărat de
mocratic negocierilor privind crearea 
unui nou sistem monetar internațio
nal, care să corespundă interesului 
tuturor popoarelor și să favorizeze 
progresul rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Simulacrul de „independență" a Transkeiului
O manevră a regimului de la Pretoria, menită să perpetueze 

politica de apartheid și discriminare rasială

Degringolada

„DERUTA LIREI PE PIEȚELE 
MONETARE", „PANICĂ IN PRI
VINȚA LIREI" — sub asemenea ti
tluri comentează presa londoneză noi
le scăderi spectaculoase ale cursului 
monedei naționale britanice pe pie
țele de schimb din diferite țări occi
dentale. Numai de la începutul aces
tui an moneda britanică a pierdut 
25 la sută din valoare. Dificultățile de 
ordin economic au dus la acumula-

lirei sterline
rea în străinătate a unei mari mase 
de lire, care depășește valoarea re
zervelor oficiale ale Marii Britanii. 
Cu alte cuvinte, dacă creditorii An
gliei ar cere simultan convertirea 
stocurilor lor de lire in alte monede, 
Bancă Angliei nu și-ar putea onora 
obligațiile. Tocmai de aceea premie
rul britanic, James Callaghan, a su
gerat luni seara ca lira să renunțe la 
rolul său de monedă de rezervă, iar 
S.U.A. și R.F.G. (care dispun de im
portante rezerve monetare) să vină 
in sprijinul Angliei, prețuind respon
sabilitatea garantării stocurilor de 
lire aflate în posesia străinilor. Dacă 
Washingtonul ' n-a dat. pină acum, 
nici un răspuns ia sugestia lui Calla
ghan. Bonnul a fost deosebit de 
prompt ;■ „Nu s-a pus niciodată pro
blema ca marca să devină o monedă 
de rezervă".

In contextul numeroaselor comen
tarii consacrate acestei probleme se 
relevă faptul că pină acum a fost 
ignorată o modalitate principală de 
ieșire din actualele dificultăți, anu
me : reducerea cheltuielilor militare.

Gh. C

agențiile de presă transmit: Statul peruan va prelua în- 
tregul control asupra comercializării 
produselor de bază ale economiei na
ționale, a declarat ministrul comer
țului, generalul Luis Arias Graziani.

Cu prilejul Zilei Armatei, 
atașații militari ai țării noastre la 
Paris, Berna și Cairo au organizat 
gale de filme românești și expoziții, 
la care au participat ofițeri superiori 
și atașați militari, personalități po
litice și culturale.

Comitetul pentru proble
mele politice și de secu
ritate a' Adunării Generale a tre
cut la abordarea punctului înscris de 
Uniunea Sovietică pe agenda sesiu
nii vizind „încheierea unui tratat 
mondial asupra nefolosirii forței in 
relațiile internaționale".

Plenara Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
care s-a deschis ieri la Budapesta, 
dezbate probleme ale pregătirii mar- 
xist-leniniste a comuniștilor, precum 
și alte probleme.

La Belgrad au avut .loc con
vorbiri între o delegație a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Stane Dolanț, secretar al Comi
tetului Executiv al U.C.I.. și o dele
gație a Partidului Comunist din Da
nemarca, .condusă de Ib Norlund, 
secretar al Comitetului Central al
P.C.D.

Proiectul planului de dez
voltare social-economică a
Bulgariei pe perioada 1976—1980 Și
sarcinile de plan pe anul 1977 au 
fost examinate in cadrul unei ple
nare a C.C. al P. C. Bulgar, care a 
adoptat o hotărîre in problemele 
examinate.

Declarație.Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Viet
nam și-a exprimat indignarea față 
de arestarea de către autoritățile 
tailandeze a unor rezidenți vietna
mezi și a cerut eliberarea celor ares
tați, anunță agenția V.N.A.

In cadrul unei întâlniri * 
conducătorilor coaliției guvernamen
tale P.S.D.—P.L.D. din R.F.G., prezi
dată de Helmut Schmidt, au fost sta
bilite „liniile directoare" ale activită
ții coaliției : continuarea consecventă 
a actualei politici externe, a politicii 
de destindere, informează agenția 
D.P.A.

Prezența bazelor militare 
străine pe teritoriul Greciei 
comportă mari pericole pentru țară 
— a declarat Harilaos Florakis, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia. în cadrul unui mi
ting organizat la Patras. „P.C.G. — 
a continuat el — se opune, de ase
menea, încadrării țării in Piața co
mună, pentru că criteriile economice 
fundamentale ale politicii de înca
drare sint în dauna economiei gre
cești".

Președintele Conferinței 
de la Geneva asupra viito
rului Rhodesiei, diPlomatul 
britanic Ivor Richard, a încheiat 
marți consultările preliminare cu 
conducătorii delegațiilor participante, 
in preajma deschiderii reuniunii care 
va avea loc joi. 28 octombrie. Marți 
el s-a intilnit cu Abel Muzorewa și 
Ndabaningi Sithole, lideri ai mișcării 
de eliberare națională rhodesiană.

Catastrofă aeriană. Potrivi‘ 
ultimului bilanț dat publicității la 
Bogota, 32 de persoane și-au găsit 
moartea în accidentul de avion care 
s-a produs luni în apropierea loca
lității Yopal, la 300 km de capitală.

Capriciile vremii
ROMA. în regiunea Cuneo, 

din Piemont, ninge continuu de 
48 de ore. Stratul de zăpadă a și 
atins pe alocuri grosimea de 50 
de centimetri.

PARIS. Ploi diluviene au con
tinuat să cadă, în cursul zilei 
de marți, în regiunea sudică a 
Franței, deja afectată de inun
dații. La Marsilia, străzile din 
mai multe cartiere sint în între
gime acoperite de ape.

MApRID. Ninsoarea și-a fă
cut apariția la mai puțin de 40 
de km de capitala spaniolă.

Căderi de zăpadă au fost în
registrate în noaptea de dumi
nică spre luni în zone situate la 
peste o mie de metri altitudine.

Oficialitățile sud-africane au anun
țat luni proclamarea „oficială" a in
dependenței unuia dintre bantustane, 
Transkei — teritoriu locuit de popu
lație de culoare. In realitate, este 
vorba despre o nouă manevră a po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială. Simulacrul „independenței" 
Transkeiului se înscrie in tactica re
gimului de la Pretoria de comasare 
a africanilor, care alcătuiesc majori
tatea covirșitoare a populației din 
sudul continentului în circa 7—8 ban
tustane — artificial create, cu totul 
neviabile economic și strict depen
dente de R.S.A. — pentru a conti
nua, sub această formă camuflată și 
sub masca unei așa-zise „legalități", 
dominația minorității albe asupra 
unui popor subjugat.

Ieri, în Adunarea Generală a 
O.N.U. au început dezbaterile asupra 
punctului referitor la politica de 
apartheid a guvernului de la Pre
toria. Părerea dominantă la O.N.U. 
este că actul, proclamării „indepen
denței" Transkeiului este o „farsă 
politică" și „un fals".

In cadrul dezbaterilor a fost pre
zentată o rezoluție care respinge așa- 
zisa independență a Transkeiului și 
declară acest acț nul.

„Țările lumii nu vor accepta nici
odată instituirea Transkeiului sau a 
oricărui alt așa-numit bantustan ca 
entitate politică distinctă — a decla
rat, într-un comunicat dat publicită
ții la New York, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim. Singura 
soluție viabilă — a precizat el — 
constă în abandonarea politicii de 
apartheid, pentru a permite tuturor 
locuitorilor din Africa de Sud să-și 
exercite pe deplin drepturile lor u- 
mane fundamentale".

Ministrul de externe al Zairului, 
Nguza Karl i Bond, a declarat, la 
Kinshasa, că „sistemul de bantusta
nizare a Africii de Sud, care urmă
rește rezervarea pentru albi a tere
nurilor celor mai fertile și mai bo
gate in minereuri, lăsind populației

africane pămînturile cele mai sărace, 
constituie imaginea cea mai compro
mițătoare a politicii de apartheid".

Secretarul general al Congresului 
Național African din Africa de Sud, 
Alfred Nzo, a declarat că „așa-zisa 
independență acordată Transkeiului 
este o parodiere evidentă a justiției". 
El a condamnat, totodată, politica 
practicată de regimul de la Pretoria 
de dezbinare a populației de culoare 
prin crearea de enclave tribale.

Ziarul guvernamental tanzanian 
„DAILY NEWS" arată, într-un edi
torial, că ziua de luni, cînd s-a pro
clamat unilateral și ilegal „indepen
dența" Transkeiului, reprezintă „o zi 
neagră pentru Africa" și califică po
litica regimului sud-african de creare 
a unor rezervații ’ așa-zis indepen
dente „un plan criminal de depose
dare a populației africane indigene 
de patria ei".

Pe harta de mai sus, reprodusă din 
revista „Horizont" (R.D.G.), sînt mar
cate cele 10 bantustane create de 
guvernul de la Pretoria, a căror 
suprafață reprezintă numai 13 la 
sută din teritoriul Africii de Sud. 
Transkeiul este însemnat pe hartă 

cu numărul 9.

DUPĂ CONFERINȚA INTERGUVERNAMENTALĂ 
DE LA SAN JOSE

0 preocupare actuală a țărilor latino-americane

DECOLONIZAREA INFORMAȚIEI

de la Ciudad
în cadrul celui de-al

doilea Congres al Organizației Unită
ții Lațino-Americane, participanții 
— oameni politici, activiști pe tărîrrr 
social, lideri sindicali din țări ale 
Americii Latine — au adoptat ca 
document final „Carta de la Ciudad 
de Panama". Documentul cuprinde 
un plan de măsuri concrete pentru 
intensificarea luptei comune a țări
lor continentului pentru indepen
dență și suveranitate efectivă. A fost 
adoptată, de asemenea, o declarație 
prin care delegații își exprimă spri
jinul față de poporul din Panama 
pentru obținerea suveranității depli
ne asupra zonei Canalului Panama.

„Carta 
Panama"

întrevedere. Predatele Li
biei, Moamer El Geddafi. a avut la 
Tripoli o întrevedere cu Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului de 
Stat al Poloniei, care efectuează o 
vizită oficială in Libia.

Conferința reprezentanți
lor Curților constituționale 
din țările 
european s a 
Au fost prezenți . .
printre care și România. Șeful dele
gației române, prof. Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice a Marii Adunări Națio
nale, a prezentat o comunicare in 
legătură cu controlul constituționali
tății legilor in țara noastră.

continentului 
încheiat la Roma, 
juriști din 19 țări,

R.S. Vietnam a fost aleasă 
membră a comitetului executiv al 
„Asociației pentru tîrguri a țărilor 
în curs de dezvoltare", al cărei sediu 
este orașul Alger. Prima întrunire a 
comitetului va avea loc în ianuarie 
1977,' în Malta. La fiecare patru ani, 
asociația va organiza un tîrg al ță
rilor în curs de dezvoltare, prima 
ediție urmind să se desfășoare în 
martie 1977, la Tripoli (Libia).

In cursul vizitei în R.P.D. 
Coreeană,0 delegatie a Mișcării 
Revoluționare Naționale pentru Dez
voltare din Ruanda, condusă de Ha- 
bimana Bonaventure, secretar gene
ral al acestei organizații, a avut con
vorbiri cu o delegație a Partidului 
Muncii din Coreea.

„Cosmos-863". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-863", 
destinat continuării explorării spa
țiului cosmic, anunță agenția T.A.S.S.

Vizita efectuată în Japonia de 
primul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, s-a încheiat marți. 
Premierul canadian a fost primit de 
împăratul Hirohito al Japoniei și a 
avut convorbiri cu primul ministru 
Takeo Miki și cu alte oficialități ni
pone. Au fost semnate acorduri pri
vind cooperarea economică și cultu
rală.

Parlamentul israelian s a 
reunit marți într-o sesiune specială, 
pentru a se pronunța asupra unei 
moțiuni de neîncredere în guvern, 
prezentată de blocul partidelor 
de opoziție. „Moțiunea — pre
cizează agenția U.P.I. — a fost pre
zentată ca urmare a apariției unor 
scandaluri economice la nivel națio
nal". Moțiunea a fost respinsă.

Afacerea „Lockheed".
Fostul ministru japonez al transpor
turilor, Tomisaburo Hashimoto, pre
cum și alte șapte persoane oficiale 
nipone vor fi judecate la 31 ianuarie 
pentru rolul pe care l-au jucat în 
scandalul „Lockheed", transmite 
agenția France Presse.

Premierul Danemarcei, 
Anker Joergensen, a sosit într-o vizi
tă oficială la Varșovia, la invitația 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Poloniei, Piotr Jaroszewicz — a- 
nunță agenția P.A.P.

Arestări în Spania. Politia 
spaniolă a arestat în orașul San
tander 20 de persoane aparținind 
unor organizații de stingă — infor
mează agenția U.P.I.

Grevă generală a fero
viarilor italieni. Feroviarii de 
la căile ferate italiene au declanșat 
o greva generală de 24 de ore cerînd 
semnarea unui nou contract de 
muncă.
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Mesajul către viitor al micuței Terry
In localitatea En

field din S.U.A., un 
grup de oameni de 
afaceri ingroapă. in 
cadrul unui ceremo
nial, un recipient er
metic conținind piese 
auto, anvelope, bidoa
ne cu ulei și benzină. 
Nu departe, in orașul 
Vernon, cițiva tineri 
încredințează pămân
tului mai multe obiec
te vestimentare, de a- 
semenea, inchise er
metic într-o cutie.

Asemenea scene sini 
departe de a fi izolate. 
Temindu-se, poate, ca 
nu cumva mărturiile 
pe care hazardul le va 
conserva viitorimii sa 
nu fie îndeajuns de 
reprezentative, ameri
canii au purces, in a- 
cest an al bicentena
rului independenței, la 
o amplă acțiune avind 
ca scop păstrarea, in 
condiții cit mai bune, 
a unor obiecte din cele 
mai diferite, care să 
slujească la documen
tarea posterității asu
pra acestui ultim sfert

de veac al mileniului 
al doilea. Indiferent 
dacă este vorba de 
organizații obștești, 
cluburi, municipalități 
sau persoane particu
lare — toți se strădu
iesc să „imortalizeze" 
acele obiecte pe care 
le consideră că redau 
cel mai fidel esența 
epocii.

Se alcătuiesc astfel 
„capsule ale timpului" 
din cele mai năstrușni
ce : Curtea supremă 
din Kansas a intro
dus intr-o asemenea 
capsulă intervenții ale 
judecătorilor și ple
doarii ale avocaților ; 
locuitorii orașului Ma
con — un telefon și 
lista de cumpărături a 
unei gospodine. Ziarul 
„Oregonian" din Port
land va pune, desigur, 
unele probleme arheo
logilor viitorului prin 
selecția făcută : o ma
șină de curățat legu
me, o pereche de oche
lari de soare, citeva 
cecuri bancare și... o 
sticlă de whisky ; ar

hivele statului Alaba
ma iși propun să îm
bogățească colecția de 
autografe a viitoarelor 
milenii cu semnăturile 
tuturor deputaților sta
tului respectiv...

In această puzderie 
de mesaje încredințate 
viitorului, poate cel 
mai impresionant este 
cel al micuței Terry 
Rodriguez. o elevă în 
virstă de 10 ani a unei 
școli din Tolleson, sta
tul Arizona. Un mesaj 
care, mai mult decît 
mașinile, articolele de 
uz casnic, documentele 
și celelalte obiecte er
metic inchise. exprimă 
frămintările, grijile și 
problemele celor mulți, 
așa cum le recepțio
nează o minte de co
pil : „Sper că atunci 
cind veți citi această 
scrisoare nimeni nu va 
mai fi sărac și nu va 
mai suferi de foame 
în Statele Unite, nu 
va mai exista poluare 
și pacea va domni intre 
toate popoarele lumii".

M. SASARMAN

Preocuparea cvasi- 
generală a statelor la
tino-americane pen
tru consolidarea in
dependenței se face 
tot mai simțită în ul
timul timp și în do
meniul mijloacelor de 
comunicare în masă, 
avind în vedere rolul 
și influența acestora 
în viața politică și 
socială. Tot mai mult, 
ca o cerință de strin
gentă actualitate, se 
subliniază necesitatea 
„decolonizării" infor
mației.

Această idee a fost 
puternic reafirmată și 
la recenta conferin
ță interguvernamen- 
tală de la San Jose 
(Costa Rica), desfășu
rată sub auspiciile 
UNESCO, în cadrul 
căreia s-a elaborat 
un amplu program 
privind crearea de 
agenții naționale de 
știri in țările din e- 
misfera sudică și, in 
perspectivă, a unei 
agenții generale de 
presă latino-america
ne. Programul porneș
te de la necesitatea 
folosirii mijloacelor 
de informare în spri
jinul procesului de 
dezvoltare economică 
și socială în care se 
află angajate majori
tatea popoarelor din 
această zonă a lumii. 
După cum s-a subli
niat la conferință, a- 
ceasta presupune ca

America Latină să 
nu mai fie doar un 
receptor, ci și un fur
nizor de informații, 
să-și facă amplu cu
noscute preocupările 
și' interesele, să difu
zeze știri corecte des
pre aspirațiile po
poarelor respective. 
Or, este știut că ști
rile pe care le recep
ționează în prezent 
diferitele țări latino- 
americane sînt, în 
mare parte, furnizate 
de agenții strîns le
gate de marile mo-, 
nopoluri transnaționa
le. In acest sens, re
vista braziliană „Ver
sus" amintea, de e- 
xemplu, că sateliții 
de telecomunicații 
„Intelsat" aparțin cu
noscutei companii 
I.T.T. (implicată în 
lovituri de stat și, 
alături de firma 
„Lockheed", într-un 
șir de răsunătoare a- 
faceri de corupție) ; 
totodată, I.T.T. deține 
poziții-cheie în cadrul 
lui National Broad
casting Company, 
(N.B.C.), una dintre 
cele trei mari rețele 
de televiziune și ra
dio din Statele Unite. 
Pentru posturile de 
televiziune din Ame
rica Latină, furnizorul 
principal de filme și 
programe este același 
N.B.C. Deși deține 
numai 3 la sută din 
aparatele de televi
ziune instalate în

lume, America Latină 
primește 35 la sută 
din totalul progra
melor exportate de 
S.U.A., însumînd cir
ca 150 000 de ore pe 
an (exceptînd faptul 
că în cealaltă jumă
tate a programelor o 
mare parte a spațiu
lui este ocupată de 
filme polițiste și se
riale... tot de produc
ție nord-americană). 
Revista amintită se 
întreabă, pe . bună 
dreptate, dacă poate 
fi independent un 
post de televiziune la- 
tino-american care 
este in întregime e- 
chipat cu material 
I.T.T., care primește 
știri și programe prin 
canalele I.T.T., filme 
produse de agenții fi
nanțate de I.T.T. „A- 
proape întreaga presă 
din regiune suferă de 
aceeași boală" — scrie 
„Versus".

Tocmai de aceea »e 
afirmă cu tot. mai- 
multă vigoare curen
tul în favoarea „deco
lonizării" mijloacelor 
de informare în masă, 
astfel incit aceste pu
ternice instrumente 
să slujească eforturi
lor de dezvoltare eco
nomică și socială in
dependentă, apropierii 
și colaborării po
poarelor latino-ame
ricane.

Valentin 
PAUNESCU
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