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In ziarul de azi

• Calitatea muncii de
termină calitatea vieții
• Reconstrucția clădirilor, 
in Capitală înaintează
• Mereu la izvoare, în 
miezul vieții, în mijlocul 
oamenilor • Manualele 
școlare 77 • Din activita
tea partidelor progresiste, 
democratice din noile state

independente.

0 cerință esențială pentru

In aceeași ambianță sărbătorească, marcată de ample expresii

toate colectivele de întreprinderi

REALIZAREA ritmică 
Șl INTEGRALĂ 

A PRODUCȚIEI FIZICE 
PLANIFICATE

ale înaltei stime și prețuiri, a continuat ieri

VIZITA OFICIALA OE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARA BULGARIA

• Corelația directa dintre veniturile ■
oamenilor muncii și producția efectiv fa
bricată • în „algebra" economiei nu se 

pot compensa plusurile cu minusurile de 

producție • Fiecare produs, fiecare sor
timent să intre în circuitul economic, 
să se afle la dispoziția populației, în 

cantitățile, la termenele si nivelul calitativ 

prevăzute în plan

Manifestările oficiale, intilnirile 

cu oameni ai muncii din mari unități 

economice pun in relief dorința 

comună de a valorifica din plin 

posibilitățile existente pentru 

extinderea și adincirea conlucrării 

frățești, pe multiple planuri, in 

interesul progresului mai rapid 

al operei de construcție socialistă 

in cele două țări, al cauzei generale 

a socialismului și păcii
in timpul vizitei la Stara Zagora

Primire călduroasă, entuziastă la Stara Zagora
în cea de-a doua zi a vizitei ofi

ciale de prietenie pe care o intre- 
prind in. Republica Populară Bulga
ria. tovarășul Nicolae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu au fost 
oaspeții orașului și județului Stara 
Zagora.

Tovarășul Todor Jivkov, împreună 
cu tovarășa Ludmila Jivkova, sosește 
la reședința rezervată înalților oas
peți români. Cel doi conducători de 
partid și de stat se salută din nou 
cu căldură, se întrețin, cordial, prie
tenește. Tovarășa Elena Ceaușeseu 
este salutată, de asemenea, cu multă 
prietenie de tovarășul Todor Jivkov 
și de tovarășa Ludmila Jivkova.

Cei doi conducători de partid și de 
stat, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu și tovarășa Ludmila Jiv
kova, se îndreaptă apoi spre Stara 
Zagora, județ situat în centrul țării 
vecine și prietene.

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu sînt însoțiți de membrii 

delegației române — tovarășii Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Ștefan An
drei, George Macovescu, loan Avram, 
Trandafir Cocîrlă și Trofin Simedrea 
ambasadorul României la Sofia.

Oaspeții sint insoțiți, de asemenea, 
de membrii misiunii de onoare bul
gare.

Elicopterele survolează, de-a lungul 
a pește două sute de km, una dintre 
cele mai frumoase zone ale Bulga
riei prietene — renumita „Vale a 
trandafirilor", mărginită, de o parte 
si de alta, de șirurile Munților Bal
cani si de Sredna Gora — vestită 
pentru pitorescul ei.

Județul Stara Zagora ocupă un loc 
de cinste în istoria țării. Lo
cuitorii lui au înscris. în. urmă cu 
o sută de ani. pagini de eroism le
gendar în lupta poporului bulgar 
pentru eliberare națională si socială. 
La Șipka si Buzlugea. locuri istorice 
din apropierea orașului, vechi monu
mente istorice sint tot aitîtea mărturii 
ale bărbăției cu care poporul bulgar 

a știut să-si apere libertatea si fiin
ța națională. .

Stara Zagora reprezintă. în același 
timp, una din regiunile care au cu
noscut in anii socialismului o puter
nică înflorire economică si socială.

De Ia bordul elicopterelor, privirea 
cuprinde siluetele unor puternice 
unități industriale. înălțate in ulti
mii ani în multe dintre localitățile 
acestei regiuni, cunoscută odinioară 
doar prin renumitele plantații de 
trandafiri.

După ce survolează Valea tranda
firilor. elicopterele la bondul cărora 
au călătorit inaltii oaspeți aterizează 
pe stadionul orașului, unde sint pre- 
zenți multe mii de cetățeni din Stara 
Zagora, care fac o primire entuziastă, 
plină de căldură.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășul Todor Jivkov. tovarășa 
Elena Ceaușeseu, celelalte persoane 
oficiale române si bulgare sint în- 
tîmpinati de primul secretar al Co
mitetului județean al P.C.B.. Vîlcio 
Naidenov. si de președintele Consi

liului popular județean. Ivan Pa- 
naiotov. care, in numele tuturor lo
cuitorilor din această parte a tării, 
le adresează un călduros bun venit 
la Stara Zagora.

O gardă militară prezintă onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu pri
mește raportul comandantului gărzii, 
iar apoi. împreună cu tovarășul To
dor Jivkov, trece în revistă garda de 
onoare.

Un grup de localnici, îmbrăcați in 

Astăzi, în jurul orei 17,30, posturile 
noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct de la Sofia mitingul 

prieteniei româno-bulgare

pitorești costume naționale, invită, 
după tradiție, pe oaspeți să guste din 
piinea ospitalității, din plosca cu 
vin. Un grup de pionieri oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușeseu și Todor 
Jivkov. tovarășelor Elena Ceaușeseu 
și Ludmila Jivkova, celorlalte per
soane oficiale române și bulgare bu
chete de flori.

Stadionul, impodobit sărbătorește
(Continuare în pag. a III-a)

Mai intii o cifră : planul producției 
industriale pe opt luni din acest an a 
fost depășit cu peste 11 miliarde lei. 
Ne mindrim, desigur, cu un asemenea 
rezultat, care confirmă. încă o dată, 
justețea programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
ilustrează hotărârea cu care clasa 
muncitoare. întregul ponor acționează 
pentru îndeplinirea si depășirea sar
cinilor de plan. Realitatea noastră so
cialistă a dovedit că numai așa, nu
mai înfăptuind pas cu pas și punct 
cu punct programele de dezvoltare a 
economiei, numai realizînd întocmai 
planul la toți indicatorii, la toate 
sortimentele stabilite, putem asigura 
progresul necontenit al economiei, 
creșterea avuției naționale și, pe a- 
ceasta bază, condiții pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului.

Sîntem martori ai traducerii în 
viață a Programului adoptat de 
partid pentru creșterea mai accen
tuată a nivelului de trai al poporu
lui in actualul cincinal. într-o serie 
de ramuri ale economiei s-a trecut 
la majorarea retribuției oamenilor 
muncii prevăzută pentru prima eta
pă : de asemenea.. începînd cu 1 sep
tembrie, au sporit substanțial alocațiile 
de stat pentru copii. Sint măsuri care 
duc. in final, la creșterea veniturilor 
directe ale oamenilor muncii. Adică, a 
posibilităților lor financiare de a-și 
satisface în mai bune condiții o serie 
de trebuințe materiale. Ridicate la 
nivelul in.tregii țări, asemenea posi
bilități sporite ajung la miliarde si 
miliarde lei. Firește. în asemenea 
condiții este necesar, absolut necesar 
ca și piața, economia, in general, să 
pună la dispoziția oamenilor muncii 
o cantitate sporită de mărfuri de 
bună calitate ; este nevoie de o pro
ducție sporită, diversificată de bu
nuri de consum. Și , nu numai 
atât. însăși economia, în. întregul 
ei angrenaj al reproducției, al dez
voltării și modernizării continue, 
are nevoie de mijloace de pro
ducție din ce în ce mai multe, de 
produse finite concrete — strunguri, 
mașini, utilaje, instalații, metal, pro
duse chimice, materiale de construc
ții ș.a.

Iată de ce. cu a-tîta consecventă, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. pune în 
fata colectivelor de oameni ai mun
cii. a organizațiilor de partid sarcina 
de a asigura realizarea neabătută a 
planului la fiecare sortiment, la fie
care produs. în condiții «le inaită ca
litate. Și. in bună măsură, majorita
tea colectivelor acționează in spiritul 
acestor sarcini, asigurînd realizarea si 
depășirea prevederilor la producția 
fizică. Consemnăm, in acest sens, 
succesele obținute de o serie de co
lective. care au produs suplimentar 
însemnate cantități de produse fizice 
— tractoare, mijloace de automati
zare. fire si fibre chimice, mobilă 
ș.a. — necesare atit pieței interne, cit 
și exportului.

Totuși, in unele Întreprinderi, au 
apărut și se mențin o serie de restan
te tocmai la producția fizică, la unele 
sortimente. Și aceasta in condițiile 
cind realizările lor globale sînt po
zitive. ..Cum. n-o scoatem la capăt 
nici măcar cu globală ?“ — îl mai auzi 
mirîndu-se pe cite un director la 
sfirsit de lună sau trimestru. ..Să fie 

luate urgent materiale din depozit șl 
trecute la debitare : să fie scoase din 
magazie cîteva subansamble si intro
duse pe fluxul de fabricație".

...Și așa. peste noapte, fără ca eco
nomia să beneficieze. în plus, de un 
produs finit, pri-ntr-o simplă mane
vră. cu un efort minim, introducind 
formal în circuitul productiv o can
titate de materiale și subansamble, 
producția globală a întreprinderii 
poate spori cu cîteva milioane lei. 
Planul la acest indicator se realizea
ză : la fel si la productivitatea 
muncii.

Oricît ar părea de absurde aseme
nea secvențe, ele se mai petrec, din 
păcate, in unele intreprinderi. Goana 
după realizări valorice, globale a 
ajuns să obsedeze, devenind pentru 
unele cadre din. economie alfa si 
omega activității productive. Conse
cința ? Aparent avantajoasă pentru 
întreprindere — care raportează un 
indicator îndeplinit — dar total pă
gubitoare pentru economie. Căci, mai 
presus de orice, economia națională 
are nevoie de producție efectivă, fi
zică, de valori reale, intrucit fiecare 
produs are un loc bine determinat in 
mecanismul echilibrat al planului. 
Altfel spus, ca să produci țesă
turi ai nevoie de războaie de țe
sut. de fire de bumbac sau sintetice 
ș.a.; iar ca să fabrici războaie de 
țesut ai nevoie de metal, de strun
guri. frezg ș.a. ; și ca să obții metal 
iți trebuie minereu de fier, cocs ș.a. 
Deci produse fizice concrete. Valorile 
globale, cit ar fi ele de spectaculoase, 
nu reprezintă altceva decît calcule 
statistice si nu... mijloace de produc
ție sau bunuri de consum !

Desigur, producția globală rămine 
In continuare un indicator de plan 
a cărui realizare este obligatorie. în 
funcție de nivelul ei se calculează 
unul din indicatorii principali ai efi
cientei economice — productivitatea 
muncii ; de asemenea, realizarea ni
velului planificat la producția globală 
este unul din criteriile în funcție de 
care se acordă retribuția integrală. 
Ca atare, nu faptul că prevederile 
producției globale se realizează este 
criticabil, ci faptul că în unele între
prinderi scopul aproape exclusiv 
al activității a devenit produc
ția globală. Și pentru aceasta 
se recurge, uneori, la adevărate sub
terfugii. Așa. de pildă. în ultimele 
zile ale lunii se umflă artificial, chiar 
peste limitele admise, producția ne
terminată (este suficient ca materia 
primă să fie introdusă în secția de 
fabricație și să se efectueze cea mai 
mică operațiune, ca valoarea ei să 
fie transmisă integral asupra produc
ției neterminate și, implicit, pe aceas
tă cale, asupra producției globale). 
Sau, in alte întreprinderi, se acordă 
prioritate absolută sortimentelor cu 
valoare mare, ignorîndu-se o serie de 
sortimente de valoare mai mică, 
strict necesare pieței, economiei na
ționale, dar care poate că nu 
avantajează întreprinderea din. punc
tul de vedere al producției globa
le. Ca să nu mai amintim și 
practica de a plimba produse de la 
o întreprindere la alta, pentru a se 
efectua operațiuni neînsemnate si a 
spori tot artificial valoarea produc
ției globale la nivelul centralei sau al
(Continuare în pag. a Il-a)

înalții oaspeți sînt întîmpinați cu dragoste și bucurie
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CALITATEA MUNCII DETERMINĂ 
CALITATEA VIEȚII

Care este relația între nivelul calitativ al producției, 
beneficiu și bunăstare?

In articolul „Bunăstarea noastră 
depinde de munca noastră, mai pro
ductivă, de înaltă calitate si mai efi
cientă", din ziarul „Scinteia" nr. 
10 886 din 19 august a.c.. se releva 
legătura indisolubilă care există în
tre creșterea suplimentară a pro
ductivității munci’, reducerea conti
nuă a costurilor de producție si ri
dicarea nivelului de trai al popula
ției. Astăzi ne-am propus ca. subli
niind necesitatea realizării unor pro
duse de calitate superioară, să ilus
trăm influentele pozitive pe care le 
au eforturile depuse în acest scop 
de colectivele de < meni ai muncii 
asupra creșterii eficientei economice, 
asupra dezvoltării avuției naționale 
și. pe această bază, asupra ridicării 
bunăstării tuturor celor ce muncesc.

Sint multiple argumentele obiec
tive în virtutea cărora condu
cerea partidului nostru a situat 
și situează cu consecventă problema 
calității produselor în centrul activi
tății economice, al preocupărilor tu
turor colectivelor de întreprinderi, 
asa cum s-a desprins din nod. cu 
putere, și din lucrările Congresului 
consiliilor oamenilor muncii. După 
cum sublinia secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Si în acest an, o pro
blemă centrală a activității noastre 
economice continuă să fie lupta pen
tru ridicarea calității tuturor produ
selor. In acest scop, ministerele și 
întreprinderile trebuie să ia măsuri 
energice pentru respectarea discipli
nei tehnologice, lichidarea oricăror 
derogări de ia normele de calitate, 
organizarea unei asistente tehnice de 
înaltă competentă in toate schimbu
rile de producție, creșterea răspun
derii tuturor oamenilor muncii in 
executarea ireproșabilă a fiecărui 
produs".

De ce se pune cu atîta acuitate 
cerința ridicării continue a nivelu
lui calitativ al produselor ? Pentru 
că înfăptuim obiectivele unui cinci
nal al revoluției tehnico-științifice, 
un cincinal în care, folosind tot mai 
mult o tehnică superioară, este nu 
numai necesar, ci si obligatoriu să 
realizăm produse de calitate superi
oară. Eforturile pentru introducerea 
tehnologiilor noi. a mașinilor și in
stalațiilor moderne în activitatea 
productivă se iustifică numai în mă
sura în care, din îngemănarea lor cu 
iscusința și priceperea muncitorului 
sau a specialistului, rezultă produse 
de calitate mereu mai bună, de un 
nivel tehnic superior. Este, cu alte 
cuvinte, o îndatorire profesională, 
dar și politică, a fiecăruia dintre noi 
să fructificăm din plin posibilitățile 
de care dispunem pentru a realiza 
produse cu însușiri tehnice Si cali
tative superioare.

Totodată, nu putem vorbi despre 
creșterea eficientei și a productivi
tății muncii sociale, despre competi
tivitatea mărfurilor pe piețele ex
terne fără a asocia strins aceste ca
tegorii de efortul permanent care 
trebuie depus in vederea îmbunătă
țirii continue a calității, a caracte
risticilor tehnice, economice, funcțio
nale și estetice ale produselor. E și 
firesc. întrucît de calitatea mărfurilor
— mijloace de producție sau bunuri 
de larg consum — depind în măsură 
hotăritoare progresul susținut al eco
nomiei naționale, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale ale tă
rii, satisfacerea în tot mai bune con
diții a necesităților producției și con
sumului. participarea tot mai intensă 
și cît mai avantajoasă a țării noastre 
la schimburile economice internațio
nale.

în sfîrșit, dar nu pe ultimul plan, 
ridicarea continuă a calității produc
ției. realizarea fiecărui produs la ni
velul parametrilor de calitate din do
cumentele tehnice normative sînt 
probleme care ne interesează. în cel 
mai înalt grad, pe fiecare dintre noi
— ca producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, ca benefi
ciari ai producției sociale — întrucît 
calitatea superioară a producției 
exercită o influentă tot mai mare 
asupra creșterii avuției naționale și,

Realizarea producției fizice
(Urmare din pag. I) 

ministerului (sub forma circulației 
interne).

Am prezentat doar cîteva din arti
ficiile — desigur total antieconomice 
— la care se mai recurge în unele 
intreprinderi și centrale pentru a 
„salva" măcar producția globală. Prin 
asemenea artificii, ceea ce se umflă 
sint valorile, cifrele statistice, fără 
ca economia să beneficieze cores
punzător. cum spuneam, si de pro
ducție fizică. Iată, de exemplu, in 
unităti constructoare de mașini, pla
nul producției globale pe opt luni a 
fost depășit cu 2,2 miliarde de lei. 
dar. în același timp, prevederile la o 
serie de produse. deosebit de impor
tante pentru economie nu au fost 
realizate. Si exemplul nu este sin
gular.

O atare situație nu este altceva 
decit o reflectare concretă a realită
ții din unele unități productive. La o 
analiză mai atentă se constată că 
unitățile care au restante la un 
sortiment sau altul, pe ansamblu — 
prin efort propriu sau prin ajusta
rea cifrelor la nivel de centrală sau 
minister — ajung să realizeze pro
ducția globală. Dar nu si oe cea fi
zică. pe sortimente. Or. tocmai acest 
aspect interesează in ultimă instanță 
consumatorul, economia noastră. Ori- 
cît de mari ar fi valorile globale, ele 
nu pot ține locul unor produse con
crete, să zicem țesături, strunguri, ci
ment ș.a. De asemenea, oricît de 
mari ar fi depășirile la un sortiment 
sau altul, acestea nu pot ține locul 
minusurilor la alte sortimente. Se 
știe că la fundamentarea planului 
național unic de dezvoltare se au în 
vedere, cu rigurozitate, deopotrivă, 
nevoile reale ale economiei, ale pro
ducției și consumului și posibilitățile 
concrete de satisfacere a lor. Planu
rile pe un produs sau altul sînt deci 
temeinic elaborate. Or, nerealizin- 
du-se integral și ritmic planul la un 
sortiment sau altul, se creează un 
gol fie în aprovizionarea tehnlco- 
materială a unor întreprinderi, fie in 
aprovizionarea pieței cu anumite 
produse. Este suficient ca un suban- 
samblu, cît de neînsemnat, din com
ponența unui autobuz, de exemplu, 
să nu fie realizat la timp de către o 
unitate furnizoare, pentru ca produc
ția unei întregi unități — cum este 

strins legat de aceasta, asupra nive
lului nostru de trai. Pe această cale 
se pun mai larg în .valoare marile 
posibilități de progres ale economiei 
naționale, se asigură importante re
surse materiale necesare înfăptuirii 
Programului de creștere mai accen
tuată a bunăstării tuturor oamenilor 
muncii în actualul cincinal. Căci pro
dusele de calitate, realizate ireproșa
bil. înseamnă, implicit, randament 
sporit funcționalitate ridicată, per
formante superioare în exploatare, 
înseamnă beneficii mai mari in fie
care întreprindere, în întreaga eco
nomie. venit național sporit, ceea 
ce este în interesul nostru, al tu
turor.

Pentru a ilustra mai convingător 
această legătură indisolubilă dintre 
calitatea produselor și eficienta cu 
care muncim, am analizat — îm
preună cu specialiști de la Comite

Iată cîteva argumente care pledează 
pentru o activitate plină de răspundere 
din partea fiecăruia în scopul realizării 
unor produse cu parametri superiori, 
în condiții de eficiență sporită, care 
satisfac mai bine cerințele economiei 

naționale și ale populației
tul de Stat pentru Prețuri — modul 
în care influențează calitatea pro
ducției dinamica și volumul bene
ficiilor. în scopul simplificării calcu
lelor. în analiza noastră am pornit 
de la o situație ipotetică, presupu- 
nind că o întreprindere producătoare 
de tricotaje din fire de bumbac pen
tru adulti a primit, între altele, ur
mătoarele sarcini de plan :

Calitatea
Volumul 

producției 
mii bucăți

Beneficii 
mii Iei

I 13 305 79 936
II 1 825 7 920

III 76 208
Total 15 206 88 064

Cîteva precizări în 1-gătură cu da
tele din tabelul de mai sus :

• Potrivit structurii producției pe 
clase de calitate, întreprinderea tre
buie să realizeze produse de calita
tea I în proporție de 87,5 la sută 
din volumul total al producției ; .de 
12 la sută de calitatea a Il-a și de 
0,5 la sută produse de calitatea a 
IlI-a.

• Beneficiile totale — în sumă de 
88 064 mii lei — sint influențate, de
opotrivă. de volumul și structura pro
ducției pe calități și de beneficiul 
pe unitatea de produs, acesta fiind 
mai ridicat — cum este firesc — la 
produsele de calitate superioară. în
trucît ele valorifică mai bine mate
riile prime și cantitatea de muncă 
depusă pentru fabricarea lor. Prin 
urmare, cu cît întreprinderea va pro
duce mai multe produse de calitatea 
I. cu atît va realiza un volum spo
rit de beneficii. Prin plan s-a sta
bilit un beneficiu mediu pe produs 
de 5,79 lei.

Să presupunem că întreprinderea 
noastră a încheiat anul cu următorul 
bilanț :

Calitatea
Volumul 

producției 
mii bucăți

Beneficii 
mii lei

I 12 925 77 656
II 1 521 6 601

III 760 2 075
Total 15 206 86 332

Ce se constată ? Deși întreprin
derea a realizat cantitățile de trico

întreprinderea „Autobuzul" Bucu
rești — să fie dereglată, ajungîndu-se 
la pierderi pentru economie.

Nu ne propunem aici să facem o 
analiză cuprinzătoare a multiplelor 
cauze care determină inconsecvențe 
în realizarea planului la producția fi
zică într-o întreprindere sau alta. 
Ele au fost analizate. într-un spirit 
de răspundere muncitorească, la re
centele adunări generale ale oame
nilor muncii. Cert este că. pînă la 
urmă, una din cauze vizează concep
ția unor conduceri de intreprinderi 
preocupate excesiv si păgubitor de 
realizări globale. Tocmai de aceea 
organizațiile de partid trebuie să des
fășoare o susținută muncă politică si 
educativă în rindul tuturor celor care 
conduc si organizează activitatea 
productivă, să determine o schimbare 
radicală de optică în munca aces
tora. Eforturile stăruitoare ale oame
nilor muncii trebuie orientate spre 
realizarea ritmică, decadă cu decadă, 
a planului la fiecare produs, in așa fel 
ca fiecare contract încheiat să fie 
onorat integral și la termen. Este 
exclus ca, în condițiile unei riguroase 
si realiste planificări, dacă fiecare 
unitate îsi realizează exemplar sar
cinile. să mai apară dificultăți in 
relațiile de cooperare, dificultăți care 
constituie, nu de puține ori, cauza 
cauzelor tuturor restantelor la unele 
produse.

Nu producția globală trebuie si fie 
supremul scop al activității produc
tive, ci producția fizică, realizată 
la nivel calitativ ridicat și in condiții 
de inaltă eficientă. Iată o cerință 
majoră a disciplinei de plan, subli
niată în repetate rînduri de secre
tarul general al partidului, o sar
cină economică esențială care tre
buie să guverneze ca o importan
tă regulă de conduită întreaga 
activitate a Întreprinderilor noas
tre. In acest sens, conducerile de 
întreprinderi și ministere, organele 
și organizațiile de partid trebuie să 
asigure neîntirziat. prin măsuri hotă- 
rîte, recuperarea tuturor restanțelor, 
în așa fel ca prevederile planului pe 
acest an, inclusiv angajamentele de 
suplimentare a producției, să fie rea
lizate integral, la fiecare sortiment 
în parte, în strînsă concordanță cu 
nevoile economiei noastre.

Viorel SALAGEAN 

taje prevăzute in plan, totuși, bene
ficiile obținute se situează sub pre
vederi. Astfel, beneficiul mediu pe 
unitatea de produs scade de la 5.79 
lei. cît era planificat, la 5.67 lei. res
pectiv cu 0,12 lei. La prima vedere, 
beneficiul se diminuează cu o sumă 
infimă, dar. cum se știe, picătură cu 
picătură... seacă lacul. în cazul de 
față, comparînd beneficiile planifi
cate pe ansamblul întreprinderii. în 
valoare de 88 064 mii lei. cu cele 
efectiv realizate, care însumează 
86 332 mii lei. se observă că este vorba 
de o nerealizare a planului de beneficii 
de 1 732 mii lei. Această situație so 
explică prin faptul că în întreprin
dere nu s-au depus toate eforturile 
necesare pentru a se realiza produ
se de calitate superioară, cel puțin la 
nivelul prevederilor planului, produ
se la care și beneficiul este mai mare. 
Si este locul să precizăm că pentru 

a încadra un produs pe clase de ca
litate sînt stabilite criterii clare, care 
au la bază valoarea parametrilor si 
condițiile de utilizare. Repartizarea 
ne clase de calitate se face numai 
pentru produsele corespunzătoare din 
punct de vedere al tuturor parame
trilor. în funcție de criteriile stabi
lite pentru fiecare clasă, prin docu
mentațiile tehnice normative. Or, în 
cazul pe care îl discutăm, numai 85 
la sută din producție a putut fi în
cadrată la calitatea I, față de 87,5 
la sută cît se planificase, ceea ce, 
practic, a dus la nerealizarea inte
grală a volumului de beneficii pre
văzut.

Să luăm în considerare o altă va
riantă, aceea în care 90 la sută din 
cantitatea de tricotaje fabricate este 
de calitatea I, iar 10 la sută de ca
litatea a Ii-a. Este limpede că a- 
cest lucru îl putem face numai noi, 
pentru că am pornit de la o situa
ție ipotetică. în practică însă, un 
produs necorespunzător calitativ, sau 
de calitate inferioară, rămine ceea 
ce este — o pierdere pentru econo
mia națională, pe cînd cel de cali
tate superioară — un cîătig pentru 
societate, pentru oamenii muncii. Dar 
iată datele problemei in.«ceastă nouă 
variantă :

Calitatea
Volumul 

producției 
mii bucăți

Beneficii 
mii Iei

I 13 685 82 220
II 1 521 6 601

Total 15 206 88 821

După cum se poate desprinde din 
datele tabelului. întreprinderea rea
lizează aceeași cantitate de tricotaje

Cămara de iarnă a zootehniei se umple acum!
Sint necesare acțiuni susținute pentru stringerea și depozitarea 

tuturor resurselor de furaje existente pe cimp
De cîteva zile a început recoltarea 

florii-soarelui, sfeclei de zahăr, faso
lei, porumbului din grupele timpurii 
și semitimpurii. De la aceste culturi, 
ca și de la altele, în afară de pro
ducția de bază, rezultă și mari can
tități de produse secundare — capi
tule. colete. vreii. coceni etc. — pro
duse care, datorită conținutului lor 
în substanțe nutritive, constituie 
resurse importante de furaje pen
tru hrana animalelor în timpul iernii. 
Cum sînt organizate și cum se desfă
șoară acțiunile de strîngere si depozi
tare a tuturor resurselor de furaje si. 
in primul rind, a celor din producția 
secundară ? Redăm concluziile unui 
raid-anchetă întreprins, zilele trecu
te. in cîteva unităti agricole din ju
dețul Ialomița.

Pentru furajarea corespunzătoare 
pe timpul iernii a efectivelor de ani
male existente, cooperativele agrico
le din județul Ialomița trebuie să-și 
asigure 450—500 mii tone de furaje 
suculente, 30 mii tone de fin și circa 
150 mij tone de furaje grosiere. Din 
acest necesar, pînă in prezent s-au 
asigurat 15 mii tone de fînuri. 160 
mii tone de semisiloz de lucernă și 
circa 160 mii tone de paie. Deci, la 
ora actuală. In „cămara" de iarnă a 
zootehniei ialomitene există goluri 
mari, îndeosebi la furajele suculente. 

Bunul gospodar adună acum, pentru la iarnă, toate sursele de furaje pe care le oferâ cîmpul. Așa procedează și cooperatorii de la C.A.P. Smirna, județul 
Ialomița — fotografia din stingă — care depozitează în „cămara" de iarnă a zootehniei și vrejii de fasole, pentru hrana oilor. Nu e nevoie de pale ? Ba 
da 1 Și încă foarte mare. Numai ca la I.A..S. Slobozia -- fotografia din dreapta — pe unele parcele baloții de paie au fost uitați. Pe lingă 

faptul că astfel paiele sînt supuse deprecierii, baloții încurcă și executarea arăturilor.

— adică, la nivelul planului și tot 
atît cit am luat in calcul în va
rianta anterioară ; ceea ce diferă, 
însă, este structura producției, în 
sensul că s-au fabricat mai multe 
produse de calitatea I. Beneficiul me
diu ne unitatea de produs. în acest 
caz. este de 5.84 lei. fată de 5.79 lei 
cît s-a planificat, adică cu 0,05 lei 
mai mare. Pe ansamblul întreprinde
rii. această creștere echivalează cu o 
depășire a beneficiului planificat (in 
valoare de 88 064 mii lei) de 776 mii 
ici. Colectivul întreprinderii a con
tribuit. în acest fel. într-o măsură 
sporită la crearea venitului national, 
prin depășirea planului de beneficii, 
la asigurarea resurselor materiale 
necesare pentru noi progrese, pe ca
lea ridicării bunăstării întregului po
por.

Cum a devenit mai eficientă acti
vitatea întreprinderii ? Pentru că și 
atunci cînd s-a fabricat o cantitate 
mai mică de produse de calitatea I. 
și atunci cînd s-a realizat o canti
tate mai mare de asemenea produ
se s-au folosit același volum de ma
terii prime, materiale și manoperă, 
aceleași mașini și utilaje. Atît în 
cazul unității luate în calcul, cît si 
al oricărei întreprinderi, creșterea 
substanțială a calității este posibilă 
numai atunci cînd consiliile oame
nilor muncii, colecinvele din unită
țile economice acționează cu hotă- 
rîre și fermitate pentru realizarea 
tuturor produselor în strînsă concor
dantă cu normele tehnice, cu cerin
țele progresului tehnic contemporan. 
Si este firesc să fie așa. întrucît ca
litatea produselor se realizează în 
procesul de producție, prin respec
tarea cu strictețe a tehnologiilor sta
bilite. prin creșterea răspunderii 
muncitorilor, tehnicienilor și specia
liștilor care execută produsele, întă- 
rindu-se disciplina tehnologică și în 
muncă la fiecare mașină, in fiecare 
sector de fabricație. In esență, ca
litatea înaltă a produselor reprezin
tă una din cele mai importante for
me de materializare a atitudinii so
cialiste fată de muncă, a responsa
bilității muncitorești.

Așa cum se desprinde și din calcu
lele prezentate, chiar dacă prin ri
dicarea calității producției, prin fa
bricarea unor produse de calitate su
perioară se realizează o creștere a 
beneficiului pe unitate de produs de 
numai cîtiva bănuți, pe ansamblul 
unei întreprinderi eficienta economi
că sporește considerabil. Dar dacă 
am face un asemenea calcul pe an
samblul economiei naționale 1 Evi
dent. am ajunge la o sumă foarte 
mare, la un spor sensibil de bene
ficii. de venit national, ceea ce este 
în folosul nostru, al întregii socie
tăți. Iată de ce toți muncitorii, ca
drele tehnice, specialiștii din fieca
re întreprindere sint chemați să facă 
din lupta pentru ridicarea calității 
produselor o înaltă datorie patrioti
că, socialistă, un titlu de .cinste in 
efortul general pentru realizarea o- 
biectivelor cincinalului revoluției teh
nico-științifice. asigurind și pe a- 
ceastă cale resursele necesare înfăp
tuirii integrale a programului adop
tat de partid pentru creșterea mai 
accentuată a nivelului de trai al po
porului.

Iile ȘTEFAN

Timpul nu este însă pierdut. Calcu
lele arată că toate unitățile agricole 
au posibilități reale de a-și realiza 
integral balanța furajeră, la toate 
sortimentele și chiar să depoziteze 
pentru perioada de iarnă cantități 
mult maj mari decît cele prevăzute.

Care sint aceste rezerve ? Este

----------------  Raidul
• Multe inițiative demne de laudă • Produsele secundare — coletele de sfeclă de zahăr, 
capitulele de floarea-soarelui, vrejii de leguminoase, cocenii și paiele — strînse in tota

litate pentru hrana animalelor • Cit de greu atîrnă neglijența in balanța furajeră ?

vorba de producția de pe cele 25 000 
ha însămînțate cu porumb în cultură 
succesivă și cele 2 000 ha cu sfeclă 
furajeră, care. în bună parte, se va 
însiloza în amestec cu paie și co
ceni ; de circa 300 mii tone de tăiței 
de sfeclă de la fabricile de zahăr, 
jumătate din această cantitate ur- 
mînd să se folosească pentru însilo- 
zarea furajelor grosiere ; stringerea 
coletelor de sfeclă de zahăr de pe 
cele 15 500 ha. a capitulelor de 
floarea-soarelui. a vrejilor de mază
re și fasole pentru furajarea oilor. 
De asemenea, se vor însiloza mari 
cantități de coceni de porumb. îndeo-

Pentru colectivul întreprinderii de confecții din Botoșani calitateo produselor constituie o preocupare permanentă. 
In fotografie: aspect de muncă dintr-o secție a întreprinderii

Reconstrucția clădirilor in Capitală înaintează
Este un fapt ce se poate constata 

cu ușurință, fie și numai trecind pe 
o stradă sau alta a Capitalei: ac
țiunea de refacere a fondului 
looativ, precum și a întregii zestre 
de edificii social-culturale afec
tate de seism cunoaște in aceste 
zile o amploare și o profunzi
me care ne îndreptățesc să spu
nem. pe drept cuvînt. că orașul își 
schimbă înfățișarea sub ochii noștri. 
In fiecare zi se închid si se deschid 
alte și alte șantiere ; drept rezultat, 
zeci și sute de imobile, supuse în 
prealabil unui minuțios examen din 
partea specialiștilor. îsi redobîndesc. 
prin munca harnică a constructorilor 
si a cetățenilor, aspectul si funcționa
litatea pe care le-au avut pînă în pri
măvară ; străzi si 
cartiere întregi, e- 
liberate de sub 
centurile de sche
le. ni se dezvăluie 
din nou. asa cum 
le-am știut, ba 
parcă — după o 
atît de masivă si 
viguroasă opera
ție de întinerire 
— mai frumoase, 
mai pregătite să 
se ridice la nive
lul exigentelor de 
astăzi si de mîine 
ale confortului 
urban.

Se înțelege de la 
sine că o exami
nare mai atentă a 
acestei vaste acti
vități de reconstrucție — asa cum a 
fost analiza întreprinsă de deputății și 
edilii bucureșteni în sesiunea de ieri a 
Consiliului popular- al Capitalei — o- 
feră numeroase și elocvente argumen
te în sprijinul unei concluzii impusa 
în mod firesc de dinamica unor pre
faceri fără precedent, pe care le în- 
tîlnim acum la tot pasul în perime
trul orașului.

Subliniind că la baza programului 
de refacere a clădirilor afectate de 
seism au stat indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceausescu cu prilejul 
vizitelor de lucru întreprinse pe șan
tierele Capitalei, care au imprimat un 
ritm mai accelerat, mai hotărît ac
țiunii de refacere, deputății au făcut 
un amănunțit bilanț al rezultatelor 
obținute pînă în prezent. Astfel, pînă 
acum au fost consolidate si reparate 
peste 9100 de clădiri din fondul lo
cativ al statului. 9 327 imobile ale ce
tățenilor. 1 023 unități comerciale, 
peste 300 de edificii din rețeaua în- 
vățămintului. 170 de obiective social- 
culturale. 27 hoteluri. 16 unități sa
nitare ș.a. In mod deosebit a fost a- 
preciat faptul că. traducindu-se în 
viată indicațiile conducerii partidului, 
edilii bucureșteni au reușit să con
centreze o mare parte din forte pen
tru terminarea lucrărilor de consoli
dări si reparații pe principalele artere 
din centrul orașului, care și-au recă
pătat. in scurt timp, aspectul urba
nistic initial. De asemenea, .s-a evi
dențiat faptul că. într-un timp rela

sebi de la hibrizii din grupa 200. care 
au umiditate ridicată. După cum ne 
informează tovarășul Ion Cristea. di
rectorul general al direcției agricole, 
la indicația comandamentului jude
țean, în cadrul unei consfătuiri s-a 
analizat cu toți factorii cu munci de 
răspundere din cooperativele agricole 

nostru în județul Ialomița

șf stațiunile de mecanizare a agri
culturii modul de organizare a mun
cii si măsurile care trebuie luate pen
tru valorificarea deplină a tuturor 
resurselor de furaje, astfel ca nimic 
să nu rămînă oe cimp. Iată cîteva 
constatări din teren.

Cooperativa agricolă Smirna. „Că
mara" de iarnă a sectorului zooteh
nic este încă de pe acum foarte bine 
aprovizionată. „Avem deja depozitate 
in bune condiții — ne spunea pre
ședintele cooperativei, inginerul Va- 
sile Berbecel — 400 tone de fin de 
lucernă. 1 500 tone de semisiloz din 
lucernă în amestec cu paie. 1 500 tone 

tiv scurt, s-a reușit ca întreaga rețea 
de. unități de invătămint să fie repa
rate — în mare parte — cu forte pro
prii. astfel îneît anul școlar va putea 
fi reluat în bune condiții. Alături 
de constructori și proiectanti. la ob
ținerea acestui bilanț și-au adus o im
portantă contribuție — asa cum au 
relevat dezbaterile din cadrul sesiunii 
— un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, muncitori din întreprinde
rile industriale, elevi si studenti.

Dar. dincolo de acest bilanț, dat 
fiind că acțiunea de refacere se află 
în plină desfășurare, sesiunea a ana
lizat și a stabilit principalele măsuri 
necesare pentru asigurarea reparării 
întregului fond locativ si de clădiri 
social-culturale pînă la sfîrsitul aces

Pe marginea sesiunii 
consiliului popular municipal 

care a adoptat ieri noi măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 

in acest domeniu

tui an. Pe lista priorităților pentru 
etapa imediat următoare se află pre
gătirea întregului fond locativ ava
riat pentru sezonul rece. In acest 
scop, s-a hotărît ca pentru fiecare 
imobil să se întocmească imediat gra
fice de execuție, cu termene ne etaje 
si apartamente, care să fie urmărite 
sistematic, zi de zi, de către comite
tele executive ale consiliilor populare 
ale sectoarelor, de către organe
le de specialitate ale municipa
lității. De asemenea, s-a stabi
lit să se execute ' neînt.îrziat 
lucrările de refacere a calcanelor și 
coșurilor, a acoperișurilor deteriora
te, de revizuire și reparare a insta
lațiilor de încălzire și sanitare. Ast
fel de lucrări au fost executate pînă 
acum la peste 8 300 de clădiri, dar 
ritmul, acestor lucrări se cere serios 
intensificat, beneficiindu-se din plin 
de timpul favorabil.

O cerință cu atît mai necesară cu 
cit — așa cum au subliniat mulți din
tre cei ce au luat cuvîntul — pînă 
acum nu s-au folosit pe toate șan
tierele, cu maximum de eficiență, 
forța de muncă și mijloacele tehnice 
destinate lucrărilor de consolidări și 
refacere. Concomitent cu intensifica
rea preocupărilor pentru întărirea 
ordinii și disciplinei pe fiecare șan
tier, astfel îneît la toate punctele de 
lucru să se asigure cel mai inalt ran
dament. posibil, sint necesare măsuri 
energice pentru folosirea mai bună a 
tuturor angajaților din întreprinderi 

de furaje grosiere. 1 200 tone de sfe
clă furajeră. 200 tone de vreji de le
guminoase și vom primi 1 000 tone de 
tăiței din sfeclă de zahăr. Deși ne-am 
putea declara mulțumiți, continuăm 
activitatea de strîngere si depozitare 
a tuturor rezervelor de furaje. Vom 
depozita încă 3 000 tone din porum

bul pentru siloz, coceni si colete de 
sfeclă de zahăr în amestec cu oaie. 
Numai în felul acesta la iarnă vom 
fi liniștiți că animalele vor avea su
ficientă hrană".

Si în cele dinei cooperative agricole 
din consiliul intercooperatist Ba- 
laciu s-a organizat bine munca 
pentru stringerea tuturor resurse
lor de furaje. In cooperativele agri
cole Balaciu, Sf. Gheorghe si Munte
nii Buzău, unde recoltatul și deco- 
letatul se fac mecanic, s-au asigurat 
remorci suficiente, care transportă 
continuu coletele de sfeclă în sectorul 
zootehnic, iar în cooperativele agri

și instituții repartizați să ajute la re
facerea clădirilor orașului. Totodată, 
s-a insistat in mod deosebit și 
asupra sporirii contribuției cetățenilor 
la această importantă acțiune civică și 
gospodărească. Criticînd atitudinea 
unor cetățeni care așteaptă să vină 
alții să le repare propriile locuințe, 
sesiunea a cerut doput-aților să des
fășoare o amplă și susținută activi
tate de mobilizare a tuturor locata
rilor din imobilele avariate să parti
cipe la consolidarea si repararea 
acestora.

Ținind seama de faptul că acțiunea 
de refacere se desfășoară paralel cu 
înfăptuirea programului suplimentat 
de construcții de locuințe prevăzut 
pentru acest an, deputății au insistat 

în mod firesc a- 
supra intensifică
rii eforturilor și 
în această direc
ție. In primele S 
luni ale anului, 
constructorii Ca
pitalei au dat in 
folosință aproape 
15 200 apartamen
te, ceea ce a con
tribuit la rezolva
rea cererilor de 
locuințe ale unui 
număr important 
de familii. Pe 
bună dreptate.’se- 
siunea a apreciat 
însă că, în do
meniul construc
ției de locuințe, 
se putea face mai 

mult dacă s-ar fi acționat cu ho- 
tărire pentru întronarea pe fiecare 
șantier a unei ordini și discipline 
exemplare, introducerea pe scară 
largă a tehnologiilor industrializate 
și folosirea mai eficientă a mașinilor 
și utilajelor. De aceea, deputății au 
cerut comitetului executiv al Consi
liului popular al Capitalei să ia mă
suri ferme pentru intensificarea rit
mului de lucru pe șantierele de lo
cuințe, astfel incit, pînă la sfirșitul 
anului, să fie recuperate răminerile 
în urmă și să fie realizat integral 
numărul de apartamente prevăzute 
a fi date in folosință.

După cum se vede, programul ur- 
banistic-edilitar al acestei toamne 
angajează in mod deosebit forțele 
constructorilor Capitalei și ale celor 
din județe veniți in sprijinul lor, aie 
edililor și cetățenilor. Măsurile adop
tate de sesiune oferă o garanție că 
acest program va prinde viață. Dar 
pentru aceasta este necesar — așa 
cum s-a subliniat în concluzia sesi
unii — că pe fiecare șantier să se 
acționeze energic, să se folosească la 
maximum timpul de lucru, iar fac
torii de răspundere să fie prezenți 
permanent la punctele de lucru, să 
controleze sistematic mersul lucrări
lor, să intervină hotărit și eficient 
pentru impulsionarea lor.

Dumitru TIRCOB 
Constantin PRIESCU

cole Crăsani si SărățenL unde sfecla 
se decoletează manual, s-au consti
tuit echipe care string coletele.

Sint numai cîteva fapte care atestă 
preocuparea din majoritatea unități
lor agricole pentru stringerea tuturor 
resurselor de furaje. Asa se explică 
de ce unele cooperative agricole — 
printre care Călărași. Dorobantu. Slo
bozia. Smirna. Grivita. Vlădeni. Să- 
Veni. Suditi. Ceacu. Perieti. Andră- 
șești și Complexul de creștere și in- 
grășare a taurinelor „Scinteia" și-au 
asigurat în bună parte, încă de a- 
cum. necesarul de furaje pentru 
iarnă.

Am constatat însă în raidul nostru 
și situații diametral opuse, care do
vedesc neglijenta și lipsa de preocu
pare ale unor conduceri de unităti a- 
gricole pentru stringerea si depozita
rea corespunzătoare a resurselor de 
furaje. Acum nu se vede cît de greu 
atîrnă neglijenta în balanța furajeră. 
La iarnă insă, orice cantitate de fu
raje in minus înseamnă minus la pro
ducția de lapte, carne, lină etc. Pe 
terenurile I.A.S. Slobozia, mari can
tități de baloti de paie au fost depo
zitate în dezordine la capătul tarla
lelor. fiind supuse deprecierii. Mai 
mult, la C.A.P. Gheorghe Lazăr. deși 
pe unele suprafețe s-au făcut arături, 
baloții de paie nu au fost strînși, 
fiind lăsati în continuare împrăștiat! 
pe cimp. Nu sint situații izolate. în 
județ există încă peste 6 000 tone de 
baloti de paie pe cimp. Sînt si alte 
produse secundare care. în unele coo
perative agricole, sînt lăsate să se de
precieze pe cimp. La C.A.P. Scinteia. 
deși 150 ha cu floarea-soarelui s-au 
recoltat manual și capitulele sint așe
zate in grămezi gata adunate, acestea 
sint lăsate la voia întîmplării. deși 
ar putea constitui un furai valoros 
pentru oile cooperativei.

Asemenea situații au determinat ca 
unele cooperative agricole, cum sint 
cele din Ștefan Vodă. Ciulnita. Luciu. 
Gildău. Bordușelu. să nu-si asigure 
pină acum decît cantităti mici de fu
raje fată de cît au nevoie. Se desprin
de. deci, ca o necesitate imediată ca 
organele agricole județene, comanda
mentele locale să intervină energic, 
să ia măsuri ferme pentru ca în fie
care unitate agricolă să fie, strinse si 
depozitate toate resursele de furaje, 
pină la asigurarea tuturor cantităților 
necesare furajării corespunzătoare a 
animalelor pină la recolta viitoare.

Aurel PAPADIUC
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN REPUBLICA PUPULARĂ BULGARIA
Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Ieri la amiază. Vîlcio Naidenov, 

prim-secretar al Comitetului jude
țean Stara Zagora al P.C. Bulgar, a 
oferit un dejun în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășul Todor Jiv
kov. membrii delegației române, per
soanele oficiale bulgare care însoțesc 
pe înaltii soli ai poporului român în 
vizita făcută în județul Stara Zagora.

Salutîndu-i pe oaspeți, Vîlcio 
NaidenOV a SPUS în toastul său : 
„Este o mare bucurie pentru mine să 
adresez. în numele biroului comite
tului județean de partid si al meu 
personal, cel mai călduros salut înal- 
ților noștri oaspeți — secretarul ge
nerai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Pentru comuniștii si oamenii mun
cii din orașul și județul Stara Zagora 
această zi reprezintă o mare si emo
ționantă sărbătoare. Vizita dumnea
voastră în Republica Populară Bul
garia. stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, devine o mărturie vie a 
internaționalismului in acțiune, o 
impresionantă manifestare a prie
teniei bulgaro-române".

în continuare, vorbitorul a arătat : 
„Ne bucurăm sincer de succesele 
strălucite obținute, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, de po
porul frate român. în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. încercăm o mare satisfacție 
pentru dezvoltarea neîntreruptă a

prieteniei bulgaro-române. Cetățenii 
județului nostru, ca si întregul popor 
bulgar, urmăresc cu viu interes si 
satisfacție intilnirea si convorbirile 
bogate in rezultate rodnice dintre 
tovarășii Todor Jivkov si Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii muncii din ju
dețul 
vinsi 
lă în

Stara Zagora sînt nrofund con- 
că vizita dumneavoastră oficia
li. P. Bulgaria va conduce la

Intărirea si dezvoltarea în continua
re a relațiilor de bună vecinătate si 
colaborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre".

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a toastat in înche
iere nentru prietenia frățească dintre 
țările noastre, in sănătatea secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a tovarășei Elena 
Ceausescu. în sănătatea tovarășului 
Todor Jivkov. nentru succesele Repu
blicii Socialiste România, pentru bu
năstarea poporului frate român.

în cadrul dejunului.
Nicolae Ceaușescu a rostit

Dejunul s-a desfășurat 
biantă de caldă prietenie.

tovarășul 
un toast, 
intr-o am-

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Jivkov,
Dragă tovarășe Naidenov,
Dragi tovarăși,
Aș dori să exprim încă o dată mul

țumirile noastre pentru faptul că în 
cadrul vizitei în Republica Populară 
Bulgaria am vizitat și Stara Zagora. 
Doresc să exprim mulțumiri popu
lației, comitetului județean și comi
tetului orășeneso de partid pentru 
primirea deosebit de călduroasă de 
care ne-am bucurat. Vedem, de fapt, 
în aceasta o expresie a sentimentelor 
de prietenie față de poporul nostru, 
sentimente care sînt împărtășite și de 
poporul român față de poporul bulgar.

Desigur, prietenia si colaborarea 
dintre popoarele noastre au rădăcini 
adinei în istorie și, mai cu seamă in 
anii construcției societății socialiste, 
ele au cunoscut o dezvoltare pu
ternică.

Am avut prilejul să vizităm astăzi 
două întreprinderi si să avem, astfel.

o imagine despre eforturile clasei 
muncitoare, ale tehnicienilor si ingi
nerilor. ale poporului bulgar pe ca
lea industrializării, a dezvoltării sale 
economico-sociale. As dori să exprim 
si cu acest prilej felicitări călduroase 
acestor două colective de oameni ai 
muncii pentru rezultatele obținute in 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Bul
gar si să le urez noi succese în acti
vitatea lor viitoare.

Vizita pe care o facem se înscrie 
în preocupările partidelor și guverne
lor din țările noastre pentru dezvol
tarea continuă a colaborării româno- 
bulgare în diferite domenii de activi
tate. Mi-a făcut plăcere să constat 
că si întreprinderile ne care le-am 
vizitat colaborează cu întreprinderi 
similare din România. Avînd în ve
dere înțelegerile ce se vor realiza in 
cursul vizitei, sper că și în viitor 
această colaborare și cooperare se 
vor extinde și mai mult.

Fără îndoială că dezvoltarea co-

in țările noastre, 
socialismului si

acest pahar pentru 
si prieteniei

laborării economice dintre țările 
noastre, extinderea colaborării in 
toate celelalte domenii de activitate 
corespund pe deplin intereselor con
strucției socialiste 
cauzei generale a 
păeii in lume.

Aș dori să ridic
dezvoltarea colaborării 
dintre popoarele noastre !

Pentru noi succese ale poporului 
bulgar si ale oamenilor muncii din 
Stara Zagora în activitatea lor de 
construcție a societății socialiste !

In sănătatea prietenului nostru, 
tovarășul Todor Jivkov !

In sănătatea primului secretar al 
Comitetului județean Stara Zagora, 
tovarășul Naidenov !

Pentru noi succese în 
organizației de partid 
Zagora !

In sănătatea prietenilor 
în sănătatea dumneavoastră, 

tuturor ! (Aplauze),

activitatea 
din Stara

bulerari !

Primire călduroasă, entuziastă la Stara Zagora
(Urmare din pag. I)

cu portretele celor doi conducători de 
partid și de stat, cu drapelele Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria, cu mari pan
carte pe care. în limbile română și 
bulgară, era scris „Bine ati venit, 
dragi prieteni români", aplauzele ne
întrerupte ale miilor de localnici re
dau imaginea grăitoare a atmosferei 
pline de însuflețire, de caldă priete-

De-a lungul străzilor si bulevarde
lor orașului — pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov le 
străbat într-o mașină deschisă — 
sîntem martorii unei primiri entuzi
aste. Traseul străbătut de coloana 
oficială de mașini s-a transformat 
într-un adevărat culoar viu. Mii și 
mii de locuitori ai acestui frumos 
oraș montan — bărbați, femei,, bă- 
trîni și copii — purtînd portretele

-
■

• • S-.

Un moment plin de semnificație: sădirea unui pom al prieteniei

nile unelte, ea a ajuns acum, datorită 
experienței acumulate între timp și 
valorificării ei. la producerea unor 
roboti care vor defini. în perspectivă, 
profilul fabricației.

Directorul unității relevă. în cursul 
vizitei, faptul că între specialiștii de 
la „Beroe" și cei de la întreprinderile 
cu profil apropiat din România, ca 
de pildă Uzina de strunguri din 
Arad, există contacte fructuoase, 
schimburi de experiență si de infor
mații. Gazdele isi exprimă, totodată, 
dorința de a extinde colaborarea cu 
colegii români, de a căuta forme 
concrete de cooperare reciproc avan
tajoasă. de natură să favorizeze in
troducerea mai rapidă a progresului 
tehnic în activitatea de producție.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, apreciind rezulta
tele obținute de colectivul de aici in 
-iKQșț,domeniu, adresează • rnqnqițgri - 
lor. .tehnicienilor si. inginerilor de la 
„Beroe" călduroase felicitări. înainte 
du despărțire, tovarășul .Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
semnează in cartea de onoare a în
treprinderii chvinte de apreciere si 
urări : „Felicităm din inimă colec
tivul uzinei „Beroe" de componente de

automatizare a strungurilor din Stara 
Zagora nentru frumoasele realizări 
ne care le obține si îi urăm noi și 
noi succese în activitatea sa viitoare, 
in infăntuirea hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
nist Bulgar".

Exprimîndu-și satisfacția 
cinstea care li s-a făcut prin 
vizită, gazdele arată că ea va însu
fleți colectivul de oameni ai muncii 
în eforturile sale creatoare îndrep
tate sure creșterea producției si a 
nivelului calitativ al acesteia. înde
plinirea sarcinilor ce îi revin in 
acest cincinal al eficientei și calității, 
cum este el denumit aici în mod cu
rent.

Urmează un moment plin de sem
nificație. La rugămintea conducerii 
uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și. tovarășa Elena Ceaușescu sădesc 
fit curtea întreprinderii un pom al 
prieteniei care să amintească peste 
ani despre vizita făcută de distinșii 
oaspeți români in această modernă 
unitate a industriei bulgare.

Alături, simbolizind apropierea 
dintre cele două popoare, prietenia 
sinceră care le leagă, a sădit un 
pom tovarășul Todor Jivkov.

Comu-

pentru 
această

din secțiile întreprinderii „Beroe

Se vizitează cel mai nou și modern magazin universal al orașului

La uzina de elemente integrate
pentru calculatoare

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. tovarășa Elena 
Ceaușescu. persoanele oficiale ro
mâne și bulgare se îndreaptă apoi 
spre o altă unitate modernă a orașu
lui — uzina de elemente integrate 
pentru calculatoare.

Aici, înaltii oaspeți sînt salutați cu 
deosebit respect de directorul unită
ții, Atanas Atanasov, de reprezentanți 
ai colectivului de conducere 
muncitorilor.

Gazdele prezintă profilul 
tinere unităti prin apariția 
orașul Stara Zagora și-a inserts nu
mele pe lista principalelor centre ale 
electronicii bulgare.

în cursul vizitării secțiilor mecani
că și de montaj sînt prezentate pro
dusele reprezentative pentru între
prindere. ale căror proiecte sint 
elaborate de specialiști bulgari, care 
au pus la punct, cu forte proprii, și 
întreaga tehnologie de fabricație.

Pe tot parcursul vizitei, muncito
rii acestei uzine, a căror medie de 
vîrstă este de numai 28 de ani, fac 
o

și ai

acestei 
căreia

călduroasă primire tovarășului

Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășului Todor Jivkov, 
Ie oferă, în semn de sinceră priete
nie, flori. Se aplaudă îndelung pen
tru prietenia româno-bulgară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ur
mărește cu atentie felul în care func
ționează unele mașini-unelte de 
foarte mare precizie, cum prind viață 
elemente dey automatizare ce pre
supun o mare îndemînare si o bună 
organizare a producției.

în cursul vizitei este 
faptul că între specialiștii de la a- 
ceastă unitate și cei de la întreprin
derile românești de profil similar 
s-au statornicit o serie de contacte, 
că există posibilități pentru valorifi
carea în practică a experienței do- 
bindite de lucrătorii acestei 
din ambele țări.

La încheierea vizitei în 
modernă unitate a industriei 
liste bulgare. tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți oaspeți sînt invitați în sala 
de consiliu a întreprinderii, pentru o

evidențiat

ramuri

această 
socia- 

Nicolae

scurtă întâlnire cu reprezentanții co
lectivului de conducere, ai organiza
ției de partid, sindicale și de tineret.

Directorul unității. tovarășul 
Atanas Atanasov, adresîndu-se to
varășului Nicolae Ceaușescu. a arătat, 
între altele, in alocuțiunea rostită, că 
pentru colectivul uzinei de elemente 
integrate pentru calculatoare este o 
mare cinste de a-1 avea in mijlocul 
său și de a-1 saluta pe eminentul con
ducător al Partidului Comunist Ro
mân și al Republicii Socialiste Româ
nia. urînd. totodată. înalților oaspeți 
o ședere cit mai plăcută în frumo
sul si însoritul oraș Stara Zagora. 
„Vă rugăm să duceți în România fră
țească — a spus el — sentimentele 
noastre de caldă prietenie pe 
care, la fel ca întregul nostru popor, 
le 
te 
că, 
tră. 
făptui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Permiteti-mi să 
exprim. în încheiere, sentimentele .de 
adincă recunoștință pe care le în
cearcă organizația noastră de partid, 
întregul nostru colectiv pentru 
cinstea ce ne-ati făcut-o de a ne fi 
oaspete de onoare".

Mulțumind pentru sentimentele 
prietenești exprimate. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a spus :

nutrim fată de poporul fra- 
român. Sînt ferm încredințat 
sub conducerea dumneavoas- 
România socialistă va în- 

programul adoptat de cel

„A$ dori să mulțumesc, in primul 
rind. tovarășului Todor Jivkov pen
tru că a inclus în programul vizitei 
noastre

Avem 
in care 
vizitate 
la nivelul tehnicii de vîrf. elemente 
de automatizare.

As dori, de asemenea, să exprim 
mulțumiri nentru primirea călduroasă 
făcută si să adresez felicitări si urări 
de succes ambelor colective în mun
ca de transpunere în viată a hotări- 
rilor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului dumneavoastră. As dori, 
desigur, ca între aceste colective și 
intrenrinderile românești să se stabi
lească o colaborare iot mai bună, 
îndeosebi în acest sector".

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a rugat 
să se transmită tuturor muncitorilor, 
organizațiilor de partid un cald salut.

si această intreprindere. 
impresii plăcute despre felul 
colectivele celor două unități 
acționează nentru a produce.

împreună cu urarea de noi succese 
în muncă.

La părăsirea uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în cartea de 
onoare a întreprinderii : „Urăm co
lectivului Uzinei de elemente inte
grate nentru calculatoare din Stara 
Zagora noi succese in activitatea lui. 
Dorim ca. în spiritul tradiționalelor 
relații de prietenie româno-bulgare, 
să se dezvolte o colaborare si conlu
crare cit mai rodnică între munci
torii si specialiștii uzinei si cei din 
întreprinderile similare din România".

De aici, coloana de mașini străbate 
din nou principalele artere ale ora
șului. înaltii oaspeți sînt invitați să 
viziteze cel mai nou si modern ma
gazin universal al orașului, dat de 
curind in folosință. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu are cuvinte de apreciere 
asupra modului în care este folosit 
spațiul comercial construit, a calității 
si diversității produselor, a modului 
de servire a cumpărătorilor.

La Complexul agroindustrial
Zagore

nie. in care se desfășoară această vi
zită. Se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov", 
drujba", se ovaționează pentru prie
tenia trainică dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

De la stadion, coloana oficială de 
mașini se îndreaptă spre primul o- 
biectiv înscris în programul vizitei 
la Stara Zagora — uzina „Beroe".

tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov, stegulețe românești 
bulgare, pancarte pe care se putea 
citi „Trăiască scumpii noștri oaspeți", 
„România-Bulgaria". „Trăiască 
P.C.R." au făcut din această zi se
nină de toamnă o adevărată sărbă
toare a prieteniei tradiționale dintre 
cele două popoare vecine și prietene.

Tn mijlocul muncitorilor

îndelung 
„Vecina

și 
și "7!

Pe terenurile Complexului agroindustrial Zagore

a între- 
vechiul 

localității

și ridi- 
produse-

La Intrarea în întreprindere, înalții 
oaspeți sînt întîmpinați de directorul 
general al unității, Vasil Dulgherov, 
care le adresează, în numele între
gului colectiv, un călduros bun venit.

în fața halelor de producție, mun
citorii, tehnicienii și inginerii de la 
„Beroe" salută cu entuziasm pe 
oaspeți, exprimîndu-și cu putere 
bucuria de a-i avea in mijlocul lor. 
Se aplaudă îndelung, se scandează 
cu însuflețire „Jivkov—Ceaușescu".

Pe parcursul vizitării principalelor 
6ecții de producție, gazdele înfăți
șează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți bunele rezultate 
obținute în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Bulgar privind sporirea efi
cienței activității economice 
carea nivelului calitativ al 
lor.

însăși denumirea actuală 
prinderii, care păstrează 
nume trac — Beroe — al 
pe care o moștenește, peste milenii, 
Stara Zagora de azi. este semnifica-

tiva. Existența acestei întreprinderi, 
ale cărei începuturi datează din pri
mii ani de după eliberare, cînd ea a 
luat ființă prin unirea unor modes
te ateliere meșteșugărești, rezumă 
într-un fel istoria industrializării so
cialiste în Bulgaria prietenă. Ea este 
angajată în prezent într-o ramură de 
virf a tehnologiei contemporane — 
producția de elemente de automati
zare — ceea ce oferă o imagine edi
ficatoare a progreselor înregistrate 
de tînăra industrie bulgară.

înalților oaspeți le sînt înfățișate 
cele mai noi creații ale colectivului 
de specialiști de aici : o serie de 
roboți industriali, care asigură auto
matizarea procesului de deservire a 
unor tipuri de mașini-unelte.

Gazdele relevă că producția unor 
asemenea utilaje moderne a început 
datorită unui grup de comuniști en
tuziaști, care au realizat, la început 
cu forțe proprii, o serie de mașini de 
manipulare mecanizată a unor piese 
ce urmau să fie prelucrate la strung.

Dacă. în urmă cu numai 15 ani,
uzina abia se reprofila pe producția 
de dispozitive auxiliare pentru mași-

în cursul după-amiezii, programul 
vizitei a inclus un alt important o- 
biectiv — Complexul agroindustrial 
Zagore.

în timp ce coloana oficială se în
drepta spre terenurile agricole ale 
complexului, de-a lungul străzilor 
orașului. . mărginite de construcții 
noi. moderne, - înălțate aici în ultimii 
ani, mii de locuitori și-au manifestat 
din nou bucuria pentru cinstea care 
li s-a făcut de a fi gazde ale înalți- 
lor soli ai poporului român.

Nu departe de oraș, coloana oficia
lă de mașini se oprește în fața unui 
lan de porumb apartinînd uneia din
tre întreprinderile complexului. în 
întîmpinare au venit președintele 
complexului. Ruși Iordanov, alți 
membri ai conducerii complexului, 
numeroși țărani, care urează oaspe
ților un călduros „bun venit". Un 
grup de tineri și tinere. în frumoase 
costume naționale. îi invită pe oaspeți 
să guste din pîinea de Zagore și 
din ploștile cu vin.

în fata unei hărți a terenurilor 
complexului, care prezintă și repar
tizarea culturilor agricole, directorul 
complexului informează despre prin
cipalele etape ale închegării acestei 
moderne unităti a agriculturii socia
liste bulgare, felul în care se gospo
dărește si se lucrează pămintul pen
tru a da roade tot mai bogate.

Complexul agroindustrial Zagore 
este unul dintre cele mai mari din 
tară. El a fost înființat în primăvara 
anului 1970. cînd în Bulgaria se tre
cea la cea de-a treia etapă a con
centrării suprafețelor agricole în mari 
unităti. Alcătuit din șapte unităti coo
peratiste și două întreprinderi agricole 
de stat, complexul deține o supra
față de peste 52 000 hectare, lucrate 
de 8 400 persoane. în cadrul lui func
ționează opt unități specializate 
în producția de cereale, 
viticolă, pomicolă, 
legumicultură si

deservire. Aproape jumătate din su
prafața arabilă este irigată. Acest 
fapt, împreună cu gradul avansat de 
mecanizare a lucrărilor au permis 
obținerea. în anul trecut, a unor re
colte la hectar ce se situează deasu
pra mediilor pe tară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de producțiile obținute 
anul acesta la hectar la principalele 
culturi, de gradul de dotare tehnică 
și de calitatea acesteia, felul în care 
este gospodărită suprafața agricolă, 
cum aplică specialiștii rezultatele 
științei agricole în practică.

Oaspeții sînt apoi invitați să vi
ziteze plantațiile de viță de vie și să 
asiste la o demonstrație practică de 
recoltare mecanizată a porumbului 
pentru boabe.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează gazdelor căldu
roase felicitări pentru rezultatele 
obținute si le urează să obțină în anii 
ce vin producții tot mai mari la hec
tar. o eficientă economică ridicată. 
Tovarășii Nicolae Ceausescu si Todor 
Jivkov string cu prietenie mîinile 
țăranilor aflati la cîmp. care i-au 
înconjurat cu multă simpatie, adre- 
sîndu-le cuvinte calde, mulțumind 
pentru călduroasa ospitalitate.

De aici coloana oficială 
dreaptă spre aeroportul 
unde a avut loc ceremonia
înalților oaspeți spre capitala Bul
gariei. De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai orașului îsi manifestă din 
nou. cu căldură si entuziasm, 
dele sentimente de prietenie 
solii poporului român.

Pe aeroport, tovarășii
Ceausescu si Todor Jivkov. tovarășa 
Elena Ceaușescu. celelalte persoane 
oficiale române si bulgare îsi iau 
rămas bun de la reprezentanții orga
nelor locale de partid si de stat, de 
la cetățenii orașului veniti să-i con
ducă la plecare.

se în- 
orasulu i. 
plecării

profun- 
fată de

Nicolae

în 
în zootehnie 

două unităti

cea 
si 

de
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E de furcă, 
bădie!
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Ne scrie cititorul nostru 
Zamfirachl, din comuna Șendri- 
ceni, județul Botoșani: „Am fost 
Internat, în stare foarte gravă, 
la spitalul din Dorohoi. Ai mei, 
îngrijorați, așteptau cu sufletul 
la gură să afle ce spune docto
rul. După ce m-a consultat cu 
atenție, doctorul Ion Marinescu 
mi-a spus ; „Află, bădie Zamfi- 
rachi, că avem de furcă, nu 
glumă. Va trebui să te operez. 
Dar va trebui să mă ajuți și 
dumneata". Eu am făcut ochii 
mari: „Cum adică, să vă ajut 
eu ?“ Mi-a zimbit și mi-a spus. 
„Ai să mă ajuți tare mult, dacă 
ai să fii liniștit, să faci tot ce 
ti se spune, adică să fii pregătit 
pentru operație, ne care o s-o 
facem peste cîteva zile și totul 
are să fie bine". Si a fost. Acum, 
după mai bine de trei luni, mă 
simt din nou în putere și cu 
bucurie de viață, care bucurie 
i-o doresc și doctorului, din toa
tă inima".

Un păgubaș 
ciudat

Ziua tn amiaza mare, doi in
divizi din comuna Iacobeni, ju
dețul Suceava, o făceau pe ne
gustorii ambulanți: „Care mai 
vrei, care mai iei 1 Dă-te a- 
proape, neamule ! Pomană, nu 
alta !“... Cei cărora li se adre
sau ii priveau cam pieziș. Unul 
dintre trecători — mai tirziu 
aveau să afle cei doi că era lu
crător de miliție — a cercetat 
cu atenție marfa (era pinză) 
și a măsurat-o: 650 de metri. De 
unde o aveau ? Aici e aici. Ne- 
maiavind incotro, cei doi ne
gustori ambulanți au recunoscut 
că au sustras pinza respectivă 
dintr-o furgonetă, „din mers". 
Cum, adică, din mers ? Adică, 
in timp ce autofurgoneta mer
gea cu viteză redusă la Cimpu- 
lung Moldovenesc, venind din
spre Mestecăniș, cei doi i-au 
deschis portiera din spate și au 
luat trei valuri de pinză, fără 
ca șoferul să-i observe.

întimplarea s-a petrecut 
seara de 29 iulie, pe
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in 
____ la 

ora 22. De atunci și pină acum 
•— ne informează șeful miliției 
județului Suceava, It. colonel 
Dumitru Opaschi 
află neridicată și de 
pină acum reclamată, 
oare ciudatul păgubaș 
larg la pungă ?

De-ale 
„Frucolei“

1 septembrie, ora 15, la chioș
cul de răcoritoare și preparate 
culinare, unitate de clasa a 
doua, de lingă restaurantul gării 
din Dej.

— Cit costă o sticlă cu „Fru- 
cola"?

— Patru lei 1 Cîte vrei ?
Călătorul care adresase între

barea, uimit de un asemenea 
preț, a avut impresia că nu a 
auzit bine și a mai întrebat o 
dată, dar răspunsul tinerei vîn- 
zătoare a venit la fel 
turbabil: „Patru lei. 
rînd 1“ Neîncrezător, 
intră în restaurantul 
unde zărește pe tejghea același 
suc „Frucola", care costă... 3 lei. 
Sosește însă trenul așteptat, iși 
ocupă locul în compartiment și, 
după ce povestește vecinilor de 
călătorie întimplarea, îi întrea
bă: „Care o fi totuși prețul 
corect: 4 lei, cel de la chioșc, 
sau 3 lei, cel de la restaurant?" 
„Nici unul — a răspuns o că
lătoare. Sînt vînzătoare la un 
magazin de legume și fructe din 
Satu Mare și același suc „Fru
cola" fabricat chiar aici, la... 
Dej, îl vindem cu 2,75 lei sticla". 
Pas de mai înțelege ceva, 
nu. Poate altcineva.

— pinza se 
nimeni 

Să 
atit

fie 
de

de imper- 
Altul la 

călătorul 
alăturat,

Noi,

I Chilipir
cu... necaz

Bucuros de chilipir, cumpără
torul a dus butelia de aragaz 
acasă. Nici măcar n-a catadicsit 
să-l intrebe pe cel care i-o vin- 
duse dacă era a lui, de unde o 
are, de ce o vinde... In schimb, 
l-a întrebat pe el miliția, astfel 
că bucuria chilipirgiului s-a dus 
pe apa simbetei, in timp 
„vînzătorul" a intrat la 
Respectivul „vinzător" nu 
altul decît un anume 
Dragnea, din comuna Vînătorii 
Mici, județul Ilfov. Cum n-avea 
nici o ocupație, s-a gindit să 
se „ocupe" de butelia de aragaz 
a unui consătean de-al său, că
ruia ii și făcuse de petrecanie. 
Butelia a fost adusă la locul ei, 
iar făptașul va fi pus la locul 
lui. Să aibă și el o ocupație: 
munca.

A pornit 
| cu graba...
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ce 
apă. 
era 

Vasile

să- 
mai

Pentru a-1 transporta pe 
tenii din Răchiteni (Iași) 
repede șl mai comod la muncile 
cimpului, conducerea coopera
tivei agricole a hotărît să ame
najeze, temporar, un camion cu 
bănci și prelată. Conducătorul 
auto lacob Francisc și-a luat și 
el toate măsurile pentru a efec
tua cursele în perfectă siguran
ță, drept care a făcut oamenilor 
un instructaj amănunțit privind 
regulile pe care trebuie să le 
respecte în timpul mersului. 
Cind au ajuns in cîmp, unii 
dintre pasageri au „uitat" spu
sele șoferului și s-au grăbit să 
sară din mașină, care pe unde 
a apucat. O femeie, la fel de 
grăbită, s-a dezechilibrat și a 
căzut drept în cap, accidentîn- 
du-se grav. A fost nevoie ca șo
ferul să plece imediat cu ea la 
spital.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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în întreaga sa activitate politico- 
organizatorică si cultural-educativă. 
organizația de partid din municipiul 
Reșița se călăuzește după clar
văzătoarele îndrumări cuprinse în 
documentele Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.. în cuvîntările și expunerile 
secretarului general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu, cu 
privire la caracterul concret, opera
tiv al muncii de partid, care trebuie 
să se desfășoare permanent in miezul 
vieții, in mijlocul oamenilor, acolo 
unde se hotărăște soarta producției 
de bunuri materiale și spirituale, dind 
răspunsuri practice și eficiente pro
blemelor de care depinde nemijlocit 
progresul fiecărui colectiv și al colec
tivității in ansamblul ei. Tocmai în 
acest sens am înțeles și ne-am însu- 

.șit însufleți torul îndemn rostit de 
conducătorul partidului șl statului la 
recenta adunare populară 
șov : „Societatea socialistă 
ral dezvoltată cere muncă, 
voluționar, abnegație, cere 
tărită, la fiecare loc de muncă, pen
tru îmbunătățirea în continuare a ac
tivității și pentru perfecționarea felu
lui de a fi al fiecărui cetățean, ai 
fiecărui muncitor, al fiecărui activist 
de partid și de stat, al fiecărui mem
bru al partidului nostru".

Orientind activitatea tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid din 
Reșița către obiectivul fundamental 
de a obține, la sfirșitul actualului 
cincinal, o producție industrială glo
bală de peste 12 miliarde lei — echi
valentă cu producția întregului ju
deț Caraș-Severin din anul 1975 — 
comitetul municipal de partid acțio
nează consecvent pentru îmbinarea or
ganică in munca de partid a planifică
rii celei mai riguroase cu receptivita
tea cea mai largă la sarcinile noi ridi
cate de viață, urmărind racordarea 
continuă a planurilor de muncă la im
perativele stringente ale actualității : 
ne străduim să facem clar înțeles, în 
toate organizațiile, adevărul esențial că 
un plan de muncă, spre a fi rodnic, nu 
trebuie privit ca o schemă rigidă, ci 
ca un instrument flexibil de lucru, 
menit să ajute la îndeplinirea întoc
mai atit a obiectivelor fundamentale 

' economi,co-sociale. cît și a 
noi ce apar în legătură cu 
viata oamenilor.

Capacitatea de adaptare suplă și 
operativă 
stringentă 
oamenilor 
noașterea
lui. a tuturor problemelor. Tocmai de 
aceea ne străduim să îndeplinim în
datorirea partinică, de atitea ori 
subliniată de conducerea partidului 
nostru, ca activiștii să fie mereu in 
mijlocul oamenilor, să Ie cunoască 
necontenit preocupările și proble
mele.

Eficienta muncii de partid concepu
te în acest spirit este demonstrată de 
numeroase organizații de partid din 
municipiu. Comitetul de partid de la 
combinatul siderurgic, de pildă, ana- 
lizind problema consumurilor specifi
ce în lumina indicațiilor date de con
ducerea partidului de a se obține cît 
mai mari economii de metal, de a 
desfășura o luptă intransigentă Împo
triva risipei, sub orice formă s-ar 
manifesta, a dovedit o promptă și ac
tivă-receptivitate fată de inițiativa 
comuniștilor de la Otelărie. care au 
declanșat o acțiune de înaltă respon
sabilitate muncitorească sub deviza 
creșterii gradului de scoatere a me
talului util din tona de otel la cel 
puțin 85 la sută. Pozitiv este faptul că 
prețioasa inițiativă a fost imbrătisa-

tă de toate organizațiile de partid din 
combinat, în planurile de muncă ale 
acestora fiind cuprinse operativ mă
suri care contribuie nemijlocit la în
făptuirea acestui obiectiv. Deosebit 
de mobil și energic a acționat în a- 
ceastă privință comitetul de partid 
de la laminoare, care și-a restructu
rat planurile „din mers". Efectul 
acțiunilor convergente împotriva 
risipei de metal : pe primele 
8 luni, indicele de scoatere de 
metal bun se ridică la 86,2 la sută, 
concomitent cu asimilarea unor noi 
mărci de oțeluri și îmbunătățirea as
pectului laminatelor.

Trebuie să subliniez, de altfel, fap
tul că cele mai multe din organiza
țiile noastre de partid se adaptează 
cu rapiditate, competentă si răspun-

viară. Rodnicia contactului nemijlocit 
cu viata colectivului, cu problemele 
producției al celor mai multe dintre 
organizațiile de partid din întreprin
derea de construcții de mașini este 
ilustrată, bunăoară, de următorul e- 
xemplu. La sectorul fabricației de 
boghiuri pentru tracțiunea feroviară 
au apărut, la începutul acestui an, de
ficiente la calitatea unor repere : or
ganizația de partid a hotărît să ana
lizeze această problemă în adunarea 
generală, amînînd pentru o altă dată 
problema prevăzută inițial în planul 
de muncă. Măsurile, luate prompt, au 
avut drept efect îmbunătățirea în 
scurtă vreme a calității fabricației. Și 
în acest caz, ca si în atîtea altele, s-a 
demonstrat fertilitatea unei munci de 
partid strîns legate de oameni, an-
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din Bra- 
multilate- 
spirit re- 
luptă ho-

sarcinilor 
munca si

la cerințele de maximă 
ale producției, ale vieții 
presupune obligatoriu cu- 
nemijlocită, la fata locu-

Ekai, dekai, tunai, 
hatarai, pahai..., un 
dans, două. trei... în 
sunetele tom-tomuri- 
lor și ale daulei. ale 
ghetaberel și iahberei
— tobe, tobițe de di
ferite mărimi — cei 
16 dansatori ai An
samblului național din 
Sri Lanka au oferit 
publicului bucureștean 
o seară de cîntec și 
joc, de bucurii ale su
fletului. aduse din „in
sula de smarald" a O- 
ceanului Indian. Sa
riurile albe ale fete
lor străluceau ; la fel, 
podoabele băieților ; o 
îmbinare de roșu si 
alb : roșu — muiat 
parcă în culorile fres
celor de la Sygiria. alb
— culoarea florilor de 
lotus.

Spectacolul a în
ceput. Se face o în
trecere : cine bate mal 
bine tom-tomul. cine 
reușește să umple cî
teva minute cu ritmuri 
cît mai variate ; este 
graiul tom-tomurilor, 
auzit și înțeles, aco
lo, pe pămîntul țării 
Sri Lanka, de la ocean 
și pină în mijlocul 
junglei. Apoi, două 
fete desenează cu e- 
leganță mișcările fas
cinante ale dansului 
sinhalez. Urmărești ro-

Preocupări ale organizației municipale 
de partid Reșița pentru continua 
adaptare a metodelor și mijloacelor 
activității de partid la cerințele 
actualității, ale colectivelor de muncă

dere la noile sarcini si cerințe pe care 
le ridică activitatea productivă și 
viata oamenilor muncii. în acest con
text se cuvine menționat faptul că 
organizațiile noastre de partid, sub 
conducerea comitetului municipal, 
s-au orientat rapid și eficient pentru 
a transpune neîntîrziat în practică in
dicația prețioasă trasată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu privitoare la efec
tuarea de către cadrele de ingineri si 
specialiști a cel puțin jumătate din 
timpul lor de muncă în secțiile pro
ductive. atelierele de proiectare si 
compartimentele de cercetare si ingi
nerie tehnologică. Pe baza unor pro
grame operativ și riguros alcătuite de 
comitetele de partid împreună cu 
consiliile oamenilor muncii. în pre
zent peste 1 200 de ingineri, tehnici
eni, economiști si cadre de alte spe
cialități din municipiu sint ajutate, 
în acest mod, să-și valorifice mai de
plin pregătirea si experiența profe
sională.

Un spirit de intervenție dinamică in 
rezolvarea problemelor puse în fata 
economiei dovedește puternica orga
nizație de partid a constructorilor de 
mașini resițeni. care și-a mobilizat 
toate forțele pentru realizarea obiecti
vului de a înnoi și moderniza pro
ducția in așa fel incit, la finele actu
alului cincinal, produsele noi să re
prezinte cel puțin 85 la sută din tota
lul ei. Comitetul de partid din între
prinderea de construcții de mașini, bi
rourile organizațiilor de bază analizea
ză prompt noile probleme ce se ivesc, 
acționînd practic, prin toate mijloacele 
muncii politice și organizatorice, pen
tru ca qu. numai consiliul oamenilor 
muncii âi cadrele tehnice'dln 'secții ii 
servicii, dăr și membrii de partid, toii 
oamenii muncii să acționeze eficient 
pentru realizarea integrală a progra
melor stabilite în acest sens și. cu 
deosebire, a celor referitoare la fa
bricarea motoarelor navale si a noi
lor motoare pentru tracțiunea fero-

corată în problemele cu care sînt el 
confruntați, antrenindu-i pe ei înșiși 
la rezolvarea acestora.

Aceeași grijă șe vădește și în ce 
privește operativitatea răspunsurilor 
pe care e chemată să le dea munca 
politică a organizațiilor de partid u- 
nor probleme de viată ale oamenilor. 
Avînd in vedere că în ultima vreme 
au fost adoptate o serie de hotâriri 
și acte legislative de mare importan
tă privind ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, precum și un șir 
de măsuri privind transferarea unor 
atribuții educaționale ale statului in 
competența colectivelor de oameni ai 
muncii — probleme care au trezit un 
deosebit interes în rindurile tuturor 
categoriilor de cetățeni — comitetul 
de partid de la I.C.M.R. a inclus în

■ planul său de activitate' și a tradus ’ 
în practică crearea unui colt de con
sultație juridică în cadrul punctului 
de documentare politico-ideologică. 
unde se găsesc materiale explicative 
și se dau răspunsuri de către juriști 
și alte cadre competente, de partid 
și economice. în legătură cu actele 
normative respective, scoțîndu-se în 
evidență, în toate împrejurările, le
gătura indisolubilă dintre creșterea 
productivității muncii, a contribuției 
fiecăruia la bunul mers al 
ției și ridicarea continuă 
lului de trai.

Din păcate însă trebuie să 
tăm că, in cadrul aceleiași întreprin
deri, mai există comitete de partid si 
birouri de organizații 
vădesc rigiditate, lipsă

produc- 
a nive-

consta-

de bază care 
de suplețe, in

fond neatenție fată de problemele de 
stringentă actualitate. Iată un exem
plu grăitor. La turnătoria de fontă a 
I.C.M.R. au apărut neajunsuri pri
vind calitatea pieselor necesare 
fabricației compresoarelor. în loc să 
acționeze neîntîrziat și concret pentru 
înfringerea acestor dificultăți, care 
îngreunau activitatea sectoarelor de 
prelucrare si montaj, biroul organiza
ției de partid s-a ținut „cu strictețe" 
de planificarea anterioară, ocupîn- 
du-se in ședințele de birou și în adu
nările generale de probleme care „nu 
ardeau" și 
tății, care 
sântă.

Uneori se 
ganizații, tendințe de formalism 
Planificarea și desfășurarea 
Un exemplu concludent l-am intîlnit 
la organizația de bază de la între
prinderea de industrializare a cărnii, 
care și-a propus să analizeze în luna 
august activitatea consiliului oame
nilor muncii, deși știa că in perioada 
respectivă au loc și adunările gene
rale ale oamenilor muncii — forumul 
învestit să facă, sub conducerea și 
îndrumarea comuniștilor, cel mai cu
prinzător examen al activității aces
tui organism. Ce putea să aducă nou 
altă analiză pe aceeași temă ? Se mai 
în.timplă ca unele organizații de 

. partid să analizeze în repetate rîn- 
duri una și aceeași problemă, fără a 
finaliza măsurile adoptate cu prile
jul ședințelor si adunărilor anterioa
re. Asemenea neajunsuri s-au mani
festat în organizațiile de partid 
cooperația de consum, unitatea 
gospodărie comunală si locativă. 
C.T.C. și în sectoarele calde de 
I.C.M.R.. care numai în cursul aces
tui an au prevăzut și analizat de 2-3 
ori probleme stereotipe, fără a reac
ționa receptiv la sarcinile noi si con
crete apărute pe parcurs.

Firește, răspunderea pentru multe 
, din aceste (neajunsuri ne revine si 
nouă, activiștilor comitetului muni
cipal. care nu sesizăm întotdeauna o- 
perativ asemenea situații, pentru a le 
combate și a imbunătăti radical acti
vitatea. Atunci cînd depistează. defi
ciente de felul celor mai sus semna
late. biroul comitetului municipal de 
partid caută să facă din ele probleme- 
caz. pentru ca atît organizațiile de 
partid respective, cît si altele din 
raza municipiului să tragă toate con
cluziile necesare.

însușindu-și organic în activitatea 
sa sarcina trasată de secretarul gene
ral al partidului ca organizațiile 
partid să devină, in modul cel 
hotărît. 
nostru < 
partid 
prime 
mism. 
paritate de adaptare, pentru a 
punde cît mai eficient sarcinilor me
reu sporite cu care sîntem confrun
tați și a-și îndeplini cu cinste rolul 
de conducător politic revoluționar în 
toate colectivele de muncă. în întrea
ga viată a municipiului.

Aurel LASCU 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Reșița al P.C.R.

neglijînd problema call- 
devenise prioritară, pre-

manifestă. la anumite or- 
in 

muncii.

din 
de 
la 
la

de 
mai 

centrul vital al întregului 
organism social, organizația de 
reșițeană se străduiește să im- 
întregii munci de partid dina- 
clarviziune, operativitate, ca- 

răs-

din Sri Lanka
tirile trupului, dar și 

mîinilor, a 
totul intr-o 

desăvîrșită.
expresia 
ochilor, 
armonie _____ ___
în această insulă se 
cioplesc celebrele măști 
din lemnul „kaduru" ; 
la bucurie, la supăra
re, în prag de sărbă
toare, in 
toate zilele, ele 
după expresie și 
lori. înveseli oamenii 
sau să-i invite să as
culte o poveste tristă 
ori pot fi păstrate doar 
ca ornament.

într-adevăr în „tara 
de sus", acolo unde se 
află orașele Kandy și 
Newarelia. .acolo unde 
se desfășoară celebra 
sărbătoare a Perahe- 
rei. cind mii de oa
meni. oameni simpli și 
mari demnitari, îm- 
brăcati cu' pieptare 
ornate cu fire sclipi
toare, ca și sute de ele
fanți, merg spre „Tem
plul dintelui" — aco
lo sint țesute cele mai 
pitorești obiceiuri, ri
tualuri, dansuri din 

„întreaga insulă. Ast
fel. artiștii Ansamblu
lui din Sri Lanka 
ne-au invitat într-o 
lume de legendă. Isto
rii despre lupta omu
lui cu focul, legate de 
taina acelor curajoși 
bărbați care se plimbă

viata de 
pot, 
cu-

pe jăratecul aprins... 
Peste ritmurile persis
tente ale tobelor ge
mene — udekki, pes
te sunetele rabanului, 
omul învinge focul, 11 
domină, îl supune vo
inței sale.

Ansamblul național 
de dansuri din Sri 
Lanka a împletit jocu
rile de 
ritmuri 
dansurile 
regiunea 
Ne-a arătat cum 
deschid petalele 
lotus, atunci cind în- 
tîlnese primele raze de 
soare, cum se culege, 
cum se treieră bobul 
de orez. Dansuri de pe 
pămîntul statului Sri 
Lanka, dansuri din 
„insula mirodeniilor" ; 
insula care îmbrățișea
ză jungla și neasemui
tele cetăti ale Polonna- 
ruwei șl Anuradhapu- 
rei, și munții înalți de 
peste 2 000 de metri, și 
întinsele orezării, Insu
la în care sariurile fe
telor au si culorile 
portocalelor, si ale 
frunzei de ceai, culori 
vii. aprinse.

încă un prilej de a 
cunoaște o artă cu tra
diții de milenii.

Excbrsli peste hotare pentru turiștii 
aflați în stațiuni

Concediul de odihnă sau trata
ment. într-o stațiune balneoclima
terică, poate fi completat printr-o 
plăcută și instructivă excursie de 
o zi. cu autocarul, peste hotare.

Pentru turiștii aflați în stațiunile 
Sinaia. Bușteni. Predeal, Timiș, 
Cheia, Slănic Prahova. Pucioasa se 
organizează excursii in R. P. Bul
garia. pentru 
Russe.

Turiștii din
Mai. Buziaș 
excursiile organizate în R. P. Un
gară la Debrețin, Szeghed sau 
Budapesta.

Cei din stațiunile Mamaia. Eforie 
Nord și Sud. Techirghiol, Costinești,

vizitarea localității

stațiunile Felix. 1 
pot participa la

balneoclimaterice
Neptun. Jupiter. Venus. Saturn și 
Mangalia pot participa la excursii
le pentru vizitarea stațiunilor de 
pe litoralul bulgăresc al Mării 
Negre.

Prețurile excursiilor sînt 
joase, iar înscrierile se fac 
buletinului de identitate 
copii — certificat de naștere) 
agențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism sau ale O.N.T. Li
toral. din stațiunile 
ționate.

în costul excursiei 
zitarea principalelor 
ristice cu ghid însoțitor, transpor
tul. masa, precum și bani de buzu
nar.

avanta- 
pe baza 
(pentru 
la toate

mai sus men-

se asigură vi- 
obiective tu-

• 850 de titluri intr-un tiraj-record de peste 30 
milioane exemplare • Conținut substanțial îmbu
nătățit, 
de învățăminte pentru continua perfecționare a 

cărților de școală

ținută grafică superioară și

Sub raportul energiilor consumate, ■ 
procesul elaborării, tipăririi și difu
zării manualelor școlare, hotăritor 
pentru ca noul an de învățămînt să 
înceapă sub bune auspicii, este re
marcabil. Cele 850 de titluri, intr-un 
tiraj record de peste 30 milioane 
exemplare, dintre care imensa lor 
majoritate se vor afla în școli la 
data de 15 septembrie, reprezintă 
tot atitea eforturi pentru ca noua 
etapă de educare și instruire a elevi
lor să întrunească atributele de va
loare binecunoscute. Faptul ca atare 
este cu atît mai semnificativ cu cit 
— se știe — noile reglementări in
troduse cu deosebire în structura în- 
vățămîntului liceal au determinat 
atît amplificarea, cit și intensifica
rea activității editoriale, așadar spo
rirea manualelor noi și a celor sub
stanțial îmbunătățite, perfecționarea 
atît a conținutului, cît și a ținutei 
lor grafice etc. Drept urmare, din 
totalul titlurilor, 149 sînt manuale 
noi, iar 183, au fost îmbunătățite. E- 
levii vor folosi. între alte manuale 
noi, Istoria României pentru clasele 
a Vil-a și a IX-a. Constituția pentru 
clasa a VlI-a, Limba română pentru 
clasa a VIII-a din școlile în limbile 
naționalităților conlocuitoare ș.a.

Apreciind cum se cuvine eforturile 
deosebite desfășurate la toate eșaloa
nele pentru ca întreagă această acti
vitate editorială să fie dusă la bun 
sfirșit, se cuvin menționate, totodată, 
și carențele organizatorice care ates
tă că uneori procesul elaborării și ti
păririi cărților de școală este încă in
suficient sistematizat și. ca atare, prea 
puțin corelat cu exigențele de per
spectivă ale invătămîntului nostru.

Primul popas pe care-1 facem in 
desfășurarea anchetei noastre este 
întreprinderea de difuzare a cărții, 
în ale cărei grafice de lucru se re
flectă ca într-o oglindă întregul flux 
al elaborării și editării manualelor 
școlare. Din discuția cu tovarășul 
Andrei Vieru, director adjunct al în
treprinderii, aflăm cum in aceste 
zile pachetele de manuale au sosit 
sau sînt în drum spre sutele de cen
tre județene de librării și unități de 
difuzare, de unde vor ajunge 
în școli. Dar 
ză : nu toate 
afla în primele 
mîinile tuturor 
de titluri sint prevăzute să apară în 
cel mai bun caz pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie, 5 titluri în octom
brie. alte cîteva după această dată, 
în plus, circa 30 de titluri încă mai 
au „cozi de tiraj", care îngreunează 
transportul și difuzarea lor în școli. 
„Ca să nu mai vorbim — completea
ză interlocutorul nostru — despre ti
rajele suplimentare care abia in ul
tima vreme au fost atribuite unor 
manuale Așa, de pildă, la data de 
29 august eram anunțați că pentru 9 
titluri sint cerute în plus aproape 300 
mii de exemplare. Cum insă tipogra
fiile obișnuiesc să expedieze exem
plarele unui titlu în cel puțin 
tranșe, cum cele mal încărcate 
acesțe tranșe sînt ultimele, și

apoi 
și prima surpri- 
manualele sc vor 

zile de școală in 
elevilor ; peste 30

4—5 
din

_ ___ _____  ______ _ cum
acestea de regulă sosesc în cele din 
urmă zile ale perioadei planificate, 
înțelegeți greutățile întîmpinate...". 

' i Ce măsuri întreprindeți pentru 
ca asemenea greutăți să fie depă
șite 1

— într-o recentă adunare de par- 
rigurozitate 

manualele
tid s-au repartizat cu 
sarcini, astfel îneît 
să ajungă în școli de îndată ce 
vor pleca din tipografii. Dar mai 
rămin probleme de rezolvat. Cu atit 
mai mult cu cit, din cite știm, obiș
nuita producție anticipată de manuale 
va fi diminuată în acest an. tocmai 
din cauza intirzierilor semnalate. Se 
impune deci adoptarea încă de pe 
acum a unor măsuri care să preîn- 
timpine eventualele întîrzieri în pro
ducția de carte școlară pentru anul 
1978—1979.

Care sînt cauzele acestor... cauze ? 
Adresăm această întrebare tovarășu-

o seamă

lui Constantin Voiculescu, director 
comercial al Centralei industriei po
ligrafice, care ne răspunde :

— Mai întîi, este vorba de ritmici
tatea necorespunzătoare în predarea 
manuscriselor. Mai mult decît 
cind, în acest an editura a 
manuscrlselg cu mult peste 
nele fixate inițial. Așa, de 
dintre titlurile aflate acum în 
tipografii. 17 au venit abia în 
iulie și august, deși există reglemen
tări stricte care prevăd încheierea 
predării manuscriselor pînă la data 
de 31 martie. în al doilea rind, vine 
problema tirajelor. în acest an. chiar 
și la data de 27 august, editura ne-a 
cerut să suplimentăm tirajele pentru 
încă 23 de titluri și, în plus, ne-a 
mai solicitat spațiu tipografic pentru 
încă 3 manuale noL Sigur, situația 
a comportat în acest an un caracter 
deosebit : au fost necesare, in mod 
firesc, anumite îmbunătățiri ale 
manualelor, în conformitate cu mă
surile luate. Din păcate însă, schim
barea tirajelor nu apare numai anul 
acesta, ci se cam repetă de la un an 
la altul. Destul de frecvent, nl se 
expediază manuscrisul manualului, 
noi îl culegem, dar editura încă nu 
știe cu precizie cite exemplare sînt 
necesare, și atunci noi scoatem cîteva 
mii, după care... așteptăm cu plum
bul blocat, cu spațiul de lucru aglo
merat și, ceea ce e mal greu, cu 
un plan al necesarului de hirtie al
cătuit pe date aproximative.

Și iată-ne ajunși astfel în zona de 
activitate a Editurii didactice și pe
dagogice. In discuția avută cu di- 

conf. univ. dr. Ion Stan- 
asigurați că nu numai 
majoritate, ci totalitatea 
vor ajunge pe pupitrul 
timp util. Aflăm, de

ori- 
predat 
terme- 

pildă,

rectorul ei, 
ciu, sîntem 
imensa lor 
manualelor 
elevilor în 
asemenea, și unele date care explică 
întîrzierilp semnalate. Le explică sub 
raport editorial, dar nu le motivează 
din punctul de vedere al activității 
generale a invătămîntului. Pentru că 
dacă, intr-adevăr, recentele perfec
ționări aduse invătămîntului liceal 
au impus elaborarea multor manuale 
noi, greutățile ivite țin nu atit de 
numărul acestora, cit de coordonarea 
insuficientă a acestui proces. Un 
exemplu : din faptul că ministerele 
economice au alcătuit programele 
disciplinelor de specialitate a rezul
tat. sub raport editorial, un număr 
sporit de manuale de tehnologie. Dar 
abia după ce manualele cu acest pro
fil au inceput să fie tipărite s-a ob
servat că unele dintre ele se repetă 
in bună parte și că o mai judicioasă 
coordonare a colaborării dintre mi
nistere ar fi putut conduce la elabo
rarea eventual a unei singure cărți 
școlare pentru tehnologiile unui grup 
de meserii Înrudite. Deci ar fi dus, 
'implicit, la un grad sporit de siste
matizare a procesului de învățămînt.

Și încă un aspect : este adevărat 
că unele programe școlare au fost 
definitivate abia în urmă cu 6—8 
luni ; că tirajul multor manuale teh
nice a trebuit să fie sporit de la or
dinul miilor la cel al sutelor de mii- 
de exemplare ; că o seamă de cifre 
de școlarizare n-au putut fi preciza
te decît în vară ; toate acestea au 
ridicat anumite probleme mai dificile 
în procesul apariției cărții de școală. 
Dar dificultățile puteau fi prevă
zute și, am zice, chiar „planificate-’, 
întrucît în această situație s-au aflat 
îndeosebi manualele pentru licee. 
Firește, se vor depune eforturile ne
cesare pentru ca anul școlar să în
ceapă în bune condiții si din acest 
punct de vedere. Oricum, concluziile 
desprinse de aici trebuie să preocu
pe serios direcțiile de specialitate ale 
ministerului — îndeosebi cea a invă- 
țămintului liceal si tehnic-profesional 
— ale căror răspunderi directe pen
tru prezenta din prima zi de școală 
a cărților pe pupitrul elevilor sînt 
evidente.

Smaranda 
OTEANU

Mihai IORDANESCU

munte, în 
ardente, cu 
din sud, din 

Ratnapurei. 
se 
de

Cheia—o stațiune climaterică agreată
Așezată pe cursul superior al 

riului Teleajen, la poalele munților 
Ciucaș și Zăganu, la o altitudine 
moderată, de 871 metri, stațiunea 
climaterică Cheia este o adevărată 
oază de liniște, de odihnă, de re- 
confortare. Verile sint răcoroase, 
plăcute, iar aerul, datorită curen- 
tilor ce vin din pădurile dese care 
acoperă înălțimile Învecinate, este 
puternic ozohat. dătător de sănă
tate. După cum ne spune medicul 
stațiunii, acest loc minunat este in
dicat într-o serie de afecțiuni ca 
astenie, surmenaj fizic și intelec
tual. insomnii, anemii, hipertiroi- 
dism, limfatism. unele forme de 
astm bronșic. catare cronice ale 
căilor respiratorii superioare etc.

Stațiunea se modernizează con
tinuu. Cele 18 vile oferă condiții 
optime de cazare. în încăperi au 
fost instalate anul acesta aparate 
de radio, iar în holurile vilelor — 
televizoare. Vilele din perimetrul 
Zăganului au fost complet reno
vate, introdueîndu-se și instalație 
de încălzire centrală. S-a des
chis o pensiune modernă cu 500

de locuri, un laborator de cofetărie, 
sector de carmangerie ; alături, 
amatorii de dulciuri găsesc prepa
ratele casei la noua cofetărie. „Un 
personal calificat asigură oaspeți
lor noștri o vacantă plăcută, recon
fortantă — ne spunea directorul 
stațiunii. Ion Rădulescu. Și cabana 
Muntele Roșu s-a schimbat : s-au 
lărgit spatiile de cazare și tera
sele de servire a mesei, s-au mo
dernizat instalațiile de încălzire și 
cele sanitare etc. Lingă cabană au 
fost așezate 20 de căsuțe cu 40 de 
locuri, cu o vedere minunată spre 
înălțimile Ciucașului. Automobiliș- 
tii care vor să vină la Cheia tre
buie să știe că drumul național 
— fie că pleacă dinspre București 
sau dinspre Brașov — este 
asfaltat și prevăzut cu toate 
indicatoarele de circulație. în sfîr- 
șit, trebuie spus că pentru bucu- 
reșteni, din Capitală spre Cheia și 
retur pleacă autobuze ale O.N.T.“.

Așadar, vacantă plăcută la Cheia I 
Gazdele abia așteaptă să vă ureze 
bun sosit ! (Constantin Căprarul

cinema
• Unde înfloresc crinii : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Prețul vieții : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : FAVORIT — 9,15; 12,13; 16.15;
19.15, LUCEAFĂRUL — 9; 12; 16; 
19, (la grădină) — 19,45, VICTORIA
— 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Corsarul negru (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
17; 20. MODERN — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, la grădină — 19,15, GRA
DINA DINAMO — 19,15, GRADI
NA CAPITOL - 19,30.
• Să nu crezi că nu mai exist :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.15.
• Cartea junglei — 9,30; 11,30;
13.30; 17,30, Explozia — 15,30; 20 : 
DOINA,
• Spaniole Ia Paris : SCALA —

9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
PARC HOTEL — 19,30.

• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLOREASCA — 9; 11.• Și a venit ziua lămiilor negre ; • Omul liniștit (ambele serii) :

AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 10,30; FLOREASCA — 13; 16; 19. MIO

RIȚA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. GRADINA MOȘILOR — 19,45.• Necunoscutul din noapte : • Orologiul Kremlinului î PACEA
FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; — 16; 18: 20.
20, GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,30; • Dragoste, mare e puterea ta :
19, MELODIA — 9; 11,45; 14,30; FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;17,15; 20, GRADINA BUZEȘTI — 18; 20.
19,15, GRADINA TITAN — 20,15. • Dincolo de pod : FERENTARI
• Nora : CENTRAL — 9,30; 12; — 15.30; 17.30; 19.30.
15; 17,30; 20. • Inspectorul și fantoma : MUN• Din nou... Disney : FLAMURA CA — 9.30; 11.30; 13,30; 15,30; 17,30;— 9. 19,45.
• Străina (ambele serii) : FLA • Dacii : VIITORUL — 15,30;
MURA — 11; 14; 17; 20, GRIVIȚA 17,45; 20.
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12; • Momeala; BUCEGI — î; 11;
16; 19, GRADINA AURORA — 13; 16: 18r 20.
19,30.
• Cronica anilor de foc (ambele

• Șapte păcate : TOMIS — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră

serii) : COTROCENI — 9; 12,30; dină — 19.30.16; 19. • Oaspeți de seară : LIRA —
• Cartea junglei : EFORIE — 9; 15,30; 18; 20,15.
11; 13,15.
• Gala filmului „Soarta Aurei și 
Argentinei** („Săptămîna filmului

• Cantată pentru Chile t PRO
GRESUL — 15; 17,45; 20.

din R.P.D. Coreeană44) : EFORIE • Instanța amină pronunțarea :
— 20. POPULAR — 15,45; 18: 20.
• Gloria nu cîntă : GTULEȘTI — • întoarcere tîrzie ; COSMOS —
9; 11,15; 13,30; 15.30; 17,45; 20. 15,45; 18; 20.

• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim s DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Accident : ARTA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.
• cidul : '
— 19.15.
• Timidul
— 19.15.
• Rocky :
20,15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA FLACARA — 19.30.
• Mlnle rece I GRADINA BU- 
CEGI — 19,15.
• Comedie mută ’77 1 GRADINA 
ARTA — 20.15.

GRADINA FESTIVAL
s GRADINA UNIREA
GRADINA LIRA

tatr
• Teatrul aatirlc-muzical „C. Tâ- 
nase“ : Camping Boema — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.
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Tovarășului GORDON MC. LENAN
Secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie

In numele comuniștilor români, al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și al meu personal, vă adresăm cele mai sincere condoleanțe 
la încetarea din viată a tovarășului John Gollan. care a fost vreme îndelun
gată conducător de frunte al partidului dumneavoastră, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești britanice șl internaționale, prieten sta
tornic al României socialiste, al poporului român și al meu personal.

Totodată, vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit marți 
după-amiază delegația Uniunii Tine
retului Socialist din R.S.F. Iugoslavia 
(U.T.S.I.). condusă de Ibrahim Soa- 
hici. membra al Secretariatului Pre
ședinției U.T.S.I.. care participă la 
Intîlnirea prietenească dintre repre
zentanți ai tineretului român șl ai ti
neretului iugoslav.

Cu acest prilej. s-a evidențiat im
portanta deosebită a intîlnirilor si re
zultatelor convorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Iosip Broz Tito. pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pen
tru intensificarea, pe mal departe, a 
relațiilor de prietenie si cooperare 
multilaterală dintre cele două partide.

Primire la Consiliul de Stat
Marti, 6 septembrie, tovarășul Emil 

Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit pe membrii Prezidiului și ai 
Biroului Federației Internationale a 
Rezistenților (F.I.R.). care au partici
pat la lucrările ședinței acestui orga
nism. ce au avut loc la București.

A luat parte tovarășul Nicolae Gui- 
nă. președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din România.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Emil Bobu a transmis un căl
duros mesaj de salut participantilor 
la reuniunea F.I.R. și a urat organi
zației noi succese în lupta pentru 
pace și colaborare în lume.

Președintele F.I.R.. Arialdo Banfi, 
și secretarul general al federației, 
Alix Lhote. au mulțumit pentru me
sajul și urările transmise și au ex
primat sentimentele de gratitudine ale 
membrilor Biroului F.I.R.. pentru os
pitalitatea ce le-a fost rezervată, pen
tru modul în care România a oferit 
găzduire participantilor la ședință.

Vizita delegației parlamentare belgiene
Delegația parlamentară belgiană, 

condusă de Edmond Leburton, pre
ședintele Camerei Reprezentanților, 
și Robert Vanderkerckhove, președin
tele Senatului, a vizitat, marți, Com
binatul petrochimic de la Brazi șl 
Muzeul satului.

Delegația a fost însoțită de preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Ni
colae Giosan,

Vizita delegației parlamentare franceze
Continuindu-și vizita în tara noas

tră. membrii delegației parlamentare 
franceze, condusă de Roland Nun
gesser. primul vicepreședinte al 
Adunării Naționale Franceze, însoțiți 
de Aneta Spornic, vicepreședinte al 
M.A.N., au fost oaspeții județelor 
Brașov și Suceava. La Brașov, 
delegația s-a întilnit la sediul 
Consiliului popular al județului 
Brașov cu Virgil Trofin, președintele 
comitetului executiv al consiliului, 
unde a luat cunoștință de unele as
pecte ale activității economice, ad
ministrative. edilitar-gospodăresti din 
județ. De asemenea, oaspeții au vi
zitat întreprinderea de tractoare, 
centrul civic si noile cartiere ale ora
șului, precum și obiective social- 
culturale din împrejurimi.

In județul Suceava, parlamentarii 
francezi au vizitat monumentele isto
rice și de artă din tezaurul cultura! 
al Moldovei de nord. Muzeul etno
grafic din Rădăuți, noile construcții 
si ansambluri de locuințe ce contu
rează municipiul Suceava.

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală • Atlas geografic : 

Rezervații naturale a Extemporal 
de vacanță : Cetăți Industriale 

10,00 Teatru TV : „Prețul succesului" 
(după romanul lui Hans Helmut 
Kirst)

11,45 Tribuna TV : Educația în Ierarhia 
proceselor dezvoltării contempo
rane

12.15 Telex
12.20 închiderea programului 
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală : Cărți șl drumuri sa- 

dovenlene (documentar)
10.35 Curs de limbă germană
17,05 între Brasilia șl Rio. Documen

tar
17.15 Muzică ușoară Instrumentală ro

mânească.
în jurul orei 17,30, posturile noastre 

de radio șl televiziune vor transmite 
direct de la Sofia mitingul prieteniei 
româno-bulgare

19,00 Muzică populară Instrumentală 
româneasca

19.20 1 001 de seri
19.30 Telejurnal
90,00 Telecinemateca. Ciclu! „Mari re

gizori, mari actori* i „Van 
Gogh". Premieră TV

22,00 Atelier de creație llterar-artlstl- 
că. Responsabilitatea socială a 
creatorului

22.30 Telejurnal
22.40 închiderea programului
PROGRAMUL I
20,00 Selecțlunl din Festivalul Interna

țional al clnteculul de la Sopot 
(R. P. Polonă)

20.30 Agenda culturală a Capitalei
21,00 Pe teme economica
21.15 Telex
21.20 Documentarul românesc • Tara 

fructelor de aur a 1907 tn pic
tură

11.40 Bijuterii muzicale. Compozitori 
șl pedagogi : Eduard Caudella șl 
George Stephănescu

22,10 Pagini de umor i Fol aventuri 
in epoca de piatră

22.30 închiderea programului 

țări și popoare. S-a apreciat pozitiv 
desfășurarea întîlnirii prietenești din
tre reprezentanți ai tineretului român 
și ai tineretului iugoslav, manifestare 
semnificativă consacrată dezvoltării 
bunelor raporturi de colaborare din
tre tinerii celor două țări, dintre U- 
niunea Tineretului Comunist din 
România și Uniunea Tineretului So
cialist din Iugoslavia.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, au par
ticipat tovarășii Ion Traian Stefănes- 
cu. prim-secretar al C.C. al U.T.C.. 
Nicu Ceausescu si Radu Enache. se
cretari ai C.C. al U.T.C.. precum si 
delegația Uniunii Tineretului Comu
nist participantă la Intîlnirea priete
nească dintre reprezentanți ai tinere
tului român si ai tineretului iugoslav,

A fost prezent Petar Dodik. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. ,

în timpul convorbirii, tovarășul 
Emil Bobu a înfățișat preocupările si 
eforturile creatoare ale poporului ro
mân consacrate înfăptuirii hotărîri- 
lor celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.. activitatea desfășurată de 
România pe plan international pentru 
edificarea păcii și securității în Eu
ropa și în lume, pentru afirmarea u- 
nei politici noi. de egalitate și res
pect între națiuni, de colaborare mul
tilaterală. pentru instaurarea unei noi 
ordini economice si politice mondiale, 
care să asigure tuturor popoarelor 
dezvoltarea liberă si independentă pe 
calea progresului economic si social.

Președintele F.I.R. a prezentat re
zultatele dezbaterilor reuniunii de la 
București a biroului acestui organism, 
contribuția pe care o aduce Federații 
Internațională a Rezistentilor la lupta 
pentru destindere, pentru dezarmare, 
împotriva reînvierii neonazismului si 
neofascismului. împotriva tuturor for
țelor reacționare ce pot pune în pe
ricol pacea si progresul omenirii.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

După-amiază, oaspeții au efectuat 
o vizită in Capitală și au asistat la 
un spectacol prezentat de ansamblu] 
folcloric „Rapsodia Română".

, *
In cursul dimineții, membrii dele

gației au depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Parlamentarii francezi au avut o 
întîlnire cu președintele comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean, Alexandru Iliescu.

(Âgerpres)

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Direcția circulație din Inspectoratul General 

al Miliției

Atenție, pietoni!
In condițiile creșterii numărului de 

autovehicule pe drumurile noastre 
publice, în orașe și la sate, ziua și 
noaptea, respectarea strictă a norme
lor de circulație și de către pietoni 
constituie, realmente, o cerință vitală. 
Orice neatenție sau neglijentă la 
traversarea unei străzi se poate sol
da cu urinări dintre cele mai grave. 
Numai în prima zi a lunii septem
brie au avut loc 15 accidente grave, 
din cauza încălcării regulilor de cir
culație de către pietoni. Rezultatul : 
4 dintre ei și-au pierdut viața, iar 11 
au fost grav răniți. In toate aceste 
cazuri a existat aceeași cauză : tra
versarea străzii de către pietoni fără 
să se asigure. -în unele situații, posi
bilitățile șoferilor de a preveni res
pectivele accidente au fast îngreu
nate de faptul că pietonii au apărut 
brusc din fața sau din spatele unor 
autovehicule staționate. Așa s-a în- 
timplat cu Veronica A. din Timi
șoara. care, ieșind dintr-un magazin 
alimentar, a traversat strada în fugă, 
prin spatele unei remorci staționate' 
în care se încărcau ambalaje.

Statisticile consemnează și faptul 
că multe dintre accidentele produse 
din vina pietonilor sint provocate de 
minori. Consecințele acestor acciden
te sint și mai grave decît cele cau
zate de pietonii adulți, din pricina 
rezistentei fizice reduse a copiilor, 
în cazul lovirii de către autovehicul. 
Dintre cele 15 accidente amintite, 6 
au generat victime din rîndul copii
lor, 3 pierzîndu-și viața și ceilalți 3 
fiind grav răniți.

Este o realitate că accidentele de 
circulație produse din cauza pietoni
lor sint cel mai ușor de prevenit, cu 
condiția ca fiecare să dea dovadă de 
disciplină, să nu încalce sau să ig
nore nici o regulă de circulație. 
La rindul lor, conducătorii auto pot 
și trebuie să contribuie mai eficient 
la evitarea accidentării pietonilor, 
reducind viteza și mărind atenția ori 
de cite ori există pericolul apariției 
neașteptate a vreunui pieton pe par
tea carosabilă a drumului, în special 
cînd este vorba de copii.

Distanța de oprire 
a autovehiculelor

Nu o dată și nu puțini șoferi, anga
jați in tamponarea autovehiculelor 
care mergeau înaintea lor, susțin că 
ei au circulat in limitele legale de vi
teză și că accidentul s-ar fi datorat 
opririi bruște a mașinii din față, în- 
trucît conducătorul acesteia nu a 
prevenit pe cel din spate asupra 
intenției de a opri.

în această privință, punctul 24, ar
ticolul 45 din Regulamentul de cir- 
oulație subliniază limpede necesita

Cronica zilei
Marți s-au deschis, la București, 

lucrările seminarului bilateral romă- 
no-poloneZ pe tema „Contribuția ac
tivității cultural-artistice la educarea 
comunistă a copiilor", la care iau 
parte delegații ale Organizației Pio
nierilor din Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunii Cercetașilor Polo
nezi din Republica Populară Polonă.

In cadrul seminarului, participant!! 
realizează un rodnic schimb de ex
periență privind conținutul și moda
litățile de desfășurare a activității 
cultural-artistice, educarea tinerei 
generații în spiritul înaltelor princi
pii ale socialismului si comunismului, 
ale prieteniei si solidarității cu toate 
popoarele lumii.

★

In perioada 31 august-—6 septem
brie. o delegație a Muzeului Revo
luției din R. P. D. Coreeană, con
dusă de Li Sâng-Song, director ad- 
iunct, a efectuat o vizită de schimb 
de experiență la invitația Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România.

Delegația a avut întîlniri la Insti
tutul de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.. la in
stituții de cultură din București. Tot
odată. au fost vizitate unități eco
nomice din industrie si agricultură, 
obiective culturale, istorice si turis
tice din municipiul București, din 
județele Argeș. Ialomița, Prahova. 
Delegația a fost primită de tovarășa 
Tamara Dobrin. membru' al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste.

Intîlnirea prietenească 
dintre reprezentanți 
ai tineretului român 

și ai tineretului iugoslav
Marți au continuat în Capitală 

manifestările prilejuite de întîlnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
iugoslav. In cursul dimineții, cele 
două delegații ale U.T.C. și U.T.S.I. 
s-au întilnit cu brigada de tineret 
„Iugoslavia", care, alături de tinerii 
români, participă în București la ac
țiunile consacrate reconstrucției după 
seismul de la 4 martie.

Oaspeții au vizitat întreprinderea 
„23 August", unde au luat cunoștință 
de preocupările actuale și de perspec
tivă ale tinerilor din marea citadelă 
muncitorească a Capitalei, participînd 
la un interesant schimb de opinii și 
de experiență privind integrarea în 
activitatea productivă.

In după-amiaza aceleiași zile, oas
peții iugoslavi au avut o întîlnire la 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, în cadrul căreia au luat cu
noștință de principalele direcții de 
acțiune în vederea înfăptuirii hotă- 
rîrilor primului Congres al educației 
politice și al culturii socialiste, vizind 
formarea omului nou, constructor 
devotat al socialismului și comunis
mului în România. A fost vizitat, de 
asemenea, Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

Seara, oaspeții iugoslavi au pjecat' 
la Timișoara. (Âgerpres)

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 4 SEPTEMBRIE 1977
Categoria 1: (13 rezultate) 4,50 va

riante a 19 730 lei;
Categoria 2: (12 rezultate) 180,25 

variante a 591 lei;
Categoria 3: (11 rezultate) 2 358,00 

variante a 68 lei.

tea păstrării unei „distanțe corespun
zătoare față de autovehiculul dina
inte, pentru a putea evita lovirea in 
cazul cind acei autovehicul înceti
nește viteza sau oprește brusc". 
De aici reiese clar că șoferului din 
mașina care circulă in urmă ii re
vine întreaga răspundere in cazul lo
virii autovehiculului din față. El are 
datoria să-și regleze in așa fel vi
teza incit să prevină tamponarea 
mașinii din față, în cazul că aceasta 
își reduce viteza ori se oprește pe 
neașteptate. Cit de mare trebuie să 
fie spațiul care se cere păstrat între 
autovehicule ? Se știe că omul nu 
poate reacționa instantaneu la apa
riția unui fenomen. Intre sesizarea 
fenomenului și declanșarea acțiunii 
omului trece un timp care, în cazul 
vitezei autovehiculului, are o impor
tanță deosebită. In circulație, acest 
interval poartă denumirea de „timp 
mort". Tabloul de mai jos prezintă, 
în funcție de viteza autovehiculului, 
valorile medii ale distanțelor par
curse in „timpul mort" și in total, 
din momentul sesizării de către șo
fer a apariției unui obstacol și pină 
la oprirea mașinii :

Viteza de circulație (km/h)
40 50 60 70 80 90 100

Distanța parcursă in timpul mort 
(in metri)

9 13 13 15 17 19 21
Distanta totală de oprire (în metri)
19 27 36 46 58 71 86

Din datele de mai sus «e constată 
că, in comparație ou valorile timpi
lor morți, distanțele totale necesare 
opririi automobilului sporesc consi
derabil. Fenomenul este firesc, avînd 
în vedere că reacțiile omului acțio
nează în același ritm, pe cind spa
țiul de oprire este condiționat de vi
teza autovehiculului. Dacă se ia în 
calcul că un autovehicul parcurge 
16,6 metri într-o secundă la viteza 
de 60 km/h rezultă că la acest regim 
de viteză sint necesare pentru oprire 
peste două secunde. Apare și mai 
clar, in acest context, ce valoare ri
dicată are o singură secundă în con
ducerea autovehiculului.

Firește, calculele prezentate în ta
bel au valoare medie, ele variind și 
in funcție de reacția omului de la 
volan, de reglarea frînelor, uzura 
pneurilor, greutatea mașinii, gradul 
de vizibilitate și, mai ales, starea 
drumului — dacă este uscat sau 
umed, dacă e cu rnîzgă sau polei.

Păstrarea unei distanțe corespun
zătoare intre autovehicule este nece
sară pentru siguranța circulației, 
pentru ca reacția omului de la volan 
să fie oportună și eficientă.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI
Excelenței Sale Domnului ERNESTO GEISEL

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Federative a Braziliei — cea 
de-a 155-a aniversare a proclamării independenței — am deosebita plăcere 
să vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului brazilian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Opțiuni pe calea dezvoltării
Țară cu imense resurse naturale, 

Brazilia se află angajată intr-un 
amplu efort pentru lichidarea dis- 
parităților existente între diferitele 
regiuni ale sale și construirea unei 
economii moderne, armonioase. De
cenii de-a rindul. cafeaua a con
stituit forța propulsoare a econo
miei naționale, țara Amazoanelor 
fiind cel mai mare producător 
mondial. Statul Rio de Janeiro, 
unde a fast cultivată la început, si 
mai apoi Espirito Santo. Minas 
Gerais și în special Sao Pau
lo au concentrat de aceea prin
cipalele ramuri industriale. Sao 
Paulo, de exemplu, care ocupă 
3 la sută din suprafața țării și 19 
la sută din populație, consuma in 
anul 1974 peste 46 la sută din pro
ducția națională de energie elec
trică.

In aceste dondiții, programul na
țional de dezvoltare urmărește — 
paralel cu expansiunea producției 
agricole, cu intensificarea exploră
rii și . exploatării resurselor mine
rale — inițierea unui ansamblu de 
măsuri privind consolidarea indus
triei naționale, repartizarea ei rațio
nală pe teritoriul tării. Proiectele 
Polamazonia, Polonordeste și Polo- 
rentro. din domeniulagri culturii, au 
în vedere includerea in circuitul vie
ții economice a peste 5 milioane hec
tare, pentru a ridica producția de 
cereale și Oleaginoase de la 40—46 
milioane tone anual, în prezent, la 
circa 100 milioane tone anual, asi- 
gurîndu-se nu numai necesarul in
tern, ci și disponibilități de export. 
In ce privește resursele minerale. 
Brazilia consideră că are condiții 
să se auto-aprovizioneze cu toate 
materiile prime necesare, încluzînd 
pe cele din sfera siderurgiei, meta
lelor neferoase, industriei hirtiei și

r e m e aV
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

5 și 10 septembrie. In țară : Vremea 
va fi în general frumoasă mai ales in 
sud-vestul țării. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi Izolate, mai ales în zo-
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VOLEI: Echipa României a cîștigat ÎN CÎTEVA RÎNDURI
„Trofeul Tomis“

Cea de-a XV-a ediție a competi
ției internaționale masculine de volei 
„Trofeul Tomis" a luat sfîrșit aseară 
în Sala sporturilor din Constanța. 
Locul întîi a fost cucerit de echipa 
României — cu 11 puncte, urmată în 
clasamentul final de cele ale U.R.S.S. 
— 10 puncte (setaveraj superior), 
Poloniei — 10 puncte, Ungariei— 9

TENIS
La Forest Hills. în optimile de fi

nală ale probei de simplu bărbați, 
tenismanul argentinean Guillermo 
Vilas l-a învins cu 6—3, 6—1 pe spa
niolul Jose Higueras. Iar nord-ame- 
ricanul Harold Șolomon a dispus cu 
7—6 și 6—3 de coechipierul său Vitas 
Gerulaitis. Intr-o altă partidă, italia
nul Corrado Barazzutti l-a întrecut 
cu 6—2. 6—0 pe Butch Walts (S.U.A.).

în concursul feminin s-au înregis

„DACIADA" — o competiție pentru toți
• In județul Prahova continuă acțiunea „Zece minute pe zi pentru vigoare și sănătate" 

Se cer folosite raționai toate bazele sportive
în ziarul „Scînteia" din 9 februarie 

a.c. se consemna în articolul „Zece 
minute pe zi pentru vigoare si sănă
tate" faptul îmbucurător că în ju
dețul Prahova, cu pondere industri
ală mare, rindurile celor ce practică 
gimnastica la locul de producție 
crescuse, depășind 7 000 de angajați. 
Acum, după mai bine de jumătate 
de an, ne-am interesat din nou des
pre evoluția gimnasticii in produc
ție. Și am constatat lucruri îmbucu
rătoare. Numărul celor ce practică zi 
de zi acest sport de zece minute este 
acum mai mult decît dublu : de a- 
semenea, dublu este și numărul uni
tăților în care el ființează.

...Sintem la „INTEX“-Păulești. în 
februarie, nici o repansatoare nu 
practica aici gimnastica. „Acum — 
ne spune Julieta Oancea. președinta 
comitetului sindicatului — la orele 
10 și 18 ale zilei. 70 de tinere din cele 
două schimburi, ies de la mesele de 
lucru și fac mișcări de înviorare la 
comanda sacadată a unei instruc
toare — o muncitoare tot din rindul 
lor. Trebuie să vă spun că efectul 
pozitiv al acestor mișcări ale corpu
lui s-a și observat in vioiciunea cu 
care muncitoarele iși reiau lucrul, in 
sporul lor productiv". Tot pentru a- 
celeași motive de sănătate și vioi
ciune s-a introdus gimnastica in pro
ducție și la Fabrica de ciorapi din 
Cimpina. Se cer notate și alte unităti 
— întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia. întreprinderea de piese 
turnate Cimpina. Fabrica de sticlărie 
Azuga și cea de postav, tot din a- 
ceastă localitate, unde angaiatilor 
le-a intrat de acum în reflex gim
nastica de dimineață. Cei care altă 
dată se lăsau rugați, acum chiar 
dacă le-ar zice cineva să nu mai 
facă gimnastică, nu i-ar mal putea 
opri. Muncitorii au simtit că este re
confortantă mișcarea, că le dă noi 
puteri și o fac cu plăcere.

Dacă așa se întîmplă la Plopeni și 
in alte părți. o altă situație intîlnim 
la marile unități — la care nici nu 

celulozei, petrochimiei etc. Noi ză
căminte descoperite în vremea din 
urmă sprijină această afirmație : 
rocile fosfatice de la Patos de 
Minas și Coramandel — 800 mili
oane tone ; rezervele de bauxită de 
la Trombetas și Paragominac (A- 
mazonia) ; zăcămintele de minereu 
de fier de la Carajas (Amazonia), 
care se ridică la peste 17 milioane 
de tone. Marilor hidrocentrale Itai- 
pu (pe rîul Parana) și Sobrădinho 
(pe rîul Sao Francisco) urmează 
să li se adauge noi obiective hi
droenergetice.

Investiții importante sint prevă
zute în sectorul industriei grele, al 
construcțiilor de mașini, precum și 
în cel al materiilor prime.

Poporul român, nutrind senti
mente de prietenie față de poporul 
brazilian, de care se simte legat 
prin afinități de limbă și cultură, 
urmărește cu simpatie eforturile a- 
cestuia. rezultatele obținute pe dru
mul dezvoltării. între România și 
Brazilia s-au statornicit relații de 
bună colaborare, al căror curs as
cendent este în avantajul ambelor 
țări și popoare. O contribuție de 
deosebită importantă in acest sens 
au reprezentat-o acordurile si în
țelegerile semnate cu prilejul vizi
tei. oficiale în Brazilia a președin
telui Nicolae Ceaușescu. în iunie 
1975, care au impulsionat puternic, 
pe multiple planuri, relațiile ro- 
mâno-braziliene. Rezultatele obți
nute. interesul ambelor părți pen
tru identificarea și fructificarea de 
noi posibilități de colaborare și 
cooperare în cele mai diferite do
menii corespund aspirațiilor de 
progres ale celor două popoare, 
cauzei păcii și înțelegerii în în
treaga lume.

V. PAUNESCU

nele de deal șl de munte. Vîntul va 
sufla slab, pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, mai coborîte în estul Tran
silvaniei, iar cele maxime între 20 și 
28 de grade, local mal ridicate în sud- 
vest. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceață. In București : Vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil. In 
cursul după-amiezelor condițiile 
atmosferice vor fi favorabile ploii 
slabe. Vînt In general slab. Tempera
tura ușor variabilă.

puncte. R. D. Germane — 9 puncte, 
României (tineret) — 8 puncte și 
Cubei (tineret) — 6 puncte .

în ultima zi au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : Polo
nia — România 3—1 (18—20, 15—8, 
15—9. 15—10) ; Ungaria — România 
(tineret) 3—2 (15—6, 12—15, 3—15,
15—12, 15—13).

trat rezultatele ; Tracy Austin 
(S.U.A.) — Virginia Ruzici (Româ
nia) 6—3, 7—5 ; Billie Jean King 
(S.U.A.) — Kerry Reid (Australia) 
6—1, 3—6. 7—6 ; Betty Stove (Olan
da) — Kathy Kuykendall (S.U.A.) 
6—3, 6—0 ; Mima Jausovec — Janet 
Newberry 6—1. 6—2 : Rosemary Ca
sals — Brigitte Cuypers 6—2. 1—6, 
6—2 ; Virginia Wade — Fiorella Bo- 
nicelli 4—6. 6—1, 6—2.

ne așteptam ! — ca întreprinderea 
de utilaj chimic sau cea de utilai 
petrolier „1 Mai", la Combinatul pe
trochimic Brazi. Aici, gimnastica in 
producție nu este la ea acasă, nu-și 
găsește înțelegere în primul rînd la 
conducătorii întreprinderilor, la or
ganizatorii sindicali și sportivi. Iată 
ce ne spunea tovarășul Stelian Du
mitrescu. șeful comisiei sport-tu- 
rism de la consiliul județean al sin
dicatelor : „Noi, in acest an. am or
ganizat la Ploiești. Sinaia. Azuga, 
consfătuiri cu factori de răspundere 
din unitățile, instituțiile de proiec
tare, laboratoare pe tema Gimnastica 
la locul de muncă — factor important 
în reducerea morbidității și creșterea 
capacității de muncă. Unii din cei 
prezenți au plecat la ei în unităti 
hotăriti să facă ceva. Și. au făcut. 
Alții, insă... spre exemplu — între
prinderea „1 Mai“-Ploiești. Cum să 
se întîmple aici ceva cind președin
tele comitetului sindicatului, tovară
șul Nicolae Bucura, ne tot spune 
-Lăsați. măi tovarășe, că facem». Dar 
apoi uită și nu face nimic". Interlo
cutorul nostru mai amintea si de alti 
asemenea oameni care din gură zic, 
dar practic nu fac.

Se cuvine să spunem, referindu-ne 
la consiliul județean al sindicatelor, 
la consiliul județean pentru educație 
fizică și sport, că nu-i suficient să se 
organizeze o dată sau de două ori pe 
an consfătuiri. Este nevoie de o 
permanentă activitate de îndrumare, 
de control, de sprijin la fata locu
lui. incit gimnastica în producție 
să-și găsească loc de practicare in
tr-un număr mult mai mare de uni
tăți. Tot aici este locul să spunem, 
în încheiere, că prea puține lucruri 
legate de popularizare (filme docu
mentare. programe ale brigăzilor ar
tistice de agitație, conferințe si sim
pozioane la cluburi) și de organizare 
(concursuri cu premii, diplome, com
petiții interuzinale, interateliere etc.) 
6-au realizat, cină acum în anul a- 
cesta. acțiuni de altfel pe care to

Din activitatea partidelor 
progresiste, democratice 

din noile state independente
PARTIDUL DEMOCRATIC DIN GUINEEA:

„Calea luptei pentru independență, 
libertate și demnitate"

Cu prilejul împlinirii a trei decenii de la fondarea Partidului Demo
cratic din Guineea, săptăminalul „Horoya", organ central al partidului, 
prezintă intr-un amplu articol drumul parcurs de mișcarea revoluționară 
guineeză, profundele prefaceri ce au loc in viața internațională.

După mai bine ct două secole de 
dominație străină — scrie revista — 
„majoritatea tăcută" din colonii a 
început în urmă cu trei decenii să 
se miște, cerînd drepturi la liberta
te, muncă și piine. Președintele Se- 
kou Toură, împreună cu alți tova
răși de idei și acțiune, au organizat 
în Guineea mișcarea de rezistență 
împotriva dominației străine și au 
creat la 14 mai 1947 Partidul De
mocratic din Guineea. Printre obiec
tivele principale pe care partidul și 
le-a fixat de la început au fost 
emanciparea locuitorilor tării, lupta 
pentru cucerirea independentei na
ționale. Pentru atingerea acestor o- 
biective, P.D.G. a declanșat o vastă 
acțiune pentru transformarea ve
chilor structuri sociale în vederea 
creării unor condiții adecvate de în
chegare a unității naționale. Aceas
tă luptă a fast o luptă dură și a 
cerut numeroase sacrificii. Nu aveam 
decît alternativa de a lupta sau de a 
dispărea pentru totdeauna ca gui- 
neezi. De aceea, am ales calea luptei 
pentru independentă, libertate și 
demnitate. Revoluția guineeză nu 
este importată. Ea are rădăcini a- 
dînci în inima poporului guineez. 
Partidul a luptat în același timp 
pentru edificarea unei Africi soli
dare. prospere și puternice.

Linia politică a P.D.G. a triumfat 
la 2 octombrie 1958, cînd Guineea 
a devenit independentă. Țara noas
tră, scrie în continuare „Horoya", a 
inspirat multe din demersurile care 
au fost făcute în acea vreme pentru 
crearea Organizației Unității Afri
cane, organizație care a fost creată 
pe deasupra blocurilor și grupărilor 
de țări africane inspirate de fostele 
puteri coloniale. Totodată. Guineea a 
aderat la principiile nealinierii, sus- 
tinînd lupta tinerelor etate indepen
dente din Africa, mișcările de eli
berare națională de pe continent, 
lupta poporului palestinean. precum 
și lupta pentru întărirea mișcării de 
nealiniere, pentru dezarmarea ge
nerală și totală. P.D.G. militează 
pentru promovarea principiilor uni
versal recunoscute ale suveranității 
Si integrității teritoriale, unității na
ționale. neamestecului in afacerile in
terne ale altor țări.

După cucerirea independenței poli
tice. P.D.G. a început o nouă bătă
lie — cucerirea independentei eco
nomice, dezvoltarea economiei pla

Etapa a 13-a a competiției cicliste 
pentru juniori „Cupa orașelor", des
fășurată marți la Constanta, pe cir
cuit, a revenit bucuresteanului Gh. 
Lăutaru, care a parcurs 30 km in 
54’52”. în clasamentul general con
duce Cornel Nicolaie (Ploiești). Pe 
echipe. în fruntea clasamentului se 
află echipa orașului Ploiești, urmată 
de cele ale orașelor București și Tg. 
Mureș.

Federația vest-germană de specia
litate a decis să-și depună candida
tura. pentru Organizarea. în anul 
1982, a campionatelor europene de 
atletism. Pentru organizarea acestei 
competiții mai candidează si federa
ția din Scoția.

Cu prilejul reuniunii Asociației 
europene de atletism, care se va 
desfășura în luna noiembrie, se va 
hotărî cine va fi gazda campionate
lor continentale — ediția 1982. Anul 
viitor, campionatele europene de 
atletism se vor disputa la Praga.

Pentru competiția internațională de 
box „Dinamoviada". care va avea 

varășul Ion Alexandru, președintele 
consiliului județean al sindicatelor 
Prahova, le-a anunțat că se vor face 
în articolul „Scinteii" din 9 februa
rie a.c.

★
Ca reședință de județ, și avînd o 

bază materială bună, firesc, Ploieștiul 
constituie pentru celelalte loca
lități prahovene un exemplu în 
privința preocupărilor si a rezultate
lor în dezvoltarea sportului de masă. 
Odată cu lansarea competiției națio
nale „Daciada". în acest oraș au 
fost Întreprinse numeroase si largi 
acțiuni sportive. „A fost o adevărată 
sărbătoare pentru amatorii de sport 
ziua în care am organizat la com
plexul sportiv al grupului școlar de 
chimie deschiderea festivă a «Dacia- 
dei»“ — ne spunea tovarășul Gh. 
Crăciun, prim-vicepreședlntele con
siliului municipal pentru educație 
fizică si sport.

Ce a urmat însă după acest start 
festiv ? Se pare că în unele asocia
ții sportive lucrurile au fost lăsate 
să meargă de la sine. Este adevărat, 
în planurile de activitate ale mai 
multor asociații — și. la finele fie
cărei săptămîni, în centralizatorul 
consiliului municipal pentru educa
ție fizică și sport — sint Înscrise su
ficiente acțiuni. Dar. după cum 
aveam să constatăm cu ocazia recen
tului nostru raid, de la intenții și 
scripte la fapte si realitate calea este 
lungă. Iată, am vizitat mai întîi com
plexul sportiv de la Grupul școlar de 
chimie. Terenurile si sălile de sport 
— pustii. Cum ora vizitei noastre — 
era înainte de amiază — nu părea a 
fi dintre cele mai frecvent folosite 
pentru activități sportive, ne-am in
teresat dacă în alte perioade ale zi
lei sau în altg zile ale verii a fost 
programată, și s-a desfășurat, vreo 
activitate pe terenurile respective. 
Ne-a răspuns însuși directorul grupu
lui. ing. Gh. Ghiță : „Ne pare rău 
și nouă, dar de la deschiderea fes
tivă a «Daciădei», terenurile de aici 

nificate si libere. în acest context, 
Republica Guineea s-a pronunțat 
pentru raporturi echitabile între 
preturile materiilor prime si cele 
ale produselor manufacturate, consti
tuirea unor mecanisme financiare 
internaționale pe baze democratice, 
care să nu lezeze suveranitatea na
țională asupra bogățiilor țării.

In fapt, raportul de forte pe scena 
mondială depinde de stabilitatea fie
cărei țări în parte, de capacitatea 
statelor de a-și apăra independenta. 
De aceea, soliditatea frontului nos
tru interior și securitatea externă 
sint un important factor de pace și 
stabilitate internațională.

De trei decenii, P.D.G. militează 
cu fermitate împotriva politicii de 
forță și amenințare cu forța, 
luptînd pentru independentă și ega
litate între popoare, pentru dreptul 
fiecărei țări de a se dezvolta liber, 
de a participa activ la statornicirea 
unor raporturi noi în toate domenii
le vieții internaționale.

Este semnificativ că în perioada 
postbelică au avut loc aproape 500 
de încercări de forță, lovituri mili
tare de stat si conflicte locale, din 
care majoritatea covîrșitoare în re
giunile in curs de dezvoltare. Chel
tuielile militare au depășit 350 
miliarde de dolari, adică 60 la sută 
din produsul national brut al tutu
ror statelor. Aproape 400 000 de oa
meni de știintă și ingineri sint în
cadrați în cercetările militare. Nici
odată. arată săptăminalul. factorul 
militar nu a jucat un astfel de rol 
în istoria umanității în relațiile in
ternaționale. în același timp, con
tinuă presiunile exercitate de impe
rialiști asupra independentei și li
bertății tinerelor state. Se între
prind acțiuni combinate din in
terior si exterior, au loc intervenții 
militare fățișe. Țara noastră a fost 
ea însăși tinta unei astfel de inter
venții. pe care a zdrobit-o cu 
succes.

Deschisă spre lume. Republica 
Guineea nu intenționează să se în
chidă în ea însăși, nici să res- 
trîngă drepturile democratice ale 
cetățenilor ei : ea se pronunță pentru 
relații noi între state, care să per
mită dezvoltarea tuturor națiunilor 
în condiții de libertate si indepen
dentă.

loc la Ulan Bator (R. P. Mongolă), 
echipa clubului Dinamo București va 
fi alcătuită din următorii pugiliști : 
Nicolae Șeitan, Remus Cozma, Dinu 
Teodor, Jenei Vancea, Ilie Drago- 
mir, Simion Cuțov. Vaslle Cicu, Va- 
sile Didea, Valentin Silaghi, Ion 
Gyorfi și Mircea Simon.

Echipa feminină de volei a Cubei, 
aflată in turneu în R. D. Germană, 
a susținut în orașul Bernau un joc 
amical cu selecționata țării-gazdă. 
Voleibalistele cubaneze au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—1 (15—6, 
15—10. 9—15, 15-13).

Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit Ia „Palatul Sporturilor" din Bar
celona întîlnirea amicală de baschet 
dintre reprezentativele masculine 
ale Spaniei și U.R.S.S. Baschetbaliș- 
tii sovietici au obtinut victoria cu 
scorul de 92—87 (59—39). principalii 
realizatori fiind Belov (14 puncte) și 
Tkacenko (12 puncte). Coșgeterul 
formației gazdă a fost Santillana, 
care a înscris 27 puncte.

n-au mai fost solicitate aproape de
loc. Elevii scolii noastre sint în va
cantă. însă în jur. foarte aproape, 
sint întreprinderi și instituții (intre 
care „Rafinorul". G.S.C.M.R.I.C.), 
care ar fi putut — și am fi fost foar
te bucuroși — să ne solicite acces la 
baza sportivă".

...La doi pași, bazinul de înot aflat 
în folosința exclusivă a membrilor 
asociației sportive „Rafinorul". se 
găsea de asemenea într-o prelungă 
inactivitate. Și aceasta în plină vară, 
în zilele cînd — dacă ar fi să dăm 
crezare planului de acțiuni în cadrul 
„Daciadei" — aici urmau să se des
fășoare cu regularitate concursuri 
populare de natatie.

Un alt popas îl facem la baza spor
tivă „Dorobanțul" a binecunoscutei 
întreprinderi cu același nume. Pe te
renul de fotbal, un meci de antrena
ment intre cele două echipe consti
tuite ad-hoc; bazinul de înot — afară 
soare, cald — era însă gol. Am aflat 
că trebuia să i se schimbe apa. dar 
informațiile noastre sint întregite: 
bazinul și anexele lui sint în gene
ral destul de puțin solicitate, chiar și 
în zilele cele mai călduroase. De ce T 
Pentru că. pretinde președintele aso
ciației, tovarășul Miai Micăle. tinere
lor si tinerilor din întreprindere nu 
le-ar place sportul ! Nimeni nu 
spune, desigur, că organizarea acti
vității sportive de masă nu necesită 
un anume efort, o preocupare stator
nică, spirit de inițiativă. Dar. la 
„Dorobanțul" sportul se limitează la 
clteva întreceri programate mai ales 
cînd e vorba de „Zile festive" și, 
bineînțeles, la... echipa de fotbal.

Cele citeva aspecte semnalate mal 
sus — constatate și însușite și de 
consiliul mnnicipal pentru educație 
fizici si sport — vor determina, spe
răm, o analiză atentă Ia nivelul 
asociațiilor sportiva respective.

Constantin CAPRARU 
Ion DUMITR1U
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„SUB SEMNUL PRIETENIEI"
Ample reportaje în presa bulgară despre primirea sărbătorească făcută 
de poporul bulgar tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, 

despre perspectivele relațiilor romăno-bulgare
Ziarele centrale care au apărut 

marți la Sofia consacră spatii largi 
relatărilor și reportajelor de/pre mo
mentele înscrise în programul primei 
zile a vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o efectuează, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în tara vecină și prietenă.

Acestei mari sărbători a prieteniei 
româno-bulgare îl sînt consacrate 
pagini întregi. Sub titluri mari, 
„Rabotnicesko Delo“, „Trud“, „Zem- 
ledelsko Zname", „Narodna Armia" 
publică ample reportaje despre cere
monia sosirii și primirea sărbătoreas
că făcută de sofioți inaltilor soli ai 
poporului român, relatări despre în
ceperea convorbirilor oficiale. Sînt 
reproduse, de asemenea, integral, 
toasturile rostite de cei doi conducă
tori de partid la dineul desfășurat în 
ajun. Ziarele inserează, totodată, in
formații despre întrevederea dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, despre primirea de către pre
ședintele României a șefilor de mi
siuni diplomatice acreditați la Sofia, 
precum și despre solemnitatea depu
nerii de coroane.

Sub titluri ca „Prietenia bulgaro- 
română — o ■prietenie in acțiune", 
,.O nouă contribuție l.a întărirea co
laborării frățești dintre Bulgaria și 
România". „Se întăresc și se adincesc 
prietenia și colaborarea", ,,Dorința de 
înțelegere reciprocă și prietenie fră
țească" — ziarele subliniază în mod 
deosebit marea însemnătate a noii 
întîlniri la nivel înalt, a convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov,

„Capitala Bulgariei socialiste — scrie 
„RABOTNICESKO DELO". organul 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar — a salutat cor
dial. cu profundă stimă și sentimente 
frățești pe conducătorul României 
prietene, eminentul activist de partid 
și om de stat". Același ziar scoate in 
evidență atmosfera de înțelegere re
ciprocă și prietenie frățească în care 
s-au desfășurat convorbirile din pri
ma zi a vizitei.

Relatările și reportajele sînt bogat 
Ilustrate cu imagini fotografice ce 
surprind momentele cele mai sem
nificative ale vizitei.

La rîndul lor, posturile naționale de 
radio șl televiziune au transmis în di
rect ceremonia sosirii, au prezentat 
pe larg, in deschiderea tuturor emi
siunilor lor informative, desfășurarea 
principalelor momente ale vizitei.

Ziarele „Otecestven Front" și „Ve- 
cemi Novini", care au apărut luni 
seara, au publicat, la rîndul lor. am
ple .reportaje despre sosirea inaltilor 
soli ai poporului nostru. Reportajele

sînt însoțite de comentarii si cores
pondențe consacrate dezvoltării prie
teniei româno-bulgare.

Sub titlul „O vizită sub semnul 
prieteniei". OTECESTVEN FRONT" 
relevă că noua întîlnire la nivel înalt 
este consacrată „examinării dezvol
tării relațiilor frățești dintre cele 
două partide, colaborării dintre Re
publica Populară Bulgaria si Repu
blica Socialistă România", arătînd că 
„aceste raporturi cunosc un curs pu
ternic ascendent, in concordantă cu 
orientările stabilite de partidele 
noastre, cu interesele popoarelor bul
gar și român". „Această vizită — a- 
preciază ziarul — reprezintă o nouă 
contribuție importantă la dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a colaborării 
noastre frățești".

După ce prezintă o serie de date 
ce ilustrează puternica dezvoltare pe 
care au cunoscut-o în ultimii ani re
lațiile economice româno-bulgare, 
comentariul arată că. sporind în ritm 
rapid potențialul lor industrial, ță
rile noastre folosesc totodată posibi
litățile crescînde de cooperare pe 
care le oferă această realitate. Ziarul 
menționează că această cooperare 
cuprinde în prezent principalele ra
muri industriale și evidențiază, în 
acest context, că „se afirmă tot mai 
mult formele noi de cooperare, ilus
trate de întreprinderea de mașini 
grele care se ridică în comun la 
Ruse—Giurgiu, de pregătirile pentru 
realizarea complexului hidroenerge
tic Nikopole—Turnu Măgurele".

„Toate acestea — apreciază zia
rul — reprezintă un puternic factor 
de dinamizare a operei de construire 
a socialismului dezvoltat atlt la noi. 
cit și în Republica Socialistă Ro
mânia".

Reliefînd, în continuare, bunele 
rezultate obținute in dezvoltarea re
lațiilor noastre și în domeniile știin
ței, culturii. învătămîntului. mijloa
celor de informare în masă, ziarul 
conchide : „Nu încape îndoială că in- 
tilnirea și convorbirile care se des
fășoară acum la Sofia între cei doi 
conducători de partid și de stat vor 
conduce la amplificarea considera
bilă a relațiilor de prietenie fră
țească dintre țările noastre, a colabo
rării fructuoase dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socialismului 
și păcii in Europa și in lume".

In corespondența transmisă din 
București, „VECERNI NOVINI" pre
zintă pe larg o serie de exemple eloc
vente privind creșterea continuă a 
volumului schimburilor economice și 
diversificarea cooperării între Româ
nia și Bulgaria.

La rîndul său, „NARODNA AR

MIA" inserează un reportaj despre 
șantierul întreprinderii ce se înalță 
în comun la Ruse—Giurgiu, pe care 
o caracterizează „un nou simbol al 
prieteniei și colaborării frățești ce 
leagă popoarele noastre". După ce 
evocă acel moment luminos al prie
teniei bulgaro-române cind tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au așezat piatra de temelie a acestui 
obiectiv industrial de mare însemnă
tate. adăugind o pagină nouă în cro
nica bunei noastre vecinătăți, repor
tajul prezintă mersul lucrărilor pe 
șantier, progresele înregistrate de 
constructorii bulgari la Ruse.

..Construirea în comun a acestei 
mari întreprinderi — se spune în în
cheierea reportajului ■— este o do
vadă grăitoare a puternicei dezvol
tări a colaborării dintre Bulgaria și 
România. Nu peste multă vreme se 
va înălța pe Dunăre un mare obiec
tiv al cincinalului, un nou simbol 
al prieteniei dintre cele două țări 
socialiste vecine".

Ca și în ziua precedentă, posturile 
de radio și televiziune au informat 
pe larg. în cursul zilei de marți, pe 
ascultători și telespectatori despre 
desfășurarea vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
la Stara Zagora, despre primirea en
tuziastă făcută și aici inaltilor soli ai 
poporului nostru de locuitorii Bul
gariei prietene.

Ziarul „SEPTEMVRI", organul co
mitetului județean de partid din 
Stara Zagora, oraș care a trăit marți 
o mare sărbătoare — „Sărbătoarea 
prieteniei româno-bulgare" — a apă
rut în ziua vizitei inaltilor oaspeți 
români cu numeroase materiale con
sacrate acestui mare eveniment. In 
deschiderea primei pagini, sub titlul 
„Astăzi sosește în Stara Zagora 
tovarășul Nicolae Ceaușescu". foto
grafia pe două coloane a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este însoțită de 
ample date biografice marcînd prin
cipalele momente din viata secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, în strînsă legătură cu isto
ria din ultimele patru decenii a po
porului român. Reportajul primei zile 
a vizitei din capitala bulgară este 
inserat în ziar cu titlul „O nouă con
tribuție la dezvoltarea colaborării 
multilaterale".

O întreagă pagină, bogat ilustrată 
cu fotografii de la mari întreprinderi 
constructoare de mașini din Bucu
rești și Ploiești și de la întreprin
derea de aluminiu din Slatina, înfă
țișează ne larg cititorilor date sta
tistice reprezentative pentru dezvol
tarea în ritmuri înalte a economiei 
românești, date care susțin convin
gător reportajul „Republica Socia
listă România în plin avînt".

Tîrgul internațional de la Maputo
Președintele Samora Machel a vizitat pavilionul României

MAPUTO 6 (Agerpres). — Tova
rășul Samora Machel. președintele 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), președintele Re
publicii Populare Mozambic. însotit de 
conducători de partid și de stat, a 
vizitat pavilionul României la Tîr
gul internațional „FACIM" de la 
Maputo.

Președintele Samora Machel și cei
lalți conducători mozambicani au dat 
o 'înaltă apreciere calității si va
rietății exponatelor românești.

Subliniind posibilitățile largi de 
extindere a relațiilor economice din
tre România și Mozambic, președin
tele Samora Machel a evidențiat 
dezvoltarea fructuoasă a colaborării 
dintre cele două partide și popoare, 
în spiritul întâlnirii și convorbirilor 
purtate la București cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

MAREA BRITANIE

Reluarea activității politice 
pe fundalul persistenței 

frămintărilor economico-sociale
După o scurtă, dar frămîntată vacanță de vară, viața politică britanică 

își reia cursul potrivit unei tradiții încetățenite de-a lungul ultimelor de
cenii, odată cu Congresul anual al sindicatelor britanice (T.U.C.), care 
și-a început luni lucrările la Blackpool. Urmează apoi, la mijlocul lunii, 
conferința Partidului liberal, după care, în prima decadă a lui octom
brie, se vor desfășura, la Brighton, convențiile anuale ale principalelor 
partide politice britanice •— laburist și conservator.

Comentatorii londonezi remarcă 
faptul că în pregătirea și desfășura
rea acestor conferințe sînt de în- 
timpinat momente dificile. Docu
mentele publicate, reflectind preocu
pările asupra principalelor probleme 
politice, economice și sociale care 
confruntă Marea Britanie. dezvăluie 
nu numai frâmintările din interiorul 
organizațiilor menționate, dar mai 
ales greutățile în găsirea unor răs
punsuri și soluții unanim accepta
bile.

Așa cum se prezintă situația în 
momentul de față, este greu de pre
cizat dacă la Congresul T.U.C. dele
gații vor acorda sau nu sprijin poli
ticii guvernului laburist de „restrân
gere" a revendicărilor privitoare 
la salarii pentru o nouă pe
rioadă de 12 luni, după ce timp 
de doi ani sindicatele au res
pectat termenii „contractului so
cial" prin care se angajau să nu 
pretindă majorări de salarii decît in 
anumite limite. După datele existen
te, uniuni sindicale reprezentînd 2.6 
milioane voturi s-au pronunțat îm
potrivă, în timp ce favorabile sînt 
doar sindicatele întrunind 2.3 milioa
ne voturi. Iată de ce, primul minis
tru James Callaghan s-a hotărit să 
participe personal la Congresul 
T.U.C.. pentru a adresa un apel ce
lor prezenti în direcția continuării 
sprijinului acordat de sindicate gu
vernului laburist.

De acest sprijin va avea nevoie 
cabinetul mai mult ca oricind, de
oarece sînt șanse ca acordul dintre 
laburiști și liberali („lib-lab pact"), 
în virtutea căruia ultimii au votat 
în parlament alături de guvern sal- 
vîndu-1 de la o înfrîngere sigură, 
să nu supraviețuiască la conferința 
partidului liberal. Infrîngerea zdrobi
toare suferjtă recent de candidatul 
liberal în circumscripția electorală 
Ladywood (el a primit doar 700 de 
voturi, fată de peste 3 000 în 1974) 
este considerată de unele cercuri li
berale ca o respingere a politicii 
conducerii partidului de cooperare 
cu laburiștii. Rămîne de văzut dacă, 
liderul liberal David Steel va reuși 
să liniștească spiritele din interiorul 
partidului său pentru a determina 
continuarea actualului „lib-lab-pact“.

Nici premierului Callaghan, în ca
litate de lider al partidului laburist, 
nu-i va fi ușor să estompeze puter
nicele critici ale aripii de stînga din 
partidul său împotriva unor aspecte 
ale politicii economice și sociale gu
vernamentale. Dar, după cum rela
tează presa londoneză, șeful guver
nului va încerca să se prevaleze de 
faptul că „economia britanică a în
ceput să dea unele semne de redre
sare" („Times") : în luna iulie, rata 
inflației a fost de 0.1 la sută, fiind 
cea mai scăzută din ultimii trei ani ; 
de asemenea, pe primele șase luni 
creșterea preturilor a fost de „nu
mai" 6,6 la sută, față de 9,3 la sută 
cit era cu un an în urmă.

Față de aceste „tonalități optimis
te" — cum se exprima ziarul ..Daily 
Mirror" — în economia britanică ac
ționează însă forțe contradictorii care 
determină un tablou general mai 
puțin optimist. Astfel, privită' din 
punctul de vedere cheie al Marii 
Britanii — producția industrială — 
realitatea continuă să fie mai puțin 
îmbucurătoare. în cel de-al doilea 
trimestru — arată datele oficiale pu- 
bljcate la Londra — produsul social 
brut a scăzut cu 1 la sută fată de 
primele trei luni ale anului în curs, 
in prezent. producția industrială 
aflîndu-se cu mult sub nivelul anu
lui 1973 și chiar ai anului de criză 
1974. Mai gravă este situația privită 
prin prisma politicii sociale. In luna 
august au existat 1 635 950 șomeri — 
reprezentând 6.9 la sută din întrea
ga forță de muncă — ceea ce în
seamnă că în prezent în Marea Bri
tanie numărul celor fără lucru este 
mai mare decît oricînd în perioada 
postbelică.

Nemulțumirile generate de aceste 
stări de lucruri se vor oglindi fără 
îndoială atît la congresul T.U.C.. cit 
și la conferințele anuale ale parti
delor laburist, conservator și liberal, 
care vor cunoaște, potrivit comenta
torilor londonezi, dezbateri aprinse și 
confruntări de opinii. în vederea de
finirii unei politici noi. care să tină 
mai mult seama de schimbările pe
trecute în ultima vreme pe eșichie
rul britanic.

N. PLOPEANU

Tovarășul Kim Ir Sen a primit delegația 
română de activiști de partid din armată

ORIENTUL
MIJLOCIU DE PRETUTINDENI

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 5 
septembrie, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
Kim Ir Sen, a primit delegația de 
activiști de partid din armata Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
generalul locotenent Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, aflată 
într-o vizită de schimb de experien
ță in R.P.D. Coreeană.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis tovară
șului Kim Ir Sen, Partidului Muncii 
din Coreea, poporului din R.P.D. Co
reeană un salut de prietenie, urări 
de succes in opera de construi
re a socialismului, in lupta pentru 
unificarea pașnică, independentă și 
democratică a Coreei.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cel mai cald și prie
tenesc salut din partea sa, a Parti
dului Muncii din Coreea, a întregu
lui popor din R.P.D. Coreeană.

In timpul convorbirii a fost. expri
mată convingerea că relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Muncii din Coreea și 
Partidul Comunist Român vor conti
nua să se dezvolte in spiritul înțe
legerilor realizate cu prilejul întîlni- 
rilor dintre conducătorii de partid si 
de stat ai celor două țări, al Trata
tului de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, semnat la Bucu
rești in anul 1975.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate tovă
rășească, au luat parte generalul de 
armață O Jin U. membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, ministru] 
forțelor armate populare coreene, și 
generalul de armată Să Ciol, șeful 
Direcției Generale Politice a armatei 
populare coreene.

Au fost de față Dumitru Popa, am
basadorul României în R.P.D. Co
reeană, și colonelul Constantin An- 
ghel. atașat militar aero și naval al 
tării noastre la Phenian.

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 6 (Agerprejs), — La 

Phenian au loc lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea avîpd pe ordinea 
de zi „Tezele cu privire la educația 
socialistă", transmite agenția A.C.T.C. 
în cadrul lucrărilor, tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al

Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a prezen
tat plenarei documentul oonținind 
aceste teze. In document se subli
niază necesitatea întăririi educației 
socialiste și sînt indicate orientările 
și căile pentru dezvoltarea educației 
socialiste in R.P.D. Coreeană.

„Cartea în slujba păcii și progresului" 
Participarea României la Expoziția internațională de carte 

de la Moscova
MOSCOVA 6. — Trimisul special 

Agerpres. Mihai Chebeleu. transmi
te : La 6 septembrie, la Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S. a avut loc deschiderea ofi
cială a primei ediții a expoziției in
ternaționale de carte de la Moscova, 
care se desfășoară sub deviza „Car
tea in slujba păcii și progresului". La 
această manifestare sînt reprezen
tate peste 1 500 de edituri și orga
nizații de comerț cu cartea din 65 de 
țări, precum și centrele editoriale 
care își desfășoară activitatea 
sub auspiciile O.N.U., UNESCO. 
U.N.I.C.E.F. și ale altor organizații 
internaționale.

Li această prestigioasă manifes
tare internațională, România partici
pă cu o expoziție ce însumează 1 300 
titluri din cele mai diverse domenii 
de activitate — știință și tehnică, 
chimie, fizică, medicină, istorie, bele
tristică.

La loc de frunte se află operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. apă
rute in limba română și în limbi de 
circulație universală. lucrarea „Sub 
semnul prieteniei frățești româno- 
sovietice", privind întilniri si convor
biri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev. Sint prezentate, de aseme
nea, documentele Congresului al XI- 
lea al P.C.R., precum și lucrări de
dicate unor evenimente remarcabile 
din istoria poporului român și a 
luptei sale pentru neatîrnare și inde
pendentă națională.

CAIRO 6 (Agerpres). — La Cairo 
s-a încheiat reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Ligii 
Arabe. Cu acest prilej, a fost adop
tat un proiect de rezoluție, care ur
mează să fie prezentat Adunării Ge
nerale a O.N.U.. după examinarea sa 
prealabilă, la New York, de către 
miniștrii de externe ai statelor isla
mice și nealiniate.

Potrivit agențiilor de presă, ele
mentele esențiale ale proiectului de 
rezoluție, ca și dezbaterile care au 

;avut loc cu prilejul acestei reuniuni, 
se referă la perspectivele soluționă
rii politice a situației din Orientul 
Mijlociu.

PARIS. — Regele Hussein al Ior
daniei a avut marți o întrevedere cu 
președintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing. Referindu-se la problema 
palestineană. pe care a examinat-o 
cu șeful statului francez, suveranul 
hașemit a spus : „Am procedat la un 
schimb de vederi și cred că există 
un teren de înțelegere in ce privește 
majoritatea aspectelor acestei ches
tiuni".

Declarațiile secretarului 
general al 0. N. U.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Aflat 
în vizită în U.R.S.S.. secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
arătat la o conferință de presă că 
discuțiile purtate cu ministrul de 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
au fost folositoare, ele permitînd o 
mai bună înțelegere a poziției Uniu
nii Sovietice într-o serie de proble
me, informează agenția T.A.S.S.

In ce privește sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. din anul 
viitor consacrată dezarmării, secre
tarul general al Națiunilor Unite a 
exprimat opinia că aceasta va aduce 
o contribuție substanțială în acest do
meniu hotărîtor prin însemnătatea sa. 
El a relevat și însemnătatea Confe
rinței mondiale pentru dezarmare.

El si-a manifestat îngrijorarea fată 
de intențiile Israelului de a crea noi 
așezări în teritoriile ocupate. Astfel 
de hotărîri. a spus el, sînt în con
tradicție cu rezoluția corespunzătoa
re a O.N.U. și nu pot contribui la 
materializarea eforturilor ce se fac 
pentru reglementarea problemei Ori
entului Mijlociu. Secretarul general 
al O.N.U. a subliniat, în context, că 
nalestinenii nu trebuie priviți ca re- 
fugiati, ci ca un popor care are drep
tul la autodeterminare.

Pentru o largă conlucrare internațională 
in combaterea deserturilor

AFRICA AUSTRALA
Sprijin larg acordat luptei popoarelor 

împotriva asupririi rasiale
NAIROBI 6 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Nairobi, minis
trul de externe al Kenyei, Munyua 
Waiyaki, a subliniat că țara sa va 
continua să sprijine lupta de elibera
re a popoarelor din sudul Africii, 
pinâ la instaurarea conducerii majo
rității africane. El a denunțat mane
vrele regimurilor minoritare rasiste 
de la Salisbury și Pretoria, vizînd 
perpetuarea dominației lor.

KINSHASA. — Generalul Oluse- 
gun Obasanjo, șeful statului nige
rian. a sosit la Kinshasa, într-o vizi
tă oficială de două zile, în cursul că
reia va avea convorbiri cu președin
tele zairez, Mobutu Șese Seko. An
terior, președintele Obasanjo a între
prins o vizită oficială la Lusaka. în 
centrul convorbirilor sale cu preșe
dintele Zambiei. Kenneth Kaunda, 
figurînd probleme referitoare la si

tuația de pe continentul african, cu 
precădere din Africa australă. Cu a- 
cest prilej, șeful de stat al Nigeriei 
a arătat că țara sa sprijină eforturile 
țărilor africane numite „din prima 
linie".

JOHANNESBURG. — Două grupări 
politice care se pronunță împotriva 
apartheidului și discriminării rasiale, 
ridicate la rang de principiu de gu
vernul minoritar rasist al lui Johan
nes Vorster. au fuzionat, formînd 
Partidul Federal Progresist (P.F.P.).

Salutînd apariția noului partid po
litic. Helen Susman, singurul repre
zentant al opoziției albe în parla
mentul sud-african. a menționat că 
formarea P.F.P. reprezintă începutul 
eforturilor pentru înlăturarea de la 
conducere .a Partidului Național al 
premierului Vorster.

agențiile de presă
Delegația de activiști ai

P.C.R., condusă de Adalbert Cri-
șan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., care se 
află în R. P. Mongolă. în vizită de 
schimb de experiență, a fost primită 
de D. Gombojav. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol.

niunii participă delegați din Bolivia. 
Brazilia. Cuba. Columbia. Costa Rica. 
Chile. Haiti. Honduras. Jamaica. 
Mexic. Panama. Paraguay. Peru. Re
publica Dominicană. Trinidad-Tobago. 
Uruguay și Venezuela.

Intervenția șefului delegației române 
la Conferința O.N.U. de la Nairobi

NAIROBI 6 (Agerpres). — Luînd cu- 
vintul in ședința plenară a Conferin
ței O.N.U. pentru combaterea deșer- 
turllor. ale cărei lucrări continuă la 
Nairobi, șeful delegației române; lori 
Dfiriceanu.. ambasadorul României în 
Kenya, a prezentat poziția tării noas
tre în legătură cu problemele care fac 
obiectul acestei reuniuni Internatio
nale.

Referindu-se la importanta proble
melor de pe agenda conferinței, vor
bitorul a arătat că România, ca și 
toate celelalte state ale lumii, este in
teresată în combaterea extinderii de
serturilor. apreciind că în vederea a- 
tingerii acestui obiectiv este nevoie 
să se întreprindă acțiuni concertate 
de largă conlucrare internațională, 
care trebuie să constituie o responsa
bilitate pentru toate națiunile lumii.

Tara noastră consideră că la acțiu
nile de combatere a flagelului deser- 
tificării trebuie să participe, alături 
de. tarile în curs de dezvoltare, si sta
tele industrializate, prin acordarea de 
ajutoare materiale, transferul gratuit

de tehnologii și informații, sprijin în 
formarea de cadre. în spiritul prin
cipiilor adoptate de O.N.U., pentru in
staurarea unei noi ordini economică 
internaționale.

Concomitent, apare deosebit de im
portant ca țările în curs de dezvolta
re să realizeze și acțiuni de cooperare 
între ele. pe bază de reciprocitate, 
pentru a asigura eficienta sporită a e- 
forturilor de combatere a deserturilor.

In conformitate cu principiile sale 
de politică externă, si în spiritul so
lidarității internaționale. România do
rește să participe la acțiunile de com
batere a deșertificării, oferind, în li
mitele experienței sale proprii, sprijin 
sub formă de informații, tehnologii, 
formarea de cadre, în cadrul unor în
țelegeri reciproc avantajoase cu ță
rile interesate. In acest scop, șeful 
delegației române a arătat că tara 
noastră ar putea să angajeze partial 
sau total lucrări cu caracter de cerce
tare. proiectare sau execuție. în ca
drul unor proiecte finanțate din dife
rite surse.

transmit:

Președintele Partidului 
Comunist din Spania, Dolores 
Ibarruri. a fost operată la spitalul 
clinic din Madrid, in urma unei afec
țiuni cardiace — informează agențiile 
France Presse si U.P.I.. citind decla
rația unui purtător de cuvînt al 
P.C.S. După cum s-a precizat, medi
cii au procedat la implantarea în to
racele pacientei a unui regulator 
cardiac electric. Starea sănătății ore-, 
ședintelui P.C.S.. care este in virstă 
de 31 de ani. este satisfăcătoare.

Apel la o acțiune unitară 
împotriva mafiei. I"1 siaeruo, 
în regiunea italiană Calabria, s-au 
desfășurat lucrările unei reuniuni a 
parlamentarilor, liderilor sindicali si 
primarilor din regiune care au 
dezbătut problemele pe care le ridică 
populației si autorităților existenta si 
„activitățile" grupurilor mafiote. 
Participanta la lucrări au adresat 
primului ministru. Giulio Andreotti, 
un document in care se preconizează 
o serie de măsuri de luptă împotriva 
mafiei. La acest congres a fost lan
sat. de asemenea, un apel forțelor 
politice democratice din Italia pen
tru a se trece la o acțiune unitară 
împotriva mafiei.

Sesiunea 0.LA.D.E.
Quito au început lucrările celei de-a 
opta sesiuni a Organizației latino- 
americane a energiei (O.L.A.D.E.). 
care examinează proiectul creării 
unui organism de finanțare a progra
melor de aprovizionare cu energie a 
țărilor membre. La lucrările reu

Ansamblul românesc „Fire de 
dor" din Tîrgoviște a susținut 
mai multe spectacole în Austria, 
in cadrul tradiționalului festival 
de folclor de la Krems. la care 
au mai participat formațiuni fol
clorice de prestigiu din nume
roase țări. Paleta variată de 
cintece și dansuri prezentate, 
precum și frumusețea portului 
nostru popular au stivuit intere
sul și aprecierea unanimă a pu
blicului, astfel incit spectacolele 
susținute de ansamblul româ
nesc s-au bucurat de un deose
bit succes.

Irlanda de Nord. Numărul 
persoanelor civile decedate in acest 
an ca urmare a actelor de violentă 
si atentatelor puse la cale de elemen
tele extremiste ale grupărilor confe
sionale protestantă si catolică din 
provincie a ajuns la 52. a anuntat se
cretarul britanic pentru problemele 
Ulsterului. Roy Mason. In același in
terval al anului trecut isi pierduseră 
viata 187 de persoane civile. Mason a 
apreciat că actualele cifre sint încu
rajatoare pentru populația nord-ir- 
landeză. dar numărul victimelor in 
rîndul militarilor britanici dislocați 
în provincie pentru menținerea ordi
nii și al polițiștilor locali este încă 
un motiv de preocupare.

Negocieri nipono-ameri-
Cane. Tokio a început prima 
rundă de negocieri nipono-americane 
asupra problemelor economice. Dele
gația americană va încerca să obțină 
un angajament din partea Japoniei 
privind reducerea voluntară a expor
turilor sale în S.U.A. Schimburile co-

merciale dintre cele două țări s-au 
soldat anul trecut cu un surplus pen
tru partea japoneză de 5,5 miliarde 
dolari, in primul semestru al acestui 
an excedentul nipon ridieîndu-se la 
3,03 miliarde dolari.

Grevă în Australia. Pers°- 
nalul serviciilor de transporturi pu
blice din principalele două orașe ale 
Australiei — Canberra si Melbourne 
— a declarat marți o grevă de 24 
de ore. Cei 20 000 de greviști reven
dică îmbunătățirea condițiilor de via
tă. Este cea de-a treia acțiune reven
dicativă organizată în această lună la 
Melbourne de personalul din trans
porturile publice.

Șomajul în Japonia 3 cu_ 
prins. in luna iulie, 1 050 000 per
soane. cu 60 000 mai mult decît in 
aceeași lună a anului trecut, se arată 
într-un raport prezentat guvernului, 
marți, de Masaaki Fujita, director-

general al Oficiului premierului ni
pon. Rata șomajului atinge 2.13 la 
sută, continuînd tendința de creștere 
începută în luna februarie.

La Washington 3 3VUt loc 
marii ceremonia parafării textului 
noului tratat asupra Canalului Pa
nama de către șefii echipelor ame
ricană si panameză care au negociat 
acest document. Ceremonia semnării 
noului tratat de către, președintele 
S.U.A.. Jimmy Carter, si de primul 
ministru panamez. Omar Torrijos. va 
avea loc miercuri la Washington. 
Documentul cuprinde două texte : 
Tratatul asupra Canalului Panama si 
Tratatul privind permanenta neutra
litate a Canalului.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, D3Vid Owen- 3- 
flat la Madrid într-o vizită oficială, a 
avut, convorbiri cu omologul său. 
Marcelino Oreja. Pe agenda discuți
ilor a figurat, cu prioritate, problema 
eventualei aderări a Spaniei la Pia
ța comună. David Owen a exprimat, 
cu acest prilej, sprijinul deplin al 
Marii Britanii pentru primirea Spa
niei ca membru cu drepturi depline al 
C.E.E.

Intenția organizației neofasciste „Volksunion" de a convoca la Miinchen 
o manifestație la 3 septembrie a stîrnit numeroase proteste in rîndul 
opiniei publice din R. F. Germania. Municipalitatea din Miinchen a in
terzis in cele din urma desfășurarea acestei acțiuni provocatoare neo
naziste. In imagine: o demonstrație care a avut loc în capitala Bavariel 

la chemarea Asociației antifasciștilor vest-germani

• NOI IPOTEZE PRI
VIND APARIȚIA VIEȚII. 
Specialiștii de la Institutul 
ucrainean de cercetări geologi
ce au ajuns la concluzia că via
ta pe planeta noastră a apărut 
în urmă cu 3,3 miliarde ani. Pe 
fotografiile unor probe de mi
nereu de fier, mărite de 9 000 
de ori. au fost depistate urme 
ale activității unor bacterii. Mă
rite de 75 000 de ori. fotografiile 
au oferit dovezi că pe Pămînt, 
pu peste 3 miliarde de ani în 
urmă, trăiau deja organisme : 
alge albastre-verzui. Pe fotogra
fii s-au putut vedea forme care 
amintesc de bacterii ale fierului
— colonii de alge în formă de 
fire sau ciorchine — în care 
se recunoaște clar construcția 
celulară.

• POLUAREA ECRA
NULUI. Presa franceză își ex
primă îngrijorarea în legătură 
cu creșterea valului de filme 
care prezintă istoria romanțată 
a protagoniștilor nazismului. 
Iată ce scrie ziarul „Le Monde": 
„în această săptămînă apare pe 
ecran filmul «Zvastica». Cap 
de afiș, o supervedetă : Adolt 
Hitler. Ceilalți interpret! sînt 
reputati actori de compoziție, 
care au trecut examenul : Her
mann Goering, Josef Goebbels, 
Heinrich Himmler, Rudolf Hess, 
Martin Bormann. Albert Speer. 
Joachim von Ribbentrop. Cît 
despre vedeta feminină, ea este 
probabil mai puțin cunoscută, 
dar pare să aibă un frumos vii
tor. Se numește Eva Braun... 
Acesta este negoțul cu fil
mele. Exploatarea senzațio
nalului ca si cum ai exploata 
un teren, un zăcămînt. o tehno
logie. Cît desnre pavube. aces
tea se vor vedea mai tîrziu" — 
conchide ziarul citat.

• COMPUTERUL 
DESCIFREAZĂ LIEDURI. 
La biblioteca centrală din Man
chester au fost descoperite mai 
multe lucrări muzicale al căror 
autor era necunoscut. Cu aju
torul unul computer s-a stabi
lit cu precizie că ele aparțin 
compozitorului german Georg 
Friedrich Handel, care a trăit 
multi ani în Anglia, Este vorba 
de lieduri pentru soprană și bas 
pe versuri de John Milton. pre
zentate în premieră în anul 1745. 
Manuscrisele găsite sînt numai 
o copie, originalele fiind distru
se în secolul al XVIII-lea, în 
urma unul incendiu.

• AVIZ FUMĂTORI
LOR. Un fumător își scurtează 
viata sa cu cinci minute și ju
mătate la fiecare țigaretă con
sumată — sînt de părere me
dicii britanici. Revista „Medical 
Journal" arată că anual 21 400 
de bărbați și 3 750 de femei în 
virstă între 35 și 64 de ani își 
pierd viata datorită fumatului. 
Tot din această cauză mor anual 
37 000 de oameni in urma îmbol
năvirilor de cancer pulmonar. 
Revista cere să se atragă din 
nou atenția populației — în
deosebi a tineretului — asupra 
nocivității fumatului.

• CĂLĂTORIE DE 
NUNTA PE JOS. ?«>tesorui 
american de educație fizică Tom 
McGrath își face călătoria de 
nuntă pe jos. Imediat după ce
remonia încheierii căsătoriei, la 
New York, el a pornit-o voini
cește cu soția sa spre coasta de 
vest a S.U.A. Marșul de 5 120 
km urmează să fie efectuat în 
etape de cîte HO km. Mirii și-au 
propus astfel să depășească re
cordul mondial de mers pe jos
— 4 441 km. parcurși în 53 de 
zile. 11 ore și 15 minute.

• „FLUVIUL BOL
NAV AL EUROPEI". 28 
la sută din peștii prinși în Rin 
conțin mercur. Cu toate aces
tea, scrie ziarul „Voix ouvriere", 
se afirmă că peștii din Rin pot 
fi consumați fără pericol, dar 
nu zilnic. (Se reamintește în a- 
cest timp ce s-a întîmplat la 
Minomata, în Japonia, unde 
s-au înregistrat 107 morti, 800 
de bolnavi și cazuri de grave 
malformații la nou-născuti în 
rindul populației care se alimen
ta cu pești din golful cu același 
nume, poluat cu mercur). Din 
analizele făcute, s-a constatat că 
gradul de poluare cu mercur a 
apelor Rinului creste la ieșirea 
lor din orașe. Factorul poluant 
îl constituie industriile chimice 
din Elveția. Franța. R.F.G.. deși 
o convenție semnată anul trecut 
interzice orice deversare de 
mercur în „fluviul bolnav al 
Europei".

• TRANSPLANT DE 
INIMĂ LA VIȚEI. Pent™ 
prima oară în istoria medicinii 
veterinare, un vitei căruia i s-a 
implantat o inimă artificială a 
putut să se miște autonom. A- 
cest experiment reușit a fost 
efectuat de un grup de medici 
și ingineri sub conducerea prof, 
dr. Bucherl, de la clinica Wes
tend din Berlinul occidental. 
Motorul pentru actionarea ini
mii artificiale a fost instalat pe 
un cărucior cu două roti, la care 
a fost înhămat vițelul. Specia
liștii au apreciat acest experi
ment drept un succes important, 
deoarece pină acum motorul 
pentru actionarea unei inimi ar
tificiale era de mărimea unui 
șifonier și. ca atare, nu putea 
fi transportat...

• CARIILE DENTARE 
IN EPOCA DE PIATRĂ, 
în urma examinării scheletelor 
populației preistorice din Dane
marca. profesorul J. Bronsted a 
ajuns la concluzia că încă în 
perioada comunei primitive ca
riile dentare erau aproape la fel 
de frecvente ca astăzi. In cazul 
bărbaților, el a constatat carii în. 
17 la sută din cazuri, iar la fe
mei în 13 la sută. în timp ce la 
copii frecventa cariilor dentare 
este de numai un procent.
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