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pentru imdunatatirea muncii in toate domeniile,
PENTRU MATURAREA NEAJUNSURILOR 

să folosim intens, permanent, constructiv, 
instrumentul revoluționar de acțiune: 

CRITICA Șl AUTOCRITICA
Analiza temeinică, critică și autocritică, recunoașterea deschisă a greșelilor și 

lipsurilor constituie un factor esențial pentru perfecționarea întregii activități, garan
ția lichidării neajunsurilor și înfăptuirii cu succes a sarcinilor ce ne stau în față, lată 
de ce este necesar ca în întreaga activitate să se țină mai mult seama și să se folosească 
cu mai mult curaj critica, autocritica - factor important al unei conduceri științifice și 
eficace, al mersului hotărît înainte în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJUL
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat sesiunii jubiliare a Conferinței generale 
a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică

îmi face o deosebită plăcere să adresez participanților 
la sesiunea Agenției Internaționale pentru Energia Ato
mică un călduros salut și cele mai bune urări, cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de la crearea ei.

Viața internațională se caracterizează prin profunde 
transformări revoluționare sociale și naționale, prin afir
marea tot mai intensă a voinței popoarelor de a pune 
capăt vechii politici de inegalitate, dominație și asuprire, 
de a se dezvolta libere și independente, intr-un climat 
de pace și, largă colaborare care să asigure accesul larg 
și neîngrădit al tuturor popoarelor la binefacerile civili
zației moderne.

In epoca revoluției tehnico-științifice contemporane, cînd 
știința a devenit in mod nemijlocit o importantă forță 
de producție care determină o uriașă creștere a avuției 
materiale- a societății, punerea cuceririlor științei și teh
nicii la baza dezvoltării economico-sociale a tuturor na
țiunilor constituie o cerință imperioasă pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

In mod deosebit este necesar să se asigure accesul neîn
grădit al tuturor .popoarelor la folosirea energiei nucleare 
in scopuri pașnice, mai ales ca sursă de energie,

în același timp, nu putem să nu fim îngrijorați de fap
tul că importante resurse și realizări ale cercetărilor știin
țifice in domeniul energiei nucleare sint folosite pentru 
fabricarea, și perfecționarea mijloacelor de distrugere in 
masă, pentru accelerarea cursei înarmărilor — ceea ce 
implică mari pericole pentru pacea și pentru însăși exis
tența omenirii. Iată de ce România se pronunță cu toată 
hotărîrea pentru oprirea cursei înarmărilor și îndeosebi 
pentru dezarmarea nucleară, pentru a pune minunatele 
cuceriri ale geniului uman în slujba progresului și civi
lizației umane. Agenția Internațională pentru Energia

Atomică are o mare răspundere și trebuie să acționeze 
pentru a se pune capăt înarmării nucleare, pentru înlă
turarea monopolului unor state în producerea și utiliza
rea energiei atomice, să favorizeze accesul liber al po
poarelor la folosirea energiei nucleare in scopuri pașnice, 
în vederea progresului mai rapid al tuturor țărilor, în
deosebi al celor rămase în urmă, al ridicării generale a 
nivelului de bunăstare și civilizație al întregii omeniri.

România, consacrîndu-și plenar forțele și energiile crea
toare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, 
acordă științei și tehnicii moderne, inclusiv fizicii și ener
giei nucleare, o importanță de prim ordin în asigurarea 
progresului tot mai rapid pe calea propășirii sale eco
nomice și sociale. In același timp, în cadrul politicii noas
tre generale, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire socială, participăm activ 
la schimbul internațional de valori materiale și spiri
tuale, ne aducem contribuția la realizarea unui climat de 
largă cooperare în toate domeniile de activitate, inclusiv 
pe tărîmul cercetării științifice. în spiritul acestei poli
tici, România este hotărîtă să-și aducă și In viitor în
treaga contribuție la dezvoltarea activităților A.I.E.A., la 
întărirea continuă a rolului ei în promovarea unei coope
rări tot mai largi între state — pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale — pentru folosirea pașnică a 
energiei nucleare.

Adresind cele mal sincere urări de succes lucrărilor 
Conferinței generale a A.I.E.A., îmi exprim convingerea 
că acestea vor deschide noi perspective pentru dezvol
tarea tot mai intensă a aplicațiilor pașnice ale energiei 
nucleare, pentru întărirea colaborării și cooperării inter
naționale in acest important domeniu, în folosul tuturor 
popoarelor, al cauzei progresului și păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în mintea inginerului 
Botoran. întregul proces 
al nașterii și punerii în 
funcțiune a laminorului 
s-a orînduit, ca o simfo
nie, în părți distincte, dar

dintre ei. luîndu-și 
răspundere o parte 
structivă a laminorului — 
hidraulică, energetică, au
tomatică. mecanică, teh
nologică... — a început

Dacă cineva si-ar propune să în
treprindă o anchetă printre mi
lioanele de oameni ai
care au citit cu maxim 
și atenție cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cele două re
cente consfătuiri de lucru de la Co
mitetul Central al partidului ar con
stata. cu siguranță că. in examinarea 
problematicii abordate, de o deosebi
tă complexitate si importanță, de 
largă amploare — un ecou deosebit 
a determinat stăruința cu care 
secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea promo
vării mal largi a spiritului critic si 
autocritic constructiv, principial in 
toate domeniile activității Sl la toate 
eșaloanele. în concepția partidului 
nostru, in lupta sa pentru a asigura 
progresul si propășirea patriei, bu
năstarea si fericirea poporului, suc
cesele — oricit de remarcabile ar fi 
ele — nu Dot si nu trebuie să estom
peze neajunsurile sl greșelile, exami
narea lor cu responsabilitate si exi
gentă partinică, intr-un spirit critic 
și autocritic pentru a se asigura 
înlăturarea lor grabnică, pentru pre
venirea repetării lor, pentru îmbu
nătățirea generală a activității.

Adresîndu-se primilor secretari și 
secretarilor cu problemele muncii 
organizatorice al comitetelor jude
țene de partid, altor cadre de condu
cere din organele de partid și din 
aparatul de stat, secretarul general 
al partidului arăta că avem iot 
dreptul să privim cu Încredere și

muncii 
interes

mîndrie la ceea ce am realizat, dar 
că nu trebuie să scanăm nici un 
moment din vedere neajunsurile, 
greșelile, lipsurile care se mai ma
nifestă; nu avem dreptul să alune
căm pe panta automulțumirii de 
sine, să minimalizăm sau chiar să 
ignorăm greșelile și neajunsurile, 
atitudinea de ingimfare, de automul- 
țunrire constituind un pericol foarte 
mare pentru orice partid revoluțio- 

denar, pentru orice organizație 
partid, pentru orice comunist.

Este semnificativ pentru modul 
abordare a problemelor faptul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, incâ 
la primele fraze rostite la consfătui
rea din zilele trecute, a atras atenția 
că în cadrul lucrărilor acesteia 
nu s-a insistat in suficientă mă
sură asupra neajunsurilor mani- 
festate de organele de partid și 
de stat, atit centrale cit și locale, a- 
preciind că „unii tovarăși au rămas 
datori. în ce privește analiza autocri
tică, aprofundată a muncii, dezvă
luirea curajoasă a greșelilor și lip
surilor". In același timp, secretarul 
general al partidului și-a exprimat 
speranța — să reținem acest imbold 
— că in adunările si conferințele de 
partid care vor preceda Conferința 
Națională a partidului se va face 
onorarea acestei datorii, acționîn- 
du-se eficient pentru înlăturarea lip
surilor. pentru perfecționarea muncii 
in toate sectoarele.

Pentru comuniști rezultatele bune 
de ansamblu nu pot să constituie un

de 
că 
de

motiv de a „trece cu vederea" fap
tul că, nu rareori, în spatele acestor 
rezultate generale se ascund lip
suri în diferite sectoare — fără de 
care succesele ar fi fost și mai 
mari. Unui comunist trebuie să-i fie 
cu desăvirșire străin spiritul de auto- 
mulțumire, de festivism — pentru 
că acestea înseamnă și duc la stag
nare, la demobilizare, la slăbirea 
activității, pregătind inevitabil apa
riția de neajunsuri și greșeli. Or, 
critica și autocritica reprezintă anti
dotul cel mai sigur, arma cea mai 
eficace Împotriva automulțumirii și 
a spiritului f ești vist. Nu o dată, at
mosfera de festivism, preocuparea 
p'entru etalarea succeselor, trecerea 
pe plan secundar a problemelor ne
rezolvate sint legate de un spirit ne- 
just. de autoevidentiere. uitîndu-se 
că prestigiul și autoritatea unui co
munist cresc cu atit mai mult, cu 
cit el se dovedește exigent fată de 
sine însuși și de cei din jur, intran
sigent fată de orice contravine apli
cării Juste a politicii partidului, in
tereselor oamenilor muncii.

Nu există domeniu al activității — 
fie că este vorbii de viata economică, 
de munca organelor si organizațiilor 
de partid, de educarea comuniștilor 
si. în general, de perfectionarea mo
rală a oamenilor — în care să nu se 
manifeste lupta dintre nou si vechi : 
or. una din principalele meniri ale 
criticii si autocriticii este aceea de a 
ajuta la depășirea si învingerea 
vechiului, la afirmarea noului. Toc-

mai în aceasta rezidă marea forță de 
progres a criticii si autocriticii. Viata 
a validat prin probe incontestabile 
însemnătatea excepțională a criticii si 
autocriticii, ca metodă de acțiune și 
comportare revoluționară, specific co
munistă. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat in 
repetate rînduri că critica si auto
critica reprezintă „o forță mo
trice a mersului nostru înainte", 
„metoda de a analiza realitatea, de a 
descoperi lipsurile, de a asigura pro
gresul", că „analiza critică este o 
obligație pentru fiecare organizație, 
pentru fiecare activist de partid. Pină 
Ia urmă acesta este un criteriu de 
apreciere a maturității activiștilor, a 
organizațiilor de partid".

Dezvoltarea spiritului critic și au
tocritic se realizează de către orga
nizațiile de partid prin combaterea 
energică a atitudinilor conciliante, 
de toleranță, de „coexistență paș
nică" cijl__ deficiențele, prin crea
rea climatului 'favorabil de ma
nifestare a criticii exigente, con
structive — condiție „esențială de sti
mulare a efortului' pentru continua 
autoperfecționare.

Viața, practica au dovedit, de ase
menea. că a compara permanent 
ziiltatele obținute — fie ele cit 
frumoase — nivelul atins la 
moment dat cu exigențele
pe care le formulează stăruitor 
conducerea partidului si statului,

re
de 
un 

noi

(Continuare in pag. a IlI-a)

DUMINICA, DEȘI TIMPUL A FOST RECE
Mii de oameni au impinzit ogoarele Teleormanului

LA CULESUL, TRANSPORTUL
Șl DEPOZITAREA RECOLTEI

Așa cum anunțam în ziarul de duminică. 25 septem
brie, din inițiativa organizațiilor de partid. în. unită
țile agricole din multe județe, ziua de duminică a 
fost o zi de muncă obișnuită pe ogoare. Iată concret 
bilanțul acestei zile în agricultura cooperatistă 
județul Teleorman :

• Participanți la muncile cîmpului : 25 200 de 
meni, din care circa 6 000 angajați și elevi.

• S-au recoltat : 1 800 ha porumb, 110 ha cu sfeclă 
de zahăr, 320 ha cu ricin și 685 tone legume.

• S-au transportat și depozitat : 4 300 tone porumb, 
2 700 tone sfeclă de zahăr, din care s-au livrat la

De la ivirea zorilor...
din echipele 
Chirescu și

brut 
de 

ru
in 
de

Intr-o hală industrială, 
un singur agregat. Dar 
imens. Un conglomerat de 
utilaje și instalații pur- 
tînd numele generic de 
laminor și colaborind la 
același lucru mecanic : 
transformarea unor blocuri 
mari de aluminiu
(sleburi) în foi lungi 
tablă răsucite in mari 
louri. Un laminor, 
uzină (întreprinderea 
prelucrare a aluminiului)
laminorul acesta reprezin
tă o .secție. Pe șeful ei. 
inginerul Petre Botoran. 
uri bărbat încă tinăr. l-am 
găsit sprijinindu-se în 
coate pe o balustradă si 
îmbrățișînd cu privirile 
mersul întregului agregat, 
mișcările fiecărui om. Su
praveghere. contempla
ție, visare ?... Toate la un 
loc, desigur, izvorind clin 
temeiul sentimentelor de 
satisfacție și responsabi
litate.

— Ce vedeți ?
— Văd cu cit interes 

lucrează băieții mei. Poa
te dumneavoastră nu ve
deți ceea ce văd eu : eu 
știu. să. Înțeleg fiecare gest 
al lor pentru că de luni 

« și» lunL-d*.-zile,  lucrez ar 
ei. Și știu cum i-a cucerit 
treptat munca asta și cum 
ambiția lor a crescut cu 
fiecare succes sau necaz.

Bucurii clădite

pe munca 
și încredere

armonios legate lntr-un 
intreg sublim. El a trăit 
procesul acesta ca dirijor.

— Am fost mai întii 
trei: inginerul Dumitrana. 
secretarul de partid 
și cu mine. Ne-au 
venit între timp doi 
neri foarte tineri. Si 
te buni : Alexandru 
ditfescu și Serbau Mari
nescu. Apoi inginerul, 
tinăr si el. Vasile Saimoc 
și inginerul, și mai tinăr. 
Vasile

100000 tone 
fonta peste plan

în cursul zilei de ieri, Com
binatul siderurgic Hunedoara 
a raportat realizarea celei de-a 
100 000-a tonă fontă peste 
plan, de la începutul anu
lui și pină în prezent. A- 
cest spor de producție — care 
consemnează îndeplinirea si de
pășirea angajamentului anual 
îmbunătății luat de furnalistii 
hunedoreni —. a fost realizat in 
întregime ne seama creșterii 
productivității muncii, in prin
cipal. prin ridicarea indicilor 
de utilizare a furnalelor si per
fecționarea tehnologiilor 
lucru. Sporuri substanțiale
metal au obtinut Si colectivele 
de muncă de la cele trei otelă- 
rii ale combinatului hunedorean: 
din cantitatea de otel elaborată 
în acest an peste olan la cup
toarele Martin si electrice se Dot 
construi peste 10 000 trac
toare. (Sabin Ionescu).

de 
de

Dina 
mai 

ingi- 
foar- 

Ră-

Preoteasa. Fiecare

formarea unor colective. 
Atunci, la inceput. ca si 
mai tîrziu. erau pe aici, 
prin uzină, cîțiva care ne 
tot virau... cuie în inimă. 
N-aveau deloc încredere 
in acest agregat românesc 
aflat abia in execuție. Si 
ne „compătimeau". în- 
tr-adevăr. era prea mare 
și prea complex acest la
minor. prea ambițios ăș 
spune, ca să nu stîrneas- 

■ că și neîncrederea unor 
spirite mai circotase. Noi

însă am studiat proiectul 
și-am văzut că e un lu
cru serios si solid. Și-am 
propagat în jurul nostru, 
întii 
care 
fără 
nor.
am pornit la drum, cu ea 
și cu dorința de a face 
tot 
tre 
de 
de
din acest laminor o victo
rie. Nu era simplu. For
ța motrice totală — 20 000 
de cai putere. Multe mo
toare electrice sint unica
te — cele .mai mari fa
bricate pînă acum în 
România. Port-lagărele 
împreună cu cilindrii — 
aproape 
ductorul 
fabricat 
cajei — 
proape
poartă acest superlativ : 
„cel mai...". Adăugați di
ficultatea tehnică a a- 
samblărilor si sincroniză
rilor. imperfecțiunile ine
rente la prima execuție a 
unui proiect, adăugați că

și intîi la oamenii cu 
lucram, o încredere 

rezerve în noul lami- 
Cu această încredere

ce stă în puterile noas- 
ca să izbutim. Alături 
proiectanti si alături 
constructori să facem

300 de tone. Re- 
— cel mai mare 
la noi. Cadrele 
de asemenea. A- 
totul. de fapt.

Mihai CARANFIL
(Continuare 
în pag. a III-a)

MENIREA ȘCOLII DE TOATE GRADELE

Formarea de oameni,
••care să lucreze cu oamenii

ca-
a- 

în- 
in-

Pentru cooperatorii 
conduse de Dumitru 
Micu Anghel de la C.A.P. Beiu ziua 
de muncă a inceput odată cu ivi
rea zorilor, cind au ieșit la recolta.- 
rea porumbului. La fel și pentru 
cooperatorii de 
strinsul furajelor. 
pînă spre dimineață a 
tot satul este la cimp. 
putea fi altfel — ne 
Catricică, inginerul-șef 
vel — acum, cind avem atîtea pro
duse de cules". Cu echipele avînd 
efective complete se lucra și la coo
perativa agricolă din Pietroșani, unde 
alături de cei 280 de cooperatori au 
venit in ajutor 50 de angajați din u- 
nitățile comunale, 80 de elevi și un 
mare număr din membrii familiilor 
de cooperatori. Aici, ne informa 
Gheorghe Simion, președintele coo
perativei, pînă la amiază au fost 
strînse și livrate 15 tone de legume, 
30 tone sfeclă de zahăr și s-au 
transportat din cimp cocenii cu 20 
de atelaje. După cum ne-am convins, 
și în alte localități — Brinceni, Șto- 
robăneasa, Țigănești, Bragadiru — 
In cimp au ieșit la muncă sute și 
sute de oameni. Este și rezultatul 
muncii concrete, politice și' organiza
torice. desfășurate de organizațiile 
de partid, care, după cum ne spunea 
tovarășul Marin Nisipașu. secretar 
al comitetului județean de partid, au

la legume,
,De fapt, 

plouat, astăzi 
Și nici nu ar 
spune Liviti 
al cooperati-

vie, 
deși

din

oa-

(Continuare in pag. a Il-a)

Pe 
am

ca principală sarcină în aceste zile 
mobilizarea tuturor locuitorilor de la 
sate la strinsul recoltei.

lucrat la 
sfeclei de 
eliberarea

Aurel 
Iosif POP

toate 
tractoare au 

l porumbului, 
legumelor, la 

de resturile ve-

HĂRNICIA

Studentele din anul trei de la Facultatea de economia industriei din București — la culesul strugurilor tn podgoriile I.A.S. Zimnlcea (fotografia din stingă). 
Porumbul recoltat, în aceeași zi este transportat și depozitat. Aspect de muncâ de la C.A.P. Conțești (fotografia din dreapta)

fondul de stat 800 tone porumb și 595 tone legume.
Un bilanț rodnic și cu atit mai valoros cu cit el 

s-a realizat în condiții grele de lucru, după aproape 
două zile cu ploi și pe un timp friguros. Dincolo de 
aceste cifre este vorba de hărnicia și abnegația oa
menilor de pe ogoare, care fac dovada înaltei conști
ințe. a răspunderii ce le revine atunci cînd trebuie 
strînsă și pusă la adăpost recolta pe orice vreme, 
un traseu de la Alexandria și pînă la Dunăre, 
surprins pe peliculă și am notat numeroase fapte, 
pecte de bună organizare a muncii, de participare 
suflețită la lucru.

Programul de lucru 
- adaptat operativ 

la condițiile concrete
In toate cele șase cooperative a- 

gricole din raza S.M.A. Contești, po
trivit programului de lucru initial, 
forța mecanică repartizată

arat, pregătit teren și semănat. Starea 
terenului nu mai permitea efectuarea 
acestor lucrări. Cu toate acestea, 
peste 85 la sută din

transportul 
zahăr și 
terenului

PAPADI UC

ACȚIUNE

la ivirea zorilor, cooperatorii de la C A P. Beiu au ieșit la recoltarea 
porumbului

„Propaganda noastră 
nu a atacat in mod 
temeinic această pro
blemă. a educării 
Orelor. Desigur, 
ceasta privește si 
vătămintul nostru,
clustv școala. Acade
mia noastră, pentru că 
noi învățăm aceste ca
dre să lucreze cu un 
calculator, cu o mași
nă, dar nu le învățăm 
să lucreze eu oame
nii. Invătămîntul nos
tru de partid, invăiă- 
mintul < 
conducere 
întii să-1 
fiecare să 
oamenii si ______
mașinile. Numai cînd 
vor sti să lucreze cu 
oamenii, atunci vor 
reuși să-si facă mun
ca cum trebuie". Sint 
cuvinte pe care 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU le-a 
rostit la Consfătuirea 
de lucru din domeniul 
educației politice, al 
propagandei si ideolo
giei. Intr-adevăr. în 
domeniul formării ce
lor chemați să lucreze 
cu oamenii mai sint 
încă multe de făcut, 
educatorii au 
încă datori.

Poate pentru 
blema nu s-a 
totdeauna de suficien
tă atentie. poate oen- 
tru că arta si stiinta 
de a lucra cu oamenii 
nu sint deloc ușoare. 
Bătrînul 
fesor. pe 
l-am avut 
mea cind 
inginer.
„Vezi >n primul 
de oameni ! Cu ei 
treaba. Dacă vrei 
faci bine, trebuie 
cunoști, să-i aiuti. să 
te faci înțeles I". Mai 
tirziu. am inteles cită 
dreptate avea !

muncă ai 
cu oameni 
diferit, cu 
diferite, cu 
diferite. Trebuie 

să ăi răbdare să-i as
culți. să-1 înțelegi ne 
fiecare, să-i evaluezi 
posibilitățile, Reparti- 
zîndu-i munca pentru 
care el are aptitudini 
si interes. îndrumin- 
du-1 cum îsi poate 
creste calificarea. în- 
vătîndu-1. îi cîstigi in-

cadrelor de 
trebuie mai 
învețe pe 
lucreze cu 

pe urmă cu

rămas

că pro- 
bucurat

meu pro- 
care apoi 

sef oe vre- 
eram tinăr 

imi spunea : 
rînd 
faci 
s-o 
să-i

de-a 
inzes- 
carac- 
idea-

crederea si noti ajun
ge să obții de la el. 
pentru societate, ma
ximum din capacitatea 
pe care o are. Trebuie, 
așadar, ca omul, omul 
aflat ne oricare treap
tă a vîrstei. omul me
nit învățăturii neîntre
rupte să înțeleagă uti
litatea socială a lucru
lui pe care il face si 
a performantelor ce i 
se cer. să se simtă 
resDOnsabil pentru 
ceea ce întreprinde.

Si acestea incă nu 
ajung ! Trebuie deo
potrivă să fii convin
gător, să dinamizezi 
colectivul de muncă, 
să creezi o atmosferă

care 
si te

însemnări 
de acad.

Ștefan BĂLAN

sănătoasă de lucru, să 
respecți demnitatea 
celor cu care lucrezi, 
să nu nedreptățești De 
nimeni, să fii consec
vent și calm. Să nu 
uiți niciodată că un 
om care lucrează bine 
cu oamenii nu între
prinde nimic singur, 
ci se sfătuiește cu cei
lalți și urmărește con
sensul cordial si ac
tiv al întregului co
lectiv.

Si nu numai atit. 
Nu e suficient să în
demni. să apreciezi, 
chiar să te faci înțe
les. Mal e ceva foar
te important : este ca 
tu însuti să fii un 
model nrin tot ceea ce 
faci, prin totalitatea 
faptelor tale. Să-ti în
deplinești datoria in 
mod exemplar, să dai 
dovadă de inițiativă si 
fermitate, de pasiune, 
de demnitate, de co
rectitudine în muncă 
Si in viata personală 
(„Conduita morală a 
tatălui e cea mai bună 
lecție pentru copil", 
sounea Democrit a- 
cum aproape 2 500 de 
ani), pentru ca pe a- 
ceastă cale să mode
lezi De omul din fata 
ta în interesul socie
tății in mijlocul căreia 
trăiești si căreia i se 
cuvine totul.

Fiecare dintre noi a 
cunoscut oameni care 
știu să lucreze cu oa
menii. de la dascălul 
„legendar" din clasele 
primare Dină la mais
trul din fabrică (ade
vărat al doilea părin
te). de la maeștrii din 
înaltele scoli la acti
viștii de partid, prie
teni de muncă si de 
luptă pentru Înfăp
tuirea celor mai înal
te idealuri umane. 
Sint oameni a căror 
căldură se simte de la 
primele cuvinte, 
te încuraiează
ajută, a căror bună
voință se simte chiar 
si intr-o exprimare 
mai severă. Oameni 
care înțeleg sensul so
cial al muncii lor. oa
meni care trebuie res
pectați si iubiți, pen
tru că știu „să umble 
cu oamenii", nu sint 
aroganți, grijulii mai- 
ales pentru persoana 
lor si de avantajele ce 
le revin, pentru că le 
repugnă ignoranta si 
agresivitatea.

Cunoașterea oame
nilor e primordială în 
orice acțiune De care 
o întreprindem. Doar 
prin oameni se pune 
în mișcare totul ! Îna
intea mașinilor, apa
ratelor. dispozitivelor 
sin,t oamenii. în oa
meni sint cele mai 
mari „zăcăminte" de 
posibilități, totul e să 

să extragi „aurul" 
ele. De aceea, e 
de important să 
să lucrezi cu oa-

știi 
din 
atit 
știi
menii : în producție, în 
stiintă. în scoală.

Mai ales în scoală, 
în școala de toate gra
dele si de toate pro
filurile. Pentru că aici 
se nun bazele stiintei 
de a cunoaște si de a 
lucra cu oamenii : aici 
se învață 
căutării si 
solidarității 
spiritului de
re a eforturilor, capa
cității de a merge u- 
măr 
reu 
mă 
terii 
face
frumoasă.
aici se aprinde 81 se 
deprinde omenia noas
tră românească.

alfabetul 
prețuirii 
umane, 

complini-

lîngă umăr me- 
înainte. fără tea- 
de greutăți, nu
de a înnoi, de a 
viata mereu mal

Pentru că
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„TOVARĂȘE DIRECTOR,
VĂ PREZINT O PROPUNERE..."

© Cum sînt primiți muncitorii la directorul general al unei 
mari întreprinderi ? o Ce se întîmplă cu propunerile 
formulate? • Care este drumul inițiativelor și sugestiilor 

din adunările generale ale oamenilor muncii?
Prin lege, conducerile de întreprin

deri au îndatorirea de a acorda o ma
ximă însemnătate scrisorilor, audien
telor, sesizărilor si propunerilor oa
menilor muncii — ca expresie auten
tică a democrației socialiste, creș
terii gradului de participare a a- 
cestora la elaborarea si luarea deci
ziilor. la perfecționarea sub .toate as
pectele a activității unităților pro
ductive. Cum se procedează în aceste 
domenii la „Progresul" din Brăila ? 
Anticipînd răspunsul, trebuie spus că, 
în ultima perioadă, mai precis în 
ultimul an, în întreprindere se con
stată o vie si continuă preocupare 
pentru ca angajații să poată participa 
tot mai bine, în calitatea lor de pro
ducători si proprietari, la bunul mers 
al unității. Directorul general, direc
torii. contabilul sef. inginerii șefi, 
consiliul oamenilor muncii si biroul 
acestuia au asigurat un cadru priel
nic acestor activități. Se lucrează, in 
această privință, potrivit hotărîrii 
Secretariatului C.C. al P.C.R. din iunie 
1976 si Decretului nr. 534 din 1976, in
dicațiilor secretarului general ai 
partidului.

Periodic, biroul consiliului oameni
lor muncii analizează atît evoluția 
numărului, cît si conținutul propune
rilor oamenilor muncii, stabilind pen
tru perioada următoare măsuri adec
vate. fixînd responsabilități si terme
ne concrete de soluționare, pe baza 
unor registre unice de evidentă. Un 
exemplu în acest sens îl constituie 
ședința de birou a consiliului oame
nilor muncii din 29 iulie a.c.. care a 
analizat modul în care au fost rezol
vate propunerile oamenilor muncii în 
primul semestru al anului, propuneri 
rezultate din participarea la audien
te ori din scrisori. Â reieșit, cu acel 
prilej, că în perioada primului semes
tru s-au primit 64 de scrisori care, 
toate, au fost soluționate în termenul 
legal. Dintre acestea. 21 au fost re
zolvate favorabil, celelalte 43 primind 
aviz negativ. De ce ? Ne răspunde 
tov. Anghel Vasile, directorul tehnic 
al întreprinderii:

— Din discuțiile purtate cu angaja
ți!. ale căror cereri au primit aviz ne
favorabil — discuții purtate în pre
zența organelor de partid. U.T.C., sin
dicat și conducerii administrative din 
secții — s-a desprins concluzia că 
încă nu se cunosc în suficientă mă
sură actele normative în vigoare și 
că se desfășoară o slabă activitate de 
popularizare și însușire a acestora.

Aprecierea este, din păcate, reală. 
De pildă, de la 1 ianuarie si pînă la 
15 septembrie, numai la directorul 
general al întreprinderii au fost pri- 
rnite zeci de scrisori- sj 275 de anga
jați au venit la audiențe. Numeroase 
propuneri au primit "faspîlnStiri de
favorabile. De ce.? Dia registrul unic 
de evidentă am ales Wi'fllfitre parti- 
cipanții la audiențe : matematicianul 
Virgil Becheru si economista Tasula 
Demetridis. Ambii interlocutori nu 
cunoșteau actele normative în vigoa
re. Dar — aceasta este problema — 
ce au întreprins conducerea între
prinderii, organele de partid și de 
sindicat pentru popularizarea si cu
noașterea de către toți angajații a le
gilor si actelor normative în vigoare? 
Este simplu să respingi o idee, o su
gestie. o propunere, arătind că 
nu se încadrează în normative. A- 
ceasta nu înseamnă însă altceva de- 
cit o abordare birocratică, o optică 
îngust-funcționărească. Factorii de 
răspundere din întreprindere s-au în
trebat însă ce ciștig ar fi avut pro
ducția. activitatea unității, dacă inte
ligența creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor ar fi fost fructificată pe 
baza cunoașterii riguroase de către 
aceștia a normelor legislative actuale?

...Să trecem si la altă întrebare : 
cum sînt fructificate propunerile fă
cute de angajați în adunările gene
rale ? Mai ales că acestea vizează cu 
precădere bunul mers al activității 
productive, crearea de condiții favo
rabile realizării planului din punct de 
vedere cantitativ și calitativ. Pentru

CULESUL,
(Urmare din pag. I) 
getale. In mod asemănător, ta C.A.P. 
Conțești s-a organizat „din mers" și 
repartizarea forței de muncă la lu
crările prioritare, astfel că nici o 
clipă nu s-a irosit din timpul de 
lucru. Bunăoară, la strinsul legume
lor, lucrare care nu suferă amînare, 
au fost concentrate și echipele de 
cooperatori de la fermele de cimp. 
Același mod elastic de a organiza 
activitatea în funcție de starea 
timpului este propriu și consiliului 
de conducere al cooperativei agricole 
Bujoru. La marginea unei sole cu 
sfeclă de zahăr stăm de vorbă cu 
primarul comunei, Marin Tănase: 
„întrucât nu putem intra cu remor
cile în cimp — ne spune el — am 
mobilizat toate atelajele din comună 
cu care transportăm sfecla pină la 
marginea șoselei. La fel se proce
dează și la transportul porumbului 
și al legumelor".

Sînt numai citeva secvența care 
pun în evidență o temeinică organi
zare a muncii, participarea însufle
țită a lucrătorilor de pe ogoare, 
răspunderea cu care acești oameni 
acționează pe orice timp și în orice 
zi la strinsul roadelor muncii lor. 

valorificarea acestor propuneri, la 
..Progresul" au fost create 87 de co
lective formate din 200 de ingineri, 
economiști, tehnicieni și maiștri. Șe
fii acestor colective urmăresc îndea
proape modul de rezolvare a propu
nerilor. iar la nivel de întreprindere, 
un tehnician asigură legătura între 
diferitele compartimente care conlu
crează în scopul traducerii lor în 
viață. Așa a fost posibil ca. din cele 
74 de propuneri formulate în adunări, 
44 să fie aplicate în acest an. Dintre 
acestea, unele sînt de o deosebită va
loare tehnică si economică. Amintim 
aici realizarea distribuitoarelor în 
cutii calde cu nisip peliculizat. dota
rea fiecărei brigăzi complexe cu apa
rate de sudură semiautomată, intro
ducerea tehnologiei încălzirii pieselor 
de diferite dimensiuni și geometrii, 
execuția instalației de montare la sol 
a electrozilor ș.a.

Care este însă drumul acestor 
propuneri. începind cu momentul for
mulării lor si pină la aplicare ? în 
adunarea generală din luna februarie 
anul acesta. Dumitru Cervis din sec
ția osii montate' s-a referit la revi-

însemnărl 
de la întreprinderea 

de utilaj greu 
„Progresul” - Brăila

zuirea instalațiilor de căldură pentru 
asigurarea la locurile de muncă a 
unui microclimat corespunzător. Pro
punerea a fost reținută, iar comitetul 
sindicatului a apreciat că aplicarea ei 
depășește posibilitățile secției. Ca 
atare, a înaintat-o serviciului organi
zarea producției si a muncii. Acesta 
a răspuns celor din secție că de re
zolvare se vor ocupa serviciul me- 
cano-energetic si atelierul de proiectat 
reparații capitale, adăugind că pro
blema trebuie clarificată si de Insti
tutul de proiectări pentru construcția 
de mașini din București. Se întoc
mește o adresă către institut, care a 
dat un răspuns negativ. Motivul ? II 
aflăm din următoarea adresă emisă 
de serviciul organizarea producției 
către comitetul sindicatului de la sec
ția osii montate : „Referitor la pro
punerea tovarășului D.C. privind re
vizuirea instalației de căldură pen
tru asigurarea microclimatului în sec
ție. vă comunicăm că I.P.C.M. Bucu
rești. cu scrisoarea nr. 6285, ne răs
punde că aceasta nu se realizează, 
debafece documentația de execuție a 
osiilor montate nu prevede climati- 
zarea“.

— Tovarășii de la institut au înțeles 
greșit lucrurile — ne spune tov. Do- 
briță Sterea. de la serviciul organi
zarea producției. Nu osiile au nevoie 
de căldură pentru a fi realizate. Oda
tă cu sosirea anotimpului rece este 
posibil să reîntilnim în secție... bu
toaiele cu cărbuni. Pentru că. evi
dent. osiile n-au nevoie de căldură, 
ci oamenii din secție. Este anormal 
ca. după o astfel de sarabandă a scri
sorilor și adreselor, totul să rămînă 
cum a fost. Hîrtiile nu țin de cald 
nimănui.

Alt exemplu, tot în legătură cu... 
căldura. Conform unei propuneri a 
muncitorilor, la 30 martie a.c. trebuia 
să fie realizată racordarea conductei 
de apă caldă la grupul școlar de pe 
lingă ..Progresul". întreprinderea ju
dețeană de construcții-montaj a exe
cutat lucrarea. însă aceasta nu poate 
fi dată în exploatare pentru că în 
locul unor vane de oțel au fost mon
tate altele din fontă. De ce? Așa a pre
văzut proiectantul — institutul jude
țean de proiectări. Ulterior, acesta a 
modificat proiectul, dar constructorul 
susține că investiția trebuie finanțată 
din nou. Ce vină are întreprinderea 
„Progresul" că proiectantul și con

TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI
De ce pe cîmp 

și nu în pătule?
Adresăm această întrebare condu

cerii întreprinderii agricole de stat 
Alexandria. Pe terenurile acestei -în
treprinderi. la ieșirea din comuna 
Vitănești. se află o grămadă imensă 
de porumb lăsat sub cerul liber si in 
bătaia ploii de mai multe zile, supus 
deprecierii. Nici oamenii si nici re
morcile nu au fost mobilizate la tran s- 
portul și depozitarea în bune con
diții a porumbului. Oare să nu fi 
învățat nimic tovarășii din condu
cerea acestei întreprinderi din conse
cințele unui asemenea mod de a 
păstra porumbul ?

Un semnal 
pe adresa centrelor 
de legume și fructe 

din București
Unitățile cooperatiste din județul 

Teleorman au contractate centru a- 
provizionarea Capitalei însemnate 
cantităti de legume. Pînă simbătă au 
fost livrate însă numai 5 500 tone. 
De ce asa de puțin, cînd în grădini 
se află încă mari cantităti de legu

structorul au realizat lucrarea neco
respunzător ? Fapt este că pină acum 
nu s-a întreprins nimic concret pen
tru a se aplica această propunere, al 
cărei termen a expirai. Prea multe 
hîrtiî și multă bătaie de cap pentru 
înfăptuirea unor soluții propuse. 
Uneori, vinovății nu trebuie căutați 
în afara întreprinderii, ci chiar în in
teriorul acesteia. în adunarea gene
rală din februarie, șeful secției tur
nătorie I. inginerul Axente Eugeniu, 
a propus „să se asigure apa caldă 
pentru spălarea muncitorilor, cores
punzător lucrului neîntrerupt în toa
te zilele si schimburile". Din nou a 
început dansul hîrtiilor între secție 
și compartimentul de organizare a 
muncii ; de aici la serviciul energe
tic. de acolo la serviciul organiza
rea producției si doar după mai mult 
de două luni de intervenții si tergi
versări apare următoarea scrisoare : 
„Serviciul mecanic-energetic către 
serviciul organizarea producției : Ca 
răspuns la adresa dumneavoastră... 
vă facem cunoscut că secția mecano- 
energetică poate da apă caldă mena
jeră etc". Au trecut două luni, s-au 
consumat si hîrtie și nervi pentru o 
problemă care putea fi soluționată pe 
Ioc. ori cel mult printr-un simplu te
lefon.

Poate că tocmai datorită drumului 
întortocheat al propunerilor de la 
emitent la finalizare, adreselor si no
telor de tot felul, au rămas restante, 
din primul trimestru. 12 soluții suge
rate de oamenii muncii din întreprin
dere — deci de peste 6 luni. între 
acestea, unele sînt deosebit de im
portante — deși consiliul oamenilor 
muncii, biroul acestuia analizează 
periodic modul cum sînt rezolvate 
propunerile făcute de către oamenii 
muncii, deși se fixează termene și 
responsabilități precise. Este evident 
că. în ultimul an. la I.U.G. „Progre
sul" din Brăila a sporit receptivita
tea față de scrisorile, inițiativele și 
propunerile angajaților. Dar este 
clar că există mult loc pentru mai 
bine. Consiliul oamenilor muncii, or
ganizațiile de partid și de sindicat 
au datoria să scurteze drumul înfăp
tuirii soluțiilor valoroase, să conlu
creze strins cu muncitorii si specia
liștii în scopul aplicării acestora — 
respectînd totdeauna prevederile le
gale în vigoare, asigurînd o înaltă 
eficiență practică înțelepciunii colec
tive a celor ce muncesc în această 
mare întreprindere constructoare de 
mașini.

Mircea BUNEA . 
corespondentul „Scînteii"

Romănia-film prezintă „MARELE SINGURATIC"

După romanul lui MARIN PREDA, o producție a Casei dejiime numărul patru. Scenariul: Marin Preda. Regia. 
Iulian Mihu. Cu: George Motoi, Florența Manea, Gheorghe Dinică, Toma Caragiu, Ion Caramitru, Adriana 
Nemeș, Florina Luican, Jean Lorin Florescu, Florina Cercel, Petre Gheorghiu, Nicolae Luchian-Botez, Gheor
ghe Dumitru, Răzvan Rădulea. Imaginea : Gheorghe Fischer, Alexandru Intorsureanu. Muzica : Anatol Vieru. 
Decoruri: Giulio Tincu. Costume : Gabriela Lăzărescu. Montaiul: Gabriela Nasta. Sunetul: ing. Andrei Coler.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

me. unele dintre ele foarte căutate 
în aceste zile ? Cooperativele agri
cole recoltează zilnic cantitățile sta

Ce recoltează tractorul pe ulița satului?

Mecanizatorul Arginte Argeșeanu de la I.A S. Mihăileștl, la ora 8 dimineața 
și-a parcat tractorul la poarta unei cunoștințe din comuna Ghimpați, Ilfov. 
— Aveți de lucru pe aici ? — l-am întrebat. — Da... Am venit să iau un 
butoi... Bine, dar de ce cu tractorul întreprinderii, cînd locul lui era la 

muncile cîrnpului ? Fotografii : A. Papadiuo

Circuitul turistic al României
Oficiile județene de turism și 

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București 
organizează un bogat program 
de excursii prin țară în lunile 
septembrie și octombrie. Iată 
itinerarele : Valea Prahovei, 
nordul Moldovei, Oltenia de sub 
munte, ■ Maramureș și Țara 
Oașului, Delta Dunării, Porțile 
de Fier, Munții Banatului, 
Munții Apuseni, Țara Hațegu
lui și Munții Retezat, Valea Ol

Scurtă privire pe masa 
de lucru a compozitorilor 
• Creatorii participă la îndrumarea artiștilor 
amatori, a cercurilor de iubitori ai muzicii

O seamă de acțiuni 
ale Uniunii compozi
torilor demonstrează 
modul în care mu- 
îicienii noștri înțe
leg să răspundă cu 
eficiență problemelor 
pe care le ridică ac
tualitatea vieții cultu
rale românești. Reți
nem. astfel. întîlnirea 
creatorilor cu conduce
rea Uniunii compozito
rilor : pentru sărbăto
rirea a trei decenii de 
la proclamarea Repu
blicii, compozitorii noș
tri vor crea noi și noi 
lucrări : cintece pa
triotice, poeme corale, 
cantate, imnuri. Din 
planurile de creație ale 
compozitorilor nu lip
sesc variatele ipostaze 
ale cîntecului de mu
zică ușoară, capabil a 
exprima realitățile vie
ții noi. gindurile și 
idealurile omului de pe 
meleagurile românești. 
Acestei prime întîlniri 

de lucru i-a urmat și 
j o- dezbatere a modali- 
; tătițor unei mai efi

ciente abordări a ge-' 

nurilor teatrului mu
zical — operă, ope
retă, balet — pen
tru ca repertoriul 
original să se îmbogă
țească cu noi creații de 
valoare așteptate de 
publicul nostru. O im
portanță deosebită se 
acordă din partea com
pozitorilor și muzicolo
gilor participării la 
activitatea artistică de 
amatori, la îndrumarea 
lor. la educarea muzi
cală a maselor. Spriji
nirea cercurilor priete
nilor muzicii, a cena
clurilor de creație și 
interpretare, atît în 
marile întreprinderi 
din Capitală, cît și in 
diferite centre cultura
le ale țării, intră în a- 
tenția tuturor membri
lor Uniunii compozito
rilor. Remarcăm astfel, 
în afara planurilor de 
muncă privind desfă
șurarea unei intense 
activități pe platforme
le industriale bucu- 
reștene. sprijinisea.j^șnț 
tivității Clubulyj, Sțjer , 
tenilor muzicii de îa

bilite în grafic de roșii, vinete, ar
dei, varză etc., le sortează și... aș
teaptă să fie preluate de către cen

tului, Litoralul Mării Negre, 
precum și la București cu oca
zia expoziției internaționale 
„Tehnoexpo" (15—24 octombrie).

De asemenea, se organizează 
circuitul turistic al României 
cu autocarul, precum și nume
roase alte excursii în localită
țile și pe itinerarele solicitate 
de turiști. Cazarea și masa sint 
asigurate în cele mai moderne 
unități hoteliere și de alimenta
ție publică. (In fotografie: ho
telul „Montana" din Sinaia).

Slatina si Tulcea. a ce
naclurilor de creație și 
interpretare de la Plo
iești, Deva. Brașov, 
Pucioasa. Scornicești 
sau Lugoj. Participă la 
asemenea acțiuni, con
form celor hotărîte în 
aceste consfătuiri de la 
Uniunea compozitori
lor, un mare număr de 
compozitori și muzico
logi de prestigiu, fiind 
însă.- de asemenea, co
optați. în urma solici
tărilor, și numeroși ar
tiști interpret!. Reți
nem în acest sens con
cursul oferit de forma
țiile artistice ale Con
servatorului „Ciprian 
Porumbescu". Corul 
„Madrigal". Cvarte
tul „Academica", Or
chestra simfonică și 
orchestra „Camerata", 
pentru realizarea unor 
manifestări care să de
vină veritabile eveni
mente ale vieții cul
turale.

Girigore 
CONSTANT1NESCU

trele de legume si fructe din Bucu
rești cu care au contracte. Si cum 
așteaptă cam de mult, transmitem 
ahelui lor factorilor răspunzători de 
această sit.uatie. pentru a lua măsuri 
urgente si eficiente. Capitala are ne
voie de aceste legume 1

Cîțiva „ghimpi” la... 
Ghimpați - Ilfov

Cite nu sînt de făcut în aceste zile 
Si la cooperativa agricolă din Ghim
pați ? Desigur, multe lucrări urgen
te. care impun participarea tuturor 
locuitorilor comunei. Și la Ghimpați 
există forte suficiente. Numai că du
minică dimineața, pe la ora 8, am 
găsit animație nu în cîmp. asa cum 
ne-am fi așteptat, ci ...la tîrgul de 
la marginea comunei. Erau aici sute 
de oameni, zeci de atelaje si chiar 
tractoare si autocamioane. Dar trac
toare. remorci si pluguri erau nu 
numai la tîrg. ci si pe ulițele satului. 
Ca si cum la tîrg sau Pe ulițe se 
strîngea recolta I Așa. la Ghimpați, 
din lipsă de organizare si mobilizare 
a forței de muncă, s-a pierdut o zi 
bună de lucru. Ce au de spus orga
nele comunale ?

Cuvîntul 
cititorilor, 

CUV1NTUL 
OAMENILOR

MUNCII
In interesul bunului mers

al economiei naționale
Mărfurile așteaptă și se 

degradează pe rampe, 
beneficiarii așteaptă...

să treacă timpul
A. SILVESTRI, municipiul Boto

șani :
Pe rampele de descărcare din 

stația C.F.R. Botoșani sute de tone 
de prefabricate din beton, de cără
midă, . însemnate cantități de vată 
termoizolantă șl alte numeroase 
produse așteaptă de luni de zile să 
fie ridicate de diverși beneficiari. 
De pildă, cooperativele agricole de 
producție din Copălău și Stîncești 
au în gară, de mai mult timp, pes
te 30 tone stîlpi din beton ; între
prinderea de gospodărie comunală 
și locativă nu a ridicat, de circa 
3 luni, peste 300 tone fîșii din beton 
și 10 tone de cărămidă refractară. 
Aoeeași unitate înregistrează mari 
pierderi de combustibil, necesar 
centralelor termice, în timpul des
cărcării din cisterne. Și fiindcă a 
venit vorba de risipă, semnalăm că 
aceasta s-a întronat și la depozitul 
tranzit al I.J.C.M. din localitate. 
Astfel, din cauza neglijenței, mari 
cantități de cărămizi se zdrobesc la 
descărcare, vata termoizolantă este 
amestecată cu noroi, numeroase tu
buri din beton s-au acoperit de res
turi vegetale și pămînt (ceea ce 
demonstrează perioadele mari de 
ședere „în tranzit"), iar alte mate
riale provenite din demolări nici 
măcar nu sînt înregistrate.

Pe lingă pagubele ce se produc 
prin degradarea materialelor, ca si 
prin intîrzierea ajungerii lor la 
punctele de lucru, această situație 
provoacă și alte neajunsuri pentru 
activitatea C.F.R. Din cauza neeli- 
berării rampelor, zilnic, cel puțin 16 
vagQane .dft mșrță îțitîrzie să otecș,,.. 
din. stația Botoșani.

Am semnalat asemenea aspecte 
cu speranța, că cei in cauză își vor 
schimba optica și vor da dovadă de 
mai multă grijă față de produsele 
ce le-au contractat.

Pe teme sociale...
Constructorii au venit, 

au plecat — 
cine termină lucrarea?

MATEI CLEONIC, secretarul or
ganizației de bază P.C.R., satul 
Acmariu, comuna Blandiana, jude
țul Alba :

în primăvara anului 1976, condu
cerea consiliului popular comunal 
a intervenit pe lingă organele com
petente în vederea efectuării repa
rației capitale la șarpanta școlii ge
nerale din satul nostru, care era 
complet distrusă. în acest scop, 
consiliul popular județean a alocat 
suma de 164 000 lei. Executarea lu
crării a fost contractată cu I.G.C.L. 
— Cugir, cetățenii din sat contri
buind și ei prin muncă • patriotică 
la activitățile ce nu necesitau ca
lificare. Reparațiile au început pe 
15 august 1976 și au continuat pînă 
la jumătatea lunii octombrie ace
lași an, cînd constructorii au ple
cat, dar nu singuri ; au luat cu ei 
și materialul lemnos, atît pel nou 
procurat, cît și cel rezultat din de
molare, deși nu terminaseră lucra
rea. (Din materialul recuperat se 
puteau face împrejmuirea școlii și 
alte lucrări pentru mai buna gos
podărire a acesteia).

Se împlinește in curînd anul de 
cînd tot așteptăm să se reia și șă 
se finalizeze aceste lucrări de repa
rații. întrucit intervențiile biroului 
organizației de bază sătești au ră
mas fără rezultat, apelăm, pe a- 
ceastă cale, la comitetul executiv

••• și diverse
• Așteptăm din partea conduce

rii cooperativei „Deservirea" din 
Craiova să urgenteze realizarea în 
practică a promisiunilor făcute, cu 
aproape un an în urmă, referitoare 
la înființarea în localitate a unei 
stații de încărcare, prin absorbție, 
a agregatelor pentru frigidere. în 
prezent, acestea sint transportate 
spre încărcare tocmai la Sadu, ne
cesitând cheltuieli suplimentare. 
(Nicolae Chivu, Brazda lui Novac, 
Craiova).

• Conducerea I.C.M.S. Galați a 
scris redacției că autovehiculele 
întreprinderii, în număr de peste 
1 000, lucrează pe șantierele plat
formei Combinatului siderurgic 
Galați. Se întîmplă ca, în condițiile 
exploatării autovehiculelor pe șan
tiere, să se spargă parbrizul. „Cen
trala industrială a sticlei și cera

Și spiritul gospodăresc 
poate prinde rugină

ION HURTUPAN, controlor teh
nic, întreprinderea „Oțelul Roșu", 
județul Caraș-Severin :

La laminorul de platine al între
prinderii „Oțelul Roșu" din locali
tatea cu aceeași denumire s-au a- 
dunat de citiva ani peste 250 tone 
platine, respinse din producția de 
oțeluri speciale. în loc să li se gă
sească o altă întrebuințare sau să 
fie laminate in tablă obișnuită la 
laminorul de tablă al unității, așa 
cum s-a procedat de mai multe ori, 
aceste platine se deteriorează din 
cauza ruginii, ocupind și fără rost 
depozitul de produse finite, spațiile 
de recepție, căile de acces dintre 
liniile căii ferate uzinale. Cu mai 
mult spirit gospodăresc și mai pu
țină nepăsare, o asemenea risipă 
ar putea fi foarte ușor evitată.

Prin conducte 
suflă vîntul

Ing. GHEORGHE HĂȚIȘ, șeful 
fermei I.A.S. nr. 5 Sirineasa :

Avem în cadrul fermei noastre o 
plantație cu 30 000 pomi fructiferi, 
din care 25 000 în cultură suprain- 
tensivă. în vederea irigării acestei 
plantații, Oficiul de îmbunătățiri 
funciare Rm. Vîlcea a executat trei 
canale, în lungime de circa 700 m, 
înstalînd și conducta subterană ne
cesară pentru alimentarea cu apă. 
Deși lucrarea, al cărei cost se ri
dică la circa 500 000 lei, trebuia să 
fie terminată încă din trimestrul al 
III-lea al anului trecut, nici in pre
zent. nu funcționează. Motivul ? 
Lucrătorii de la O.I.F. au omis să 
construiască și stația pentru pom
parea apei. Astfel, o investiție deo
sebit de necesară, mai ales în vara 
seCbtoasă idin acest art, nu poate fi 
folosită, ou. toate’ eă a trecut un an ■ 
de. la expirarea termenului de pu
nere in fiMicțlan'e.i.Cît timp va tre
bui oare să mai așteptăm definiti
varea lucrărilor și cuie va suporta 
pagubele pricinuite ?

al consiliului popular județean să 
ne acorde de urgență sprijinul de 
care avem nevoie.

O enigmă 
pentru călători

GHEORGHE ISPĂȘOIU, tehni
cian, Rm. Vilcea :

Autogara nr. 2 „Traian", din mu
nicipiul Rm. Vîlcea, a căpătat in 
ultimii ani un rol important în 
buna organizare a transportului de 
călători din județul nostru. De aici 
pornesc autobuzele care circulă pe 
zecile de trasee spre localitățile în
vecinate, dar mai ales spre stațiu
nile balneoclimaterice Călimănesti. 
Olănesti. Govora etc. Iar per
sonalul autogării este preocupat 
să asigure tuturor călătorilor o ser
vire exemplară.

Un fapt insă, ce pare la prima 
vedere mărunt și pe care-1 semna
lăm conducerii autogării, umbrește 
aceste eforturi. Astfel, peroanele 
nu sint prevăzute cu tăblițe indi
catoare pentru fiecare traseu și oră 
de plecare. Din această cauză, că
lătorii sint nevoiți să treacă de la 
un autobuz la altul, să întrebe în 
dreapta și-n stingă unde se află 
parcată mașina cu care trebuie să 
plece. Și nu de puține ori, pină află 
acest lucru se intîmplă ca autobu
zul să plece. Iată de ce sugerăm 
conducerii unității să ia măsuri 
pentru instalarea unor asemenea 
tăblițe indicatoare la fiecare peron, 
in față, așa cum exista la autogara 
nr. 1 din cartierul 1 Mai.

micii fine din București, se arată 
în scrisoare, ne-a repartizat la în
treprinderea „Securit" București 20 
geamuri parbriz cu repartiția 
nr. 8 286/106 din 14 iulie a.c., cu 
termen de livrare în trimestrul III 
1977. Respectiva întreprindere ne-a 
tot dus cu vorba pentru ca pe 8 
septembrie să ni se comunice te
lefonic că s-au pierdut matrițele 
pentru tipul de camion „Tatra 133", 
de care noi avem atîta nevoie, mai 
ales acum că a venit timpul rece 
și nu se va mai putea lucra cu 
aceste autovehicule fără parbriz. 
Ne întrebăm: cum se pot pierde sau 
arunca la deșeuri niște matrițe de 
geamuri cînd in țară mai există 
acest tip de autovehicule? Rugăm 
forul tutelar al întreprinderii 
„Securit" să ne ajute in rezolvarea 
acestui caz. deosebit de important 
pentru noi".

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30, (sala mică) : Acord — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nicnic —
19.30.
• Teatrul Mic : Profesiunea
doamnei Warren — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* * (sala

• Marele singuratic : PATRIA —
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, CA
PITOL — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,45; 15,45; 18;
20.15.
• Făgăduiala î FAVORIT — 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, FESTI
VAL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45;

Studio) : Jucătorii de cărți ți 
Ursul — 19.
• Teatrul Giulești (la Muzeul 
militar central) : Imn pentru oa
menii acestui pămînt — 11.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase” (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică**  (sala Vic
toria) : Pisica de una singură 
— 17.

cinema
18,15; 20,45, SCALA — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19,15.
• Amenințarea : CENTRAL — 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18; 20,15.
• Amendament la legea securită
ții statului : TIMPURI NOI — 9; 
12; 15,30; 19.
• Buzduganul cu trei pecețî ;
FEROVIAR — 9; 12-30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9; 12.30; 16; 19,30,
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Pisicile aristocrate — 9,30;

11,15; 13, Odiseu ți stelele — 16; 
18; 20 : DOINA.
• Hercule in centrul Pămîntului ; 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10.45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, MODERN 
— 9; 11,15; 13,30; 16;' 18,30; 20.30, 
la grădină — 19.
• Instanța amină pronunțarea :
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Gala filmului documentar din 
R. Venezuela „Juan Vicente Go
mez și epoca sa*  — EFORIE : 20.
• Judecătorul Fayard zis „Șe
riful” î EFORIE — 9; 11.15; 13,’30;

PARC-HOTEL — 19. GRADINA 
TITAN — 19.
• „Hindenburg*  : EXCELSIOR — 
fi; 11,45; 14,30; 17.15; 20. MIORIȚA
— 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20. GRA
DINA MOȘILOR — 19.
• Unde înfloresc crinii î BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină 19.
• O noapte furtunoasă : BUCEG1
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
• Spaniole la Paris : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nora : FLACARA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Adevărata glorie : TOMIS —

9; 12; 16; 19, la grădină — 19.30, 
VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Accident : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru : AURORA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină —
18.30, VICTORIA — 9; 12; 16; 19.
• Dacii î PACEA — 16; 18; 20.
• Necunoscutul din noapte i 
ARTA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19, LIRA — 10; 15,30; 
18; 20,15, la grădină — 19.
• Podul fetelor : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Epidemia : VIITORUL — 9; 12; 
16; 19.

• Povestea dragostei : COSMOS
— 15,45; 18; 20.
• Străina : MUNCA — 9,30; 12,30; 
15,45; 19,15, FERENTARI — 10; 15;
18.30.
• Soarele alb al pustiului : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Prețul vieții ; PROGRESUL — 
16; 18: 20.
• Frații mei, păsări călătoare î 
GRADINA BUCEGI — 19.
• Ochii Shivanei : GRADINA 
FLACĂRA — 19.
• Cidul : GRADINA UNIREA
— 19.
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luminii
Ne scrie Gheorghe Margos din 

București : „Lucrind ani de zile 
— zile si nopți — ca tipograf, 
chiar si la „Casa Scinteii". după 
ce am ieșit la pensie, nu mă 
puteam abține să nu urmăresc 
munca foștilor mei colegi. Di
mineața, luam ziarul proaspăt 
venit la chioșc, si mingiiam cu 
privirea paginile, coloanele si 
titlurile, gindul purtindu-mă 
spre llnotipiștii — așa cum am 
fost și eu — care turnaseră 
manuscrisele in plumb, literă cu 
literă. De la o vreme insă, 
lumina de la un ochi a început 
să-mi fie tot mai slabă, pină 
cind i s-a stins si ultima pilpiire. 
Am fost supus unei operații ex
trem de dificile, la spitalul din 
strada Cosmonauților din Bucu
rești, operație executată cu mul
tă iscusință și grijă de doctorița 
Maria Pintea, ajutată de Anca 
Stoica. Si dacă astăzi mă bucur 
de lumina ochilor și văd din 
nou să citesc ziarul, gindul meu 
de recunoștință și mulțumire se 
îndreaptă acum spre Marioara 
și Ancuța — să mă ierte că le 
spun așa, că-s mai bătrîn — că
rora le doresc numai bucurii. 

Arheologică
Primim o nouă veste de pe 

șantierul arheologic din comuna 
Lazuri, județul Satu Mare, unde 
au fost scoase la Iveală. în ulti
mii ani, numeroase vestigii ale 
civilizației dacilor liberi. Au fost 
descoperite obiecte de ceramică 
aVînd un gen de ornamentație 
specifică ceramicii dacice din 
perioada Burebista-Decebal. Pe 
un vas este incizat motivul bră
dulețului. în timp ce ornamen
tele unui alt vas lucrat cu roata 
atestă practicarea ceramicii pic
tate. Vasele de ceramică nou 
descoperite, împreună cu o mo
nedă de argint constituie încă o 
confirmare a izvoarelor istorice 
referitoare la aria așezărilor din 
această parte a tării înainte de 
cucerirea Dariei de către ro
mani.

Au făcut-o 
pe zmeii...

Trei motocicliști — Ioan Lup- 
șor (mecanic la Întreprinderea 
balneoclimaterică și de turism 
din Singeorz Băi), Alexandru 
Mihăilă (frezor la sectorul de 
industrializare a lemnului Ilva 
Mică) și Nicolae Scurtu (lăcătuș 
la revizia de vagoane din ace
eași localitate) și-iau . dat intilni- 
re in ziua de 13' septembrie (zi 
cu ghinion ?)’ lâ !&> '■ întrecere : 
care pe care. Adicătelea, care 
dintre ei zboară cu motocicleta 
ca vintul și ca gindul. înghițind, 
pămintul. Locul de întrecere : 
pe raza localității Crainimăt. in 
timpul întrecerii, „zmeii" au în
călcat toate regulile de circulație 
posibile : viteză, depășire, prio
ritate... Depistați de un echipaj 
al miliției, cei trei au fost ne- 
voiți să tragă pe dreapta, după 
care au fost trecuți prin „pur
gatoriul" unul test de verificare 
a cunoștințelor in materie de 
circulație. Toți trei s-au dovedit 
a fi cu totul la pămînt. astfel in
cit singurul „premiu" care li 
s-a putut acorda a fost suspen
darea permiselor de conducere.

Momentul „festiv" a avut loc 
intr-o atmosferă sobră, de liniș
te si meditație.
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Primiri la primul ministru al guvernului ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN
Industria 

județului Mehedinți
Colectivele de unități din indus

tria iudetului Mehedinți, asemenea 
altora din numeroase județe ale tării, 
anunță îndeplinirea sarcinilor de plan 
aferente primelor 9 luni din acest an 
la producția globală industrială, cu 
un avans de 4 zile. Sîn.t asigurate 
astfel premisele obținerii unei pro
ducții suplimentare în valoare de 100 
milioane lei. pînă la finele lunii 
septembrie, tn telegrama adresată eu 
acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, de către Comite
tul județean de partid, se exprimă 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ de a munci 
cu abnegație revoluționară pentru 
continua dezvoltare și înflorire a Me- 
bedințiului, pentru sporirea contri
buției lor la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei spre comunism.

Industria 
județului Bacău

Oamenii muncii din industria „ 
detului Bacău au raportat îndeplini
rea cu 6 zile mai devreme a preve
derilor de plan pe cele trei trimestre 
ale anului. Ca urmare, au fost create 
condiții ca. pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie, să se obțină o producție 
suplimentară în valoare de circa 360 
milioane lei. Acest succes al indus
triei băcăuane se va concretiza, între 
altele, în 150 milioane kWh energie 
electrică, 6 413 tone cărbune, 10100 
tone țiței. 555 tone elemente de 
asamblare a mașinilor. 2 374 tone fe
nol. 2 500 tone antidăunători și în
semnate cantități piese de schimb, 
mobilă, țesături, produse alimentare. 
De remarcat că mai mult de trei 
sferturi din acest spor de producție 
a fost obtinut pe seama creșterii 
productivității muncii. (Gheorghe 
Baltă).

.iu-

Industria 
județului Botoșani

Colectivele de întreprinderi din in
dustria județului Botoșani au rapor
tat îndeplinirea planului la producția 
globală industrială pe cele trei tri
mestre ale anului curent. Cu cele mai 
mari depășiri ale indicatorilor de 
plan se înscriu întreprinderea tex-

tilă „Moldova". I.M.A.IA., întreprin
derea „Electrocontact", I.U.P.S. ș.a. 
Pină la sfîrșitul lunii septembrie ur
mează să se obțină un plus de pro
ducție in valoare de peste 97 milioane 
lei. (Silvestri Ailenei).

Industria 
județului Covasna

Antrenați în marea întrecere socia
listă ce se desfășoară in întreaga 
tară pentru depășirea sarcinilor pla
nului pe 1977, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județului Co
vasna anunță realizarea sarcinilor de 
plan pe nouă luni din acest an cu 11 
zile înainte de termen. Conform da
telor direcției județene de statistică, 
pînă la sfîrșitul perioadei raportate 
vor fi produse peste prevederile pla
nului 141 500 tone 
brichete. 76 metri 
din beton, 
ceramice, 
cherestea, 
saturi din 
tone brinzeturi. 614 tone lapte praf, 
precum și alte produse în valoare 
totală de 147 milioane lei. (Tomori 
Geza).

cărbune. 7 450 tone 
cubi panouri mari 
cărămizi și blocuri 
4 000 metri cubi 
metri pătrați țe-

135 000
peste
23 000
bumbac, 47 tone unt, 343

Industria 
județului Hunedoara

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Hunedoara au 
îndeplinit înainte de termen planul 
pe nouă luni la producția industrială. 
Pe baza condițiilor favorabile create 
de avansul ciștigat. pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie, pe ansamblul jude
țului. se vor realiza peste prevederile 
de plan ale celor trei trimestre mai 
mult de 178 milioane kWh energie 
electrică. 9 000 tone fier in minereul 
marfă livrat. 111 000 tone fontă, 
48 000 tone oțel. 36 000 tone laminate 
finite. 21 000 tone cocs metalurgic — 
sporurile fiind obținute integral pe 
seama creșterii productivității muncii, 
în același timp. în sectorul materia
lelor de 
mentară 
la peste 
clavizat. 
beton 
mozaicate

construcții, producția supli- 
se va ridica, printre altele, 
7 500 mc beton celular auto- 
3 400 mp

si
prefabricate 

aproape 30 000 mp 
ș.a. (Sabin Ionescu).*
anunțat, în presa de

din 
dale

Au mai 
îndenlinirea inainte de termen a 
nului pe nouă luni județele Mureș 
și Dîmbovița.

ieri, 
pia

al Guvernului 
România, tova-

Primul ministru 
Republicii Socialiste 
rășul Manea Mănescu, a primit, 
luni, în vizită protocolară de pre
zentare, pe ambasadorul Regatului 
Hașemit al Iordaniei în țara noas
tră, Iakoub Yousef Awoueis.

în aceeași zi, primul ministru al 
guvernului . a primit pe ambasadorul 
Danemarcei, Niels Boel, in vizită 
de rămas bun, in legătură cu înche
ierea misiunii acestuia în România.

(Agerpres)

Deschiderea noului an de invățămint in armată
Luni dimineața a avut loc deschi

derea noului an de învătămînt la A- 
cademia militară și în școlile mili
tare din armată.

La festivitățile care au avut loc 
cu acest prilej au participat mem
bri ai Consiliului de conducere al 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de pregătire 
militară a tineretului.

într-o atmosferă însuflețită, 
drele și elevii Academiei 
au adresat tovarășului 
Ceaușeseu. secretarul general 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandantul suprem al forțelor 
armate, o telegramă în care se spu
ne: „Ne exprimăm. încă o dată, dra
gostea și recunoștința profundă fată 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușeseu. pentru pro
digioasa si neobosita activitate ne 
care o desfăsurati în slujba înflori
rii multilaterale a patriei, pentru 
grija permanentă ce o manifestați 
fată de perfectionarea si moderni
zarea invătămîntului de toate gra
dele. inclusiv a învătămintului mili
tar. in scopul formării și educării în 
spirit comunist a tinerei generații, al 
pregătirii de specialiști cu înaltă ca
lificare. înscriindu-ne eforturile in 
ampla acțiune de ridicare a rolului 
școlii românești, de dezvoltare, per
fecționare si așezare a învătămîntu- 
lui pe principii 
nare, raportăm.

ca- 
militare 
Nicolae 

al

moderne, revoiuțio- 
tovarăse comandant

suprem, că. militind pentru aplicarea 
cu consecventă în procesul instruc- 
tiv-educativ din academie a cerin
țelor rezultate din istoricele docu
mente ale Congresului al XI-lea al 
partidului, din celelalte documente 
de partid, a ideilor și orientărilor 
dumneavoastră de inestimabilă va
loare teoretică și practică. vo<m lua 
noi măsuri pentru ridicarea conți
nutului științific al învătămintului, 
pentru legarea lui tot mai strînsă 
cu cercetarea și producția, cu prac
tica instruirii și educării trupelor. 
Asigurăm conducerea partidului și 
statului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom munci cu responsabi
litate comunistă pentru a forma co
mandanți, ofițeri de stat major, ac
tiviști de partid, ingineri și subingi- 
neri militari profund devotați patri
ei, poporului si partidului, cu o te
meinică și multilaterală pregătire 
de specialitate, cu o înaltă conștiin
ță politică si trainice convingeri 
ideologice, cu un profil etic înain
tat. buni cunoscători ai legilor dez
voltării economico-sociale. pătrunși 
de adincă răspundere fată de sarci
nile încredințate, capabili să orga
nizeze și să desfășoare procesul de 
instruire și educare a trupelor in lu
mina concepției partidului 
privind apărarea patriei de 
întregul popor, să modeleze 
în măsură să apere cu fermitate, la 
nevoie chiar cu sacrificiul suprem, 
pămintul străbun, independenta și 
suveranitatea României socialiste".

nos tru 
către 
ostași

Vizita delegației militare chineze
anărării naționale.

Ion Coman. a
Luni, ministrul 

generalul colonel 
primit delegația militară de prietenie 
a R.P. Chineze, condusă de Ian Cen-u. 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare chineze de

eliberare, care se află într-o vizită 
oficială in tara noastră.

In aceeași zi. oaspeții chinezi au 
vizitat Academia militară, precum si 
unele obiective economice si sociale 
din Capitală.
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REVISTA
în Mexic, iar, mai apoi, în Vene

zuela, echipa României a întreprins 
un turneu care a cunoscut un succes 
public excepțional. Nadia Comăneci 
si foarte tinerele ei coechipiere s-au 
bucurat de prețuirea deosebită a ce
lor mai înalte personalități oficiale 
din Mexic si Venezuela, iar zeci de 
mii de spectatori le-au ovaționat 
pentru înalta lor valoare sportivă la 
fiecare dintre concursurile de
monstrative. Aceste concursuri, ca si 
alte momente de,. mtîljiire gini; 
nastelor românce cu cetățenii fliți 
Ciudad .de Mexico, .sau Caracas. .ȚN, 
juana, Guadalajara 
s-au transformat in 
nifestări populare, 
româno-mexicană si 
zueleană. După cum 
repetate rînduri diferite 
tăti oficiale si presa din cele două 
țări latino-americane. Nadia Comă
neci. „fetita de aur din România", și 
talentatele ei colege, prin măiestria 
evoluției lor, au avut o mare in
fluentă asupra copiilor si adolescen- 

dezvoltarea 
feminine de

re șip 
itătenii di 
aracas. ,X

au 
la

sau- Mpjitțți;gxis ta 
veritabile ina- f 
de prietenie 
româno-vene- 

au remarcat în 
personali-

echipa femi-
11»

Cronica zilei
COMPETIȚIILOR

Excelenței Sale Locotenent-colonel
IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMDI

Președintele Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen
SANAA

Am plăcerea să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului yemenit prieten, 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen.

lini exprim convingerea că bunele relații dintre Republica Socialistă 
Romănia și Republica Ârabă Yemen se vor dezvolta continuu în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Republica Arabă Yemen (supra
fața -r- 195 000 kmp; populația — 
6 700 000 locuitori) străbate. în anii 
din urmă, o perioadă de adinei 
transformări economice și sociale, 
în deceniul și jumătate ce a trecut 
de la revoluția din septembrie 1962, 
care a dus la înlăturarea regimu
lui monarhic feudal și instaurarea 
republicii, au fost inițiate un șir 
de măsuri pentru lichidarea grelei 
moșteniri a colonialismului și înain
tarea pe calea progresului. Pro
gramul de dezvoltare adoptat acordă 
o atenție deosebită modernizării 
agriculturii, care constituie princi
palul sector al economiei naționa
le, și creării unei industrii capabile 
să valorifice potențialul țării in fo
losul propriu. în acest scop au in
trat în funcțiune fabrici de ciment, 
aluminiu, de medicamente, de con
serve. Au fost descoperite impor
tante resurse de cupru șl fier. Zăcă
mintele date la iveală in ultimul 
timp vor situa R. A. Yemen in rîn- 
dui principalilor producători mon
diali de cupru, iar cele de fier sint 
în măsură să satisfacă necesitățile 
țării pe o perioadă de 200 de ani. O 
atenție deosebită a fost acordată, de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

asemenea, dezvoltării învățămîntu- 
lui șl formării de cadre de specia
liști. atît de necesari dezvoltării 
economiei naționale.

Animat de sentimente de prie
tenie față de popoarele arabe, de 
Solidaritate cu lupta lor pentru 
consolidarea independenței, poporul 
român urmărește cu interes reali
zările obținute de R. A. Yemen pe 
calea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Yemen s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare care cunosc Un curs as
cendent. în spiritul acestor ra
porturi prietenești, țara noastră 
furnizează utilaj și asistență teh
nică tinerei republici in scopul va
lorificării unor resurse naturale ; 
de curind. la Sanaa, a fost semnat 
un acord de colaborare în dome
niile învătămintului, științei și 
culturii între cele două țări. Fără 
îndoială că intensificarea relațiilor 
româno-yemenite corespunde inte
reselor ambelor țări și popoare, 
constituind, totodată, o contribuție 
la cauză 
lume.

păcii și înțelegerii în

Nicolae N. LUPU

Bucurii clădite pe muncă
(Urmare din pag. I) am
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Cu preț 
și suprapreț

Echipe de control al oameni
lor muncii, însoțite de lucrători 
de miliție, au poposit. zilele 
trecute, prin bufete și restau
rante din orașul Bistrița. La 
elegantul restaurant „Coroana 
de aur“, din centrul orașului, 
unitate reprezentativă a Oficiu
lui județean de turism, Maria B. 
a fost surprinsă intr-un clasic 
moment de prestidigitație. Prin- 
tr-un hocus-pocus numai de ea 
știut și făcut, vindea băutură cu 
un anumit preț, și o taxa cu pre
țul altei băuturi superioare. Nu
mai de la 300 de mililitri de 
coniac a încasat în plus, cit ai 
zice ciubuc, 20 de lei și 10 bani. 
Dacă echipa de control o lăsa 
să continue tot așa, pînă seara 
ar fi ajuns la cîteva sute de lei. 
Dar Maria B. nu e singura prin
să cu ocaua mică. O tiză de-a 
ei. Maria M., de la localul „Co
ronița", a fost, de asemenea, 
surprinsă în același flagrant, dar 
ceva mai „modest" — de rițiva 
lei. Cîțiva lei de la un client, 
cîțiva de la altul, faceți și dv. 
socoteala cam citi zeci de clienți 
sint pe zi, și... Și acum, celor 
două Mării 11 se „prețuiește" 
fapta și răsplata.

Un apel
Maiorul Constantin Badea, 

șeful biroului de miliție Olă- 
nești, județul Vilcea, ne trimite 
o adresă, in care se spune : „Vă 
rugăm să ne sprijiniți in acțiu
nea de depistare a lui loan Ilieș, 
fiul lui Gheorghe și Veronica, 
născut la 24 aprilie 1928 in Za
lău, cu ultimul domiciliu cunos
cut in Brașov, strada Recon
strucției nr. 6". Mai departe, 
aflăm că încă din 1973. I. I. a 
fost obligat, prin hotărire jude
cătorească, să plătească pensie 
de întreținere pentru cei doi co
pii minori, care-i poartă numele, 
pe care i-a părăsit și de care 
se ascunde, schimbindu-și me
reu domiciliul și locul de muncă. 
„Intrucît organele de miliție 
l-au căutat în mal multe locuri 
și nu i-au dat încă de urmă, vă 
rugăm să ne permiteți să facem 
apel la cititorii ziarului, pentru 
a veni in ajutonl celor doi co
pii". Cine-i ajută 7
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tilor. stimulind astfel 
ulterioară a gimnasticii 
masă în aceste țări.

Din America de Sud, 
nină a României va pleca direct
Grecia pentru a lua parte la turneu' 
balcanic de gimnastică. Va fi pri
mul concurs oficial al sezonului 
toamnă, el însemnînd. 
punct de vedere, si 
al focului" pentru 
ponentelor tinerei 
zentative.

S-au încheiat si
internaționale din luna 
la care au fost angrenați numeroși 
boxeri de frunte, cam toată „elita" 
acestui s.port din tara noastră. 
Kind pe rind, pugilistii de la Steaua

d»
din acest 

un. fel de „botez, 
majoritatea corn- 
formații repre-

cele trei turnee, 
septembrie.

încrucișat mănușile ne ringul de 
Havana, apoi, dinamoviștii bucu- 

reșteni au luptat pe cel de la Ulan- 
Bator, în sfîrșit formația noastră re
prezentativă. fără boxerii de la cele 
două cluburi menționate mai înainte, 
a participat la obișnuitul turneu 
anual balcanic.

Trecerea in revistă a rezultatelor 
celor aproximativ 30 de pugilisti nu 
are darul să satisfacă pe amatorii de 
box. Avem nevoie în boxul nostru, 

«așa cum ne-au dovedit si campiona- 
JteJe europene. de pregătirea' serioasă 
*.a unor valori de vîrf. capabile să

categorii.
campionatelor europene din luna iu
nie. la care n-avusesem în formația 
reprezentativă nici un boxdr de la 
Steaua, conducerea acestui club aver
tizase pe antrenorii secției si le ce
ruse să se pună la treabă serioasă, 
competentă, astfel ca în toamnă să 
se vadă roadele concrete ale muncii 
lor. Deocamdată, numărătoarea ne 
arată însă „boboci" cam debili, 
încă departe de ceea ce se așteaptă 
de la secția acestui club cu renume 
în sportul nostru. Și. dincolo, la Di
namo rezultatele de la Ulan-Bator ră
mân contradictorii, la fel ca si atunci, 
la Halle, la campionatele europene. 
Ne bucură, firește, cele patru1 meda
lii de aur, în special, pentru că 
printre cei ce le-au cucerit se află 
Simion Cutov (fie și la 
ușoară, deși ar fi fost mult 
mitător să fi ciștigat 
imediat inferioară, unde 
consacrarea internațională).
Cicu sau alt tînăr voinic. Ilie Dra- 
gomir. Totuși. înfringerile prin aban
don ale lui V. Didea și. mai ales, 
M. Simon — acesta fiind de două 
ori in situația de K.D. pe parcursul 
meciului final I — iscă serioase sem-

8®fcces t.ttlurild^ireși 
. încă mult timp

■»l
înaintea

categoria 
mai cro

ia categoria 
obținuse 

Vasile

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
Așteptăm de la sportivii noștri 

mai bunerezultate

ne de întrebare. Inclusiv în cîteva 
puncte ale alcătuirii acestei formații. 
In ceea ce privește formația repre
zentativă la balcaniadă, iată că s-a 
repetat întimplarea. de altfel foarte 
neobișnuită, petrecută la ediția de 
la Dubrovnik din 1971. Atunci, nu 
mai puțin de nouă boxeri români 
intraseră în finalele balcanice, dar 
nici unul nu cîstigase centura de 
campion. Acum, la Bursa, cei șapte 
finaliști români, de asemenea, n-au 
reușit să cucerească vreo medalie de 
aur ! Ieri dimineață, dintr-o dis- 
cutie cu Gheorghe- < 
ședințe, si Cristea 
secretar responsabil al 
ieșea necesitatea unei 
ansamblu a selecției 
gimului de pregătire ____
unde, dună opinia conducerii federa
ției. se lucrează încă prea puțin fată 
de cerințele internaționale — de ase
menea. îmbunătățirea pregătirii teh
nice. a ordinii și disciplinei la prin
cipalele secții din București. Con
stanta. Galați și Brăila, mărirea a- 
portului acestora la alcătuirea Si pre
gătirea loturilor reprezentative.

Fotbalul național are. si după etapa 
a VJI-a, același lider : F. C. Argeș, 
într-o convorbire cu Francisc Ko- 
lossy. arbitrul meciului F.C. Argeș — 
F.C. Petrolul, acesta ne spunea că 
formația ploiesteană. tinără. viguroa
să si talentată, e foarte bine antre
nată si chiar ar fi putut cîștiga jocul 
dacă „dincolo" n-ar fi fost, atit re
gizor cit si realizator. Dobrin.

Absenți din formația reprezentativă 
pentru meciul cu echipa Kuweitului, 
Dumitrache jși Mulțescu s-au stră
duit. și au reușit, să-i marcheze go
luri multe lui Dinamo. Scorul de la 
Petroșani e surpriza etapei, posibil și 
semnul ascensiunii Jiului in clasa
mentul de toamnă. Alte fapte de re
liefat : punctul ciștigat de Steaua la 
Tirgoviște ; mai mult, acel punct cîș- 
tigat de S. C. Bacău la Arad ; în 
sfîrșit. urcușuL pe tăcute al Sportului 
studențesc pină pe locul al doilea 
din clasament, această echipă vădind 
o preocupare sporită pentru depla
sarea jocului de ta mijlocul terenu
lui spre atac.

Duminică. a sosit în Capitală Ha
ssan Abdel Aal Navei, ambasador ex
traordinar si plenipotențiar al Repu
blicii Arabe Egipt în Republica So
cialistă România.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, luni la amiază 
s-a deschis, la Sala mică a Palatu
lui Republicii Socialiste România, 
expoziția de pictură și artă decora
tivă din R.P.D. Coreeană. Sînt pre
zentate lucrări ale pictorilor coreeni 
realizate în ultimii ani, inspirate 
din realitatea vie a patriei lor, bro
derii redind frumusețile naturii, lu
crări de ceramică ce imbină arrno- 

,,,jjioș1,.ti'aditiaL..milenară cu interpre
tarea modernă a formelor și culo-

F.R.B.
analize de 
si a 

la loturi

re-

re-

i rostit alocuțiuni 
pictorul . Viorel Mărginean, secretar 
al Uhiunii artiștilor plastici, și Pec 
Hîng Ghi, însărcinat cu afaceri a.i. 
al R.P.D. Coreene la București.

Au asistat Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Stanciu Stoian, 
secretar al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați In țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.ft

în perioada 7—26 septembrie a.c. 
un grup de copii si tineri palestineni 
si-au petrecut vacanta în tara noas
tră. Ei au vizitat obiective istorice, 
social-culturale si de învătămînt din 
București. Constanța si Brașov si au 
avut întâlniri cu pionieri si tineri ro
mâni.

De asemenea, grupul de copii și 
tineri palestineni a prezentat specta
cole în 
și case

tabere. unități de invățămînt 
ale pionierilor.

★
s-a deschis activitatea poli- 

pionierilor

Rubrlcd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

La încheierea jocului România — 
Italia din. prima zi a campionatelor 
europene, voleibaliștilor italieni nu le 
venea să creadă: cîștlgaseră cu 3—2 o 
partidă în care nimeni nu le dăduse 
nici o șansă ! „Stupefacție !“ — a- 
cesta este titlul sub care, a doua zi. 
luni, cotidianul „Uusi Suomi" insera 
cronica sa consacrată partidei, cronică 
plină de semne de mirare. La rindul 
său, „Helsingin Sanomat". principalul 
cotidian finlan- ________________
dez. renroducind _____ __
declarațiile făcute CORESPONDENȚA DIN TVRKV 
ziariștilor în ca- _______________
drul conferinței 
de presă, subliniază, dincolo de ex
plicațiile date de antrenorul italian 
Adriano Pavlica („Noi am progresat 
foarte mult în ultima vreme") si de 
„motivarea" antrenorului nostru, Geor
ge Eremia („Am pierdut pentru că 
jucătorii-ridicători au pasat defec
tuos"). „Favoriții nu au putut să-și 
fructifice valoarea, fiindcă adversa
rii lor au luptat pentru victorie in
comparabil mai mult".

Nu vrem să ne grăbim, ci dăm cre
zare nădejdilor exprimate de jucători 
și antrenori că echipa noastră se va 
redresa din mers, și se va califica în 
semifinale, unde această înfrîngere — 
generată în primul rind de desconsi
derarea plină de sine a adversarului — 
nu ar mai avea nici o importanță. 
Ieri, luni după-amiază, mișcindu-se 
cu nerv și siguranță, echipa noastră 
a întrecut rapid pe francezi cu 3—0 
(la 8, 7 și 3). Trebuie avută în ve
dere totuși mediocritatea valorică a 
adversarilor — cei mai slabi din

dez.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 septembrie. In țară : 
rece în primele zile, apoi 
încălzire ușoară. Cerul va 
cu înnorări mai accentuate 
vestul țării, mai ales în a 
a intervalului, cînd local 
Vînt slab, pînă la moderat. Intensifi
cări de scurtă durată se vor semnala

Vreme 
curs de 
variabil, 
sudul și

in 
fi
In 
doua parte 
va ploua.

grupa de la Helsinki. Astăzi, marți, 
băieții noștri joacă in compania iu
goslavilor. Așteptăm de la el o reală 
dăruire în lupta sportivă, o atitudine 
de sportivi conștienți și responsabili 
în reprezentarea cu cinste a culorilor 
mișcării voleibalistice românești.

în urma debutului victorios al 
echipei noastre feminine, in meciul 
cu cea a Iugoslaviei (3—2), partida 

ei de a doua zi 
cu echipa Ceho
slovaciei a căpă
tat o însemnătate 
deosebită. învin- 
ia o opțiune pen-gătoarea puțind să 

tru semifinale.
Aici, la Turku, unde au loc jocu

rile din grupa a H-a. am văzut mai 
intii cum echipa feminină a Iugosla
viei — probabil obosită după „mara
tonul" voleibalistic din ajun — a ce
dat într-o oră, cu 0—3, în fața repre
zentativei Ungariei (la 9, 4. 6).

G. MITROI
La ora închiderii ediției, consem

năm rezultatul meciului dintre echi
pele feminine ale României și Ceho
slovaciei : 2—3.

BASCHET
Aseară. în sala Dinamo din Capi

tală. s-a disputat partida internațio
nală de baschet masculin dintre for
mația Dinamo București și selecțio
nata armatei din Grecia. Scor : 93—68 
(48—42) pentru dinamoviștl. Astăzi, 
de ta ora 18. în aceeași sală, selec
ționata armatei din Grecia întîlnește 
formația Steaua.

ln sud-vestul țării șl la munte (40—50 
km pe orâ). Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre minus 3 și plus 
7 grade, local mai coborite în primele 
nopți In estul Transilvaniei și nordul 
țării, iar maximele intre 10 și 18 gra
de, mal ridicate în sud-vest. în primele 
două nopți se va semnala frecvent 
brumă, exceptînd regiunile din sud- 
vest. Local în nord-vestul tării ae va 
produce ceață. In București s Vreme 
rece, mai ales în primele zile. Cerul 
va fi temporar noros, vînt slab pînă 
la moderat. Temperatura în creștere 
ușoară la sfîrșitul intervalului.

Valeriu MIRONESCU

(Urmare din pag. I)

cu posibilitățile mereu mai înalte 
pe care le creează mersul îna
inte al societății, a aprecia realiză
rile în funcție de aceste etaloane si 
puncte de referință, a concentra a- 
tentia nu atit asupra realizărilor, cit 
a posibilităților ncvalorilicate deplin 
— reprezintă un imperativ esen
țial de care depinde creșterea ro
lului conducător al fiecărei organiza
ții de partid. Numeroase organizații 
de partid isi afirmă cu vigoare ca
pacitatea de mobilizare si de organi
zare a colectivelor de muncă exami- 
nind in spirit critic nu numai lipsu
rile. ci și rezultatele pozitive, avind 
mereu in vedere faptul că si în co
lectivele care se pot mîndri cu suc
cese remarcabile există resurse și 
posibilități de amplificare a realiză
rilor — care trebuie scoase Ia iveală 
și integral fructificate. Este evident 
că nu aduc nimănui vreun folos si
tuațiile cind intr-un spirit de 
radă. în diferite rapoarte 
analize ale activității, sînt 
abundență înfățișate numai
zultatele merituoase, cifre
moașe, de pildă, despre depășiri ale 
planului producției globale — in timp 
ce aprecierile sincere, autocritice, 
privind neîndeplinirea sarcinilor ia 
producția fizică, pe sortimente, sau 
neîndeplinirea la timp a contrac
telor economice ș.a. sînt periferice, au 
un caracter general, dacă nu chiar 
lipsesc cu desăvîrșire. fiind înlocuite 
cu justificări meșteșugite și angaja
mente formale.

în această ordine de idei, se cuvine 
evidențiată importanța principială și 
practică a cerinței ca organele și, or
ganizațiile de partid să asigure ma
nifestarea spiritului critic si autocri
tic nu doar din cind in cind. intr-un 
mod conjunctural sau numai cu prile
jul diferitelor ședințe sau analize, ci 
permanent, tn toate împrejurările : 
desigur, fiecare este dator nu să aștep-

pa
sau 
cu 

re- 
fru-

Luni 
tico-educativă a caselor 
și „Șoimilor patriei" din București, la 
care vor lua parte in acest an peste 
30 000 copii.

Cu acest prilej, s-a desfășurat, la 
Palatul sporturilor și culturii, spec
tacolul ..Spre comunism pășim cute
zători". realizat de cele mai bune 
ansambluri și formații cultural-ar- 
tistice pionierești, participante la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". (Agerpres)

te crearea climatului propice pentru 
manifestarea spiritului critic, ci să-l 
și creeze pentru cei din jur.

înrădăcinarea spiritului critic și 
autocritic în toate domeniile de ac
tivitate, cultivarea exigentei parti
nice nu se pot face doar prin „sar
cini", „îndemnuri"; folosirea cri
ticii și autocriticii nu poate fi 
privită ca o chestiune benevolă, fa
cultativă, ci este o obligație statutară 
pentru fiecare organizație de partid 
și pentru fiecare comunist : spiritul 
critic și autocritic trebuie să carac
terizeze permanent activitatea tutu
ror membrilor partidului, ca o com-

muite rezolvări teh
nice erau noutăți de 
ultimă oră ; și mai a- 
dăugați că și inginerii 
noștri erau abia ab
solvenți de facultate, 
iar muncitorii, extrem 
de tineri, aici învățau 
meserie. Dar nimeni 
n-a admis să fie „com
pătimit". îi compăti
mim noi acum pe ne
încrezătorii de atunci, 
îi compătimim pentru 
postura în care s-au 
pus, pentru sărăcia lor 
■sufletească. Pentru că 
numai încrederea in 
tine și în toți cei cu 
care lucrezi, chiar da- 
că-i vorba de o țară 
întreagă, te poate face 
fericit și puternic.

Acum, cînd lamino
rul merge si produce, 
totul se împarte si se 
măsoară aici în bucu
rii și succese. Tinerii 
ingineri si muncitori 
au.aoei W de mindrie 
Si satisfacție suverană, 
orgoliul învingătorului, 
se mișcă cu gesturi 
degajate si sigure.

Inginerul Ion Sai- 
mac vorbește surîzînd 
tot timpul, surîsul i-a 
devenit tic (si nu-i 
deloc puțin lucru 1).

— Există, pentru 
dumneavoastră. un 
moment memorabil ?

— Da. l-am înscris 
în condică : 22 decem
brie 1976, ora 21.35. 
După o muncă încor
dată de cîteva săptă- 
mini pentru reglări, 
atunci, in seara aceea, 
am laminat primul 
sleb. Pentru că am zis

un moment ca 
Gînditi-vă de

t
PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală 

10,00 ■ ■

11,10
11.35
16.00
16.05
10.35
17,05
17,20
17,40

18,10

mirație despre tinerii 
din colectivul său. Pe 
care, de fapt, el i-a 
format

— Știți — zice el — 
omul e bun sau rău. 
după pilda celor din 
jur. Cind ne-au văzut 
pe noi cum lucrăm, ti
nerii muncitori din e- 
chipe ar fi intrat tn 
pămînt dacă n-ar fi 
participat și ei la tot 
ce aveam de făcut.

Poate că e așa. Și 
sigur e asa.

— Știți la ce mă mal 
gindesc? — mai zice 
el. în toate trebuie să 
fii om. Mașinile sint 
mașini. Totdeauna tre
buie să Vezi în ele pe 
cei care le-au gindit și 
pe cei care le-au dat 
suflet din sufletul lor.

Cit de mult poți cu
prinde în această idee! 
Nașterea însăși a aces
tui laminor poartă 
semnul omenesc al ce
lor care l-au dat su- 

lor. 
Care au trăit, cu tot 
ce-au avut mai bun si 
mai frumos în ei. pen
tru a face ca lamino
rul de benzi la cald de 
la Slatina (încă unul, 
de benzi la rece, a 
avut o istorie aproape 
identică) să producă 
tabla de aluminiu de 
care economia națio
nală avea atîta nevoie. 
Cum spunea Botoran ? 
„...numai încrederea în 
tine si in cei alături 
de care lucrezi, chiar 
dacă-i vorba de o tară 
întreagă, te face feri
cit si puternic".

Arp văzut aici. In
tr-adevăr. oameni feri
ciți si puternici.

că totul e gata, 
hotărît să pornim la
minarea. deși ne aflăm 
la lucru de 16 ore. Nu 
știu dacă o să înțele
geți cit e de impor
tant 
ăsta,
exemplu că un singur 
rulment spart ar fi 
costat 500 000 de lei... 
Am trăit însă un a- 
mestec .de sentimente: 
îngrijorare. dar și 
bucurie. Era decem
brie. frig, dar pe noi 
ne-au trecut sudorile.

— Ați riscat ?
— Nu era nici 

risc, nu ne-am fi 
mis. Trăiam clipa 
finalizări, 
unor mari 
emoții, 
scria „In condica noas
tră" un mare succes al 
gîndirii tehnice si al 
constructorilor de ma
șini dip Jjtom^nia.,

La ora 22. cu victo
ria pîrjolipdu-le sufle- ___ _____
tul si tremuri nd de e- flet din sufletul 
moții, au alergat la 
dispecer. Dispecerul 
tocmai vorbea la tele
fon cu directorul uzi
nei. „Am reușit ! au 
strigat el în telefon. 
Merge !“. Directorul 
era emoționat și el : 
„Cum. măi băieți, 
chiar i-ati dat drumul 
și merge ?“ „Da. am 
laminat primul sleb !“.

Cînd oamenii mari 
se bucură copilărește 
înseamnă că ceva foar
te matur le-a izbutit 

Inginerul Dumitrana. 
tînăr molcom si deli
cat Tn munca lui a 
trecut însă ușor peste 
confruntări dure. A- 
cutn vorbește cu ad-

un 
per- 
unei 

Finalizarea 
eforturi și 

Clipa cînd se

18.50
19.20
19.30
19.30
20.00
20.30

Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Stan și Bran
Emisiune de știință .
Istorie pe meridianul 23”58’ 
Telex
Teleșcoală
Curs de limbă engleză 
La volan
Muzică populară
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură
Hochei : Cehoslovacia — Canada

reprezintă, care manifestă ati-cine
tudini retrograde, boierești ; aseme
nea cadre „rătăcite" în cabinete greu 
accesibile oamenilor muncii sint. de
zavuate de oameni — de cei cu care 
ar trebui să conlucreze — atitudinea 
și comportamentul lor au o influentă 
negativă asupra activității 
blu a compartimentelor 
coordonează.

Nu se poate vorbi 
gență comunistă atunci 
tica este îndreptată numai în jos 
— dar se manifestă cu timiditate ex
cesivă sau nu se manifestă deloc 
cînd este vorba de cadre de condu

de ansam- 
pe carg le

de exi- 
cînd cri-

CRITICA SI AUTOCRITICA
ponentă a concepției si atitudinii lor 
comuniste de zi cu zi.

Cerința secretarului general al 
partidului de a exprima permanent 
exigente mari, mereu mai mari fată 
de activiștii si cadrele de partid, de 
stat, se cuvine să devină o con
duită riguroasă de muncă și viață. 
„Să fim neîngăduitorj cu cei care 
comit abateri I — ne cere tovarășul 
Ceaușeseu. Nu facem nimănui un 
serviciu sau un bine dacă îi tolerăm 
abateri, apucături negative". Si 
în această ordine de idei, în cuvîn- 
tare se subliniază — adică se cere — 
întărirea spiritului combativ, revolu
ționar, la toate nivelurile, de jos, din 
organizația de bază, si pină la tova
rășii ce fac parte din organele de 
conducere județene sau centrale, edu
carea cadrelor in spiritul atitudinii 
intransigente fată de orice fel de gre
șeli si abateri, manifestarea unei ati
tudini neîngăduitoare față de acele 
cadre care dovedesc îngîmfare, infa
tuare, care uită de unde au plecat și pe

cere din cadrul unității sau sectoru
lui respectiv. Organele si organiza
țiile de partid trebuie să manifeste 
consecventă și fermitate tată de acele 
cadre care consideră că’ autocritica 
si critica le-ar „diminua prestigiul", 
le-ar „afecta autoritatea" ; prestigiul 
nu este diminuat cînd se arată prin
cipial. constructiv, neajunsurile pre
cum și căile de îmbunătățire a acti
vității ; prestigiul se diminuează doar 
cînd deficientele sînt lăsate să pro
lifereze si să se adîncească. cu efecte 
negative în activitatea colectivului.

în acest context, trebuie să fie sub
liniat încă un aspect esențial : 
în condițiile democrației interne de 
partid, si pe plan social, ale afirmă
rii șl aplicării unei largi democrații 
socialiste, neajunsurile, greșelile, in
diferent de unde provin, nu tre
buie ținute sub parafa „secret", 
ci se cer mărturisite sincer, des
chis maselor, pentru că numai. în 
strînsă legătură cu ele, cu sprijinul 
lor efectiv acestea pot fi prevenite 
din timp sau înlăturate.

21.15
21.50
22,20

Un fapt văzut de aproape
1 001 de seri
Telejurnal
Tribuna experienței înaintate 
Republica
Seară de 
niîntului"
Mai aveți 
„Cîntarea
Telejurnal

XXX
teatru : „Deșteaptă pă- 
de Victor Ion Popa 
o întrebare 7 
României”.

PROGRAMUL 2
19.50
20,00

Tribuna experienței 
Film serial pentru 
Hood — episodul 9 
Viața economică a 
Tineretul
Romanțe

20 30
20.50
21,25
21.45 Inscripții

Înaintate 
copii : Robin

Capitalei 
și melodii 
pe celuloid :

Capitalei

llrlce 
„Maori”

Practica a dovedit că spre a fi efi
ciente. critica și autocritica trebuie 
să fie urmate dc măsuri concrete, 
efective pentru înlăturarea lipsurilor, 
în viața de zi cu zi se mai 
întîlnesc și situații cînd greșelile 
sint recunoscute cu seninătate dar 
nu se întreprinde nimic sau aproape 
nimic pentru înlăturarea lor. Seriozi
tatea spiritului critic si autocritic, te
meinicia lor nu pot fi apreciate după 
simple declarații retorice sau repe
tate angajamente, oricît ar suna 
de frumos, ci prin ceea ce se Între
prinde concret, practic pentru înlă
turarea neajunsurilor. Rămase numai 
în ipostaza unor declarații verbale, 
critica și autocritica se transformă 
în formalism : Însoțite de soluții, de 
efortul perseverent si concret pen
tru perfecționarea activității și înlă
turarea deficientelor, a greșelilor, de
vin o forță reală, un factor de pro
gres. Este necesar să se aibă 
riguros în vedere prevederile Sta
tutului P.C.R.. prin care fiecă
rui comunist îi revine obligația ex
presă „să respecte cu strictețe dis
ciplina de partid". ..să lupte pentru 
înfăptuirea politicii partidului si a 
hotăririlor organelor sale de condu
cere", „să militeze pentru aplicarea 
și respectarea legilor statului".

A stimula larg critica și autocritica 
principială, a face ca să funcționeze 
din plin în viata fiecărui colectiv, 
a dovedi fermitate și intransigență 
partinică împotriva oricăror feno
mene negative, deficiente sau ne
ajunsuri este o condiție esențială a 
perfecționării activității tuturor or
ganizațiilor de partid, a creșterii for
ței lor de mobilizare, o dovadă a 
hotărîrii de a acționa cu toate for
țele, de a face totul pentru a asigura 
un nou si puternic avlrrt în înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Congre
sul al XI-lea, în dezvoltarea econo- 
mieo-socială multilaterală a patriei 
pe calea luminată da Programul 
partidului.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

începerea dezbaterilor 
de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ageir- 
pres). — Luni au Început dezbaterile 
generale ale celei de-a XXXII-a s< - 
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Discursul inaugural a fost rostit de 
ministrul de externe al Braziliei. 
Antonio Francisco Azeredo da Sil
veira. El a fost urinat la tribuna 
Adunării Generale de ministrul de 
externe al Canadei, Donald Jamie
son, și de ministrul de externe ve- 
nezuelean. Simon Alberto Consalvi.

Timp de trei săptămîni, șefii dele
gațiilor celor 149 de state membre 
ale O.N.U.. incluzînd 12 șefi de stat 
sau guvern și 81 miniștri de externe, 
vor prezenta poziția țărilor lor în le
gătură cu principalele probleme po
litice și economice ale lumii con
temporane, reflectate în cele 126 de 
puncte înscrise in agenda sesiunii. 
Printre problemele majore figurează 
dezarmarea, instaurarea unei at
mosfere de destindere și securitate, 
dezvoltarea și limitarea, în perspec
tiva eliminării lor, a decalajelor din
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, instaurarea unei 
noi ordini economice, a unor noi ra
porturi de cooperare și colaborare 
reciproc avantajoase, pe baza egali
tății între toate țările lumii. De ase
menea, o atenție deosebită va fi a- 
cordată problemei întăririi rolului 
O.N.U., ce va fi examinată pe baza 
raportului Comitetului special pentru

Reuniunea „celor 24“ din cadrul F M I. se pronunță

Pentru sporirea ajutorului acordat 
țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc o reuniune 
a ..Grupului celor 24“ — format din 
reprezentanții țărilor în curs de dez
voltare membre ale Fondului Mone
tar Internațional.

Cu acest prilej, participant!! și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
insuficiența mijloacelor materiale 
consacrate dezvoltării. în special in 
țările în curs de dezvoltare, reco- 
mandînd adoptarea de măsuri în fa
voarea statelor care au de făcut față 
unor deficite ale balanțelor lor de 
plăți. S-a apreciat că situația în 
acest domeniu se agravează din cau
za faptului că statele industrializate 
introduc noi restricții si adoptă mă
suri protecționiste care afectează ex
porturile produselor țărilor în curs 
de dezvoltare pe piețele lor.

într-o declarație a „Grupului celor 
24". dată publicității la încheierea

Recunoașteri semnificative privind necesitatea unei noi 
strategii a dezvoltării

Un raport al președintelui Băncii Mondiale despre problema 
decalajelor economice dintre state

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Robert McNamara, președintele Băn
cii Mondiale, a propus luni, în ca
drul Adunării Generale a F.M.I, și
B.I.R.D.,  inițierea unei noi strategii 
globale a dezvoltării, bazată, conco
mitent, pe o deschidere a piețelor 
țărilor industrializate pentru produ
sele manufacturate provenind din 
țările în curs de dezvoltare și pe 
unele reforme de structură în state
le lumii a treia.

Referindu-se la bilanțul ultimilor 
25 de ani în domeniul dezvoltării în 
întreaga lume, vorbitorul a arătat că

Cerințe esențiale în fața reuniunii de la Belgrad

a’ Adoptarea de măsuri efective pentru adindrea 
colaborării economice și tehnico-științifice intereuropene

Acordăm o mare însemnătate reuniunii de la Belgrad, de la 
care așteptăm impulsionarea activității de înfăptuire a securității 
europene, deschiderea unor largi perspective pentru dezvoltarea ne
îngrădită a colaborării economice, tehnico-științifice și în alte domenii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Marcînd începutul unei noi etape 

Jn eforturile de edificare a secu
rității europene, reuniunea de la 
Belgrad, ale cărei lucrări vor începe 
la 4 octombrie, este menită să facă 
o trecere in revistă a rezultatelor 
înregistrate și, în mod deosebit, a 
propunerilor si acțiunilor ce se 
impun pentru stimularea si di
namizarea, în continuare, a aplică
rii prevederilor Actului final de la 
Helsinki. Un loc important în acest 
cadru se cuvine să-1 ocupe, desigur, 
examinarea măsurilor vizînd dezvol
tarea largă, neîngrădită a cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
pe continentul nostru, ca o compo
nentă fundamentală a securității eu
ropene.

Atenția deosebită acordată acestui 
vast capitol al Actului final decurge 
din rolul de prim ordin pe care ex
tinderea relațiilor economice îl joacă 
în desfășurarea procesului edificării 
securității internaționale, în instau
rarea unei politici noi, destinată 
să garanteze dezvoltarea liberă și 
suverană a popoarelor, la adăpost de 
orice acte de forță, conlucrarea lor 
rodnică în folosul fiecăruia și al 
progresului general. Dezvoltarea unei 
largi oooperări, între state egale in 
drepturi, în raporturile cărora își 
găsește expresie respectul reciproc 
pentru independentă si suveranita
tea fiecăruia, nu are numai o im
portantă economică, ci si o deose
bită însemnătate politică, deoarece 
extinderea unei astfel de cooperări 
constituie un suport material, con
tribuie la consolidarea încrederii și 
înțelegerii intre state. Se poate spu
ne, deci, că între cooperare si des

Carta O.N.U., și creșterea rolului 
O.N.U., constituit din 47 de membri, 
printre care și România.

In afara acestor probleme de in
teres general, în plenul Adunării voi 
fi luate în dezbatere situația din zo
nele de criză, unde continuă să per
siste o atmosferă de tensiune și con
flict. Se are, astfel. în vedere exami
narea cu prioritate a situației din 
Orientul Mijlociu, precum și a si
tuației din Africa australă.

Reprezentare unică 
a mișcării de eliberare 

Zimbabwe
LUSAKA 26 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Lusaka si citată 
de agențiile France Presse si Asso
ciated Press, secretarul general al 
Z.A.P.U.. Joseph Msika. a făcut cu
noscut că. duminică, a avut loc o 
întâlnire între Joshua Nkonio si Ro
bert Mugabe, cei doi lideri ai Fron
tului Patriotic Zimbabwe. Cu acest 
Prilej a fost decis principiul repre
zentării unice a mișcării de elibera
re națională la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Mișca
rea de eliberare Zimbabwe va fi re
prezentată de Joshua Nkomo.

reuniunii, țările industrializate occi
dentale sînt criticate pentru redu
cerea ajutorului destinat dezvoltării 
pus la dispoziția țărilor mal sărace, 
acestea din urmă pronuntîndu-se 
pentru adoptarea unor modalități mai 
eficiente de finanțare si pentru sta
bilirea unor termene mai îndelungate 
de rambursare a creditelor.

Obiectivul Organizației Națiunilor 
Unite în materie de ajutor acordat 
țărilor în curs de dezvoltare de sta
tele industrializate nu va fi atins în 
mod cert pînă în 1985. a declarat, la 
încheierea reuniunii. președintele 
Comitetului comun de dezvoltare al 
F.M.I.. Cesar Virata, ministru de fi
nanțe al Filipinelor. Cesar Virata a 
subliniat că ajutorul destinat țărilor 
în curs de dezvoltare s-a redus — ca 
valoare reală — în 1976, rămînînd 
net inferior obiectivului de 0,7 la 
sută stabilit de O.N.U.

țările cele mai sărace au Înregistrat 
ritmuri de creștere reprezentînd abia 
jumătate din cele ale grupului sta
telor cu venituri medii. Președintele 
B.I.R.D. a insistat în context asupra 
situației extrem de dificile a țărilor 
celor mai sărace.

în legătură cu ajutorul pentru dez
voltare acordat de statele industria
lizate țărilor în curs de dezvoltare, 
Robert McNamara a arătat că acesta 
rămîne cu 50 la sută inferior celui 
stabilit ca obiectiv de Organizația 
Națiunilor Unite. El a reproșat aceas
tă stare de lucruri în special Statelor 
Unite, R. F. Germania și Japoniei.

tindere. între amplificarea schimbu
rilor economice și securitate există 
o relație organică, o interacțiune re
ciprocă : destinderea si securitatea 
favorizează lărgirea cooperării si. la 
rindul său, cooperarea oferă sub
stanță, materializează destinderea, 
consolidează securitatea. Tocmai de 
aceea, pe ordinea de zi. stabilită la 
întilnirea pregătitoare. examinarea 
problemelor cooperării în domeniile 
economiei, științei și tehnicii ocupă 
un loc central, asa cum. de altfel, 
ele figurează și în Actul final de 
la Helsinki, consacrînd indivizibili
tatea securității si cooperării.

România socialistă, care a parti
cipat activ si constructiv la pregă
tirea și desfășurarea primei Confe
rințe general-europene. în toate eta
pele sale, a acționat permanent 
pentru aplicarea prevederilor de na
tură economică din Actul final — ca 
și a tuturor celorlalte prevederi, do
cumentul de la Helsinki constituind, 
cum se știe, un tot unitar. Consti
tuie dovezi elocvente în această di
recție multiplele acțiuni concrete în
treprinse de tara noastră pentru ex
tinderea colaborării si cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice cu 
celelalte state participante la Con
ferința general-europeană. Docu
mentele bilaterale semnate în ulti
mii doi ani — tratate, declarații so
lemne comune, acorduri, convenții — 
cifrele și datele care privesc evolu
ția legăturilor economice internațio
nale ale României ilustrează grăi
tor participarea crescîndă a țării 
noastre la schimbul mondial de va
lori materiale intereuropean. lărgi
rea cooperării cu celelalte state

Sesiunea jubiliară a Conferinței 
generale a A. I. E. A.

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
primit cu deosebit interes și salutat cu vii 

aplauze de întreaga asistență
VIENA 26 (Agerpres). — La 26 sep

tembrie au început la Vien^. în pre
zenta președintelui federal' al Aus
triei. Rudolf Kirchschlaeger. lucrările 
sesiunii jubiliare a Conferinței ge
nerale a Agenției internaționale pen
tru energia atomică (A.I.E.A.). orga
nizație din care fac parte 111 state.

Tara noastră este reprezentată de 
o delegație condusă de președintele 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară. Cornel Mihulecea.

Ședința festivă, consacrată aniver
sării a două decenii de la crearea 
agenției, a fost deschisă de președin
tele Comisiei pentru Energia Nu
cleară din Iran, ales președinte al 
actualei sesiuni, și salutată de pre
ședintele tării-gazdă.

Iu cadrul solemn al reuniunii ple
nare a A.I.E.A., la care au partici
pat miniștri, președinți ai comisiilor 
pentru energia nucleară, ambasadori

La reuniunea reprezentanților parlamentelor

ROMÂNIA SUBLINIAZĂ NECESITATEA INSTAURĂRII 
UNEI PĂCI JUSTE Șl DURABILE IN ORIENTUL MIJLOCIU
SOFIA 26 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a 64-a Conferințe 
a Uniunii Interparlamentare s-a tre
cut la dezbaterea punctului de pe or
dinea .de zi intitulat ..Comportamen
tul autorităților israeliene în terito
riile arabe ocupate".

Deputatul loan Ceterchi. șeful de
legației române, dezaprobind hotărî- 
rile autorităților israeliene privind 
crearea de noi așezări israeliene în 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, a arătat că ac
țiunile care au în vedere modificarea 
caracterului geografic, istoric si de
mografic al acestor teritorii agravea
ză si mai mult situația din regiune.

Alegeri senatoriale parțiale în Franța
Partidele de stingă au obținut un spor de 10 locuri

PARIS 26 (Agerpres). — Duminică 
au avut loc in Franța alegeri pentru 
înnoirea componentei Senatului — în 
proporție de aproximativ o treime — 
eveniment electoral ce are loc în 
această tară din trei în trei ani. Au 
fost chemați la urne alegătorii din 
28 de departamente din- totalul celor 
95. pentru 115 locuri candidînd 415 
persoane.

Potrivit rezultatelor votului — a- 
nuntate la o conferință de presă de 
ministrul de interne al Franței, 
Christian Bonnet — opoziția de stin
gă a obtinut zece locuri în Plus fată

P. C. Francez reafirmă imperativul 
unității forțelor de stînga

O declarație a lui Georges Marchais
PARIS 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat presei, secretarul 
general al P.C. Francez, Georges 
Marchais. a declarat că un acord 
asupra actualizării programului co
mun de guvernare al stîngii franceze 
ar putea fi încheiat de respectivele 
partide „în mai puțin de 24 de ore, 
dacă în problema naționalizărilor 
partidul socialist respectă strict an
gajamentele asumate în anul 1972“. 
Totodată, Georges Marchais a amin

semnatare, cu alte state ale lumii. 
Numai în 1976, volumul comerțului 
exterior al României a crescut cu 
14,5 la sută fată de 1975.

Se poate spune că pe ansamblul 
continentului, in perioada care s-a 
scurs de la încheierea Conferinței de 
la Helsinki, s-au obtinut unele re
zultate pozitive în ce privește ma
terializarea celor convenite in Actul 
final. între iulie 1975-iulie 1976. de 
exemplu, au fost semnate 298 acor
duri intre firme din Estul și Vestul 
continentului ; a avut loc o creștere 
relativ stabilă a schimburilor econo
mice. comerțul dintre țările socia
liste europene si cele occidentale a- 
jungînd la ora actuală la 50 de mi
liarde dolari, față de numai 2 mili
arde în anii ’50. Anumite progrese 
au fost obținute Si în legătură cu 
acordarea reciprocă a clauzei națiu
nii celei mai favorizate. Comisia e- 
conomică a O.N.U. pentru Europa a 
făcut la rindul ei eforturi pentru 
a-și reconsidera programele în lumi
na sarcinilor ce-i revin, în lumina 
Actului final de la Helsinki.

în același sens se înscriu si unele 
măsuri pe linia extinderii cooperării 
subregionale. în spiritul documente
lor semnate la Helsinki, a avut loc, 
după cum se știe, la Atena. în 1976 
reuniunea țărilor balcanice pen
tru colaborare economică, unde au 
fost dezbătute propuneri vizînd ex
tinderea conlucrării în vederea valo
rificării resurselor naturale, a coope
rării în industrie si în alte domenii.

Apreciind progresele înregistrate, 
trebuie spus, totodată, că aceste re
zultate sînt încă departe de așteptă
rile popoarelor, că s-a făcut încă prea 

și alti reprezentanți din partea sta
telor membre și a numeroase orga
nizații internaționale din sistemul 
Națiunilor Unite, s-a dat citire mesa
jului tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Mesajul a fost primit cu 
deosebit interes și salutat cu vii 
aplauze de întreaga asistentă.

în cadrul aceleiași ședințe solemne 
au mai fost prezentate mesaje din 
partea șahinșahului Iranului, pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame- 
ricii. președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
precum și a secretarului general al 
O.N.U.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celelalte mesaje adre
sate sesiunii jubiliare urmează a fi 
reunite într-o culegere de documente 
de referință pentru activitatea 
practică a A.I.E.A.

că menținerea de teritorii străine sub 
ocupație militară constituie un per
manent pericol pentru pacea în zonă 
si in întreaga lume. Subliniind in
teresul maior al României pentru 
instaurarea unei Păci juste si dura
bile în Orientul Mijlociu, acțiunile în
treprinse de tara noastră în vederea 
soluționării politice a conflictului, re
prezentantul român a reafirmat im
portanta convocării Conferinței de la 
Geneva, cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, sin
gurul reprezentant legitim al poporu
lui palestinean.

de cele deținute anterior, iar parti
dele majorității guvernamentale un 
spor de două locuri. în felul acesta, 
majoritatea guvernamentală deține 
acum în Senat 189 de locuri, iar opo
ziția de stînga — 106. Rezultatele 
alegerilor pentru alte sase locuri de 
senatori, revenind unor circumscrip
ții din alte teritorii, cum ar fi Gua
delupa si Martinica. urmează să fie 
anunțate ulterior. Numeroși observa
tori politici apreciază că numărul 
remarcabil de noi locuri dobîndite de 
stînga franceză reprezintă o conti
nuare a succesului acesteia în alege
rile municipale din luna martie.

tit că partidul comunist așteaptă for
mularea unor noi propuneri ale so
cialiștilor înainte de a fi reluate ne
gocierile. în context, el a mai arătat 
că în ipoteza că propunerile socia
liștilor ar fi inacceptabile pentru co
muniști sau că partidul socialist ar 
pune capăt acordului din 1972. aceas
ta nu va modifica politica partidu
lui comunist, care dorește să devină 
partid de guvernămînt si nu va re
nunța niciodată la politica sa de uni
tate a forțelor de stînga.

puțin pentru transpunerea în practica 
relațiilor economice dintre statele 
europene a obiectivelor formulate in 
documentele de Ia Helsinki. Colabo
rarea economică și comerțul continuă 
să fie grevate de o serie de restric
ții si practici, unele datind de pe 
vremea „războiului rece“. Mai mult 
încă, în ultimul timp, contrar anga
jamentelor asumate la Helsinki, au 
apărut noi bariere si măsuri discri
minatorii. s-au accentuat în unele 
țări diferite practici protectionist© 
unilaterale, care au adăugat alte 
obstacole în calea dezvoltării libere, 
reciproc avantajoase a raporturilor 
economice si comerciale.

Sînt realități recunoscute de orga
nisme internaționale specializate, 
cum ar fi. de pildă. Secretariatul 
G.A.T.T., care, recent, în raportul său 
anual, subliniind „accentuarea pro- 
tectionismului țărilor occidentale", 
avertiza că „protectionismul a atins 
un nivel atît de înalt. îneît se poate 
considera că el pune în pericol ac
tualele structuri internaționale". Fon
dul Monetar International recu
noaște. de asemenea, in raportul său 
pe 1977. că „dacă nu se va opune 
rezistentă presiunilor protectioniste, 
sistemul comercial international va 
fi influențat negativ". îngrădiri au 
apărut si în sectoare în care oină 
acum nu au cunoscut asemenea mă
suri : pescuitul, de exemplu. Există, 
de asemenea, tendințe de a folosi de 
către unele state relațiile economice 
in scopul exercitării de presiuni po
litice asupra altor state. Pe de altă 
parte. în tratamentul comercial ne 
baza clauzei națiunii celei mai favo
rizate sint întreținute și perpetuate 
elemente de fragmentare, cu caracter 
de efemer, care împiedică acea extin
dere si aprofundare de natură să 
confere stabilitate si perspectivă le
găturilor economice dintre state.

Este de la sine înțeles că asemenea 
manifestări sînt în contradicție cu 
angajamentele asumate la Helsinki 
și acționează ca o frînă în calea pro
cesului de . edificare a securității, 
limitează posibilitățile de colaborare

Convorbiri româno-chineze
PEKIN 26 (Agerpres). — în zilele 

de 25 si 26 septembrie au avut loc. 
la Pekin, convorbiri între delegația 
de prietenie a poporului român con
dusă de Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și Ci Ten-kuei, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat. Cu acest prilej s-a făcut o in
formare reciprocă asupra mersului 
construcției socialiste din cele două 
tari, precum si a realizărilor dobîn
dite. Subliniindu-se cursul ascendent 
al raporturilor de prietenie Si colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Chi

La Viena s-au deschis 

„Zilele tehnicii 
românești"

VIENA 26 (Agerpres). — Luni s-au 
deschis la Viena „Zilele tehnicii ro
mânești". in cadrul festivității ce a 
avut loc cu acest prilej au luat cuvin- 
tul Rudolf Sallinger. președintele 
Camerei federale pentru comerț și 
industrie a Republicii Austria, și 
Hristache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de comerț și industrie a 
României, care au evidențiat dezvol
tarea multilaterală a relațiilor eco
nomice romăno-austriece si impor
tanța cunoașterii reciproce a cuceri
rilor tehnice și științifice tn extin
derea continuă a acțiunilor de coo
perare economică intre cele două 
țări.

„Zilele tehnicii românești" de la 
Viena oferă reprezentanților indus
triei. tehnicii, științei și comerțului 
din Austria posibilitatea să facă cu
noștință cu realizări ale tehnicii ro
mânești in diferite domenii.

Tîrgul internațional de la Alger
PREȘEDINTELE H. BOUMEDIENE 

A VIZITAT PAVILIONUL ROMÂNIEI
ALGER 26 (Agerpres), — La Al

ger a avut loc deschiderea celui 
de-al XIV-lea Tîrg internațional, la 
care Republica Socialistă România 
participă cu un pavilion.

După ceremonia oficială, președin

0 delegație kampuchiană 
va vizita R.P. Chineză

PEKIN 26 (Agerpres). — O dele
gație a Partidului Comunist, din Kam- 
puchia și a Guvernului Kampuchiei 
democrate, condusă de Pol Porth, se
cretar al C.C. al P.C. din Kampuchia 
și prim-ministru al guvernului kam- 
puchian, va întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie în R.P. Chineză, la 
sfîrșitul lunii septembrie, la Invitația
C.C.  al P.C. Chinez și a Guvernului 
R.P. Chineze, relevă agenția China 
Nouă.

Muzeu dedicat memoriei 
lui Ho Și Min

HANOI 26 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam a 
hotărât înființarea unui muzeu de
dicat fostului președinte Ho Si Min.

Muzeul, care va funcționa ne lin
gă Comitetul Central al P.C. din 
Vietnam și Consiliul guvernamental, 
va prezenta o bogată colecție de 
materiale asupra vieții si activități! 
Iul Ho Si Min de-a lungul diferite
lor etape ale revoluției vietnameze.

si cooperare economică. Din această 
cauză, tara noastră subliniază con
secvent necesitatea eliminării unor 
astfel de practici, de a se acționa cu 
fermitate pentru transpunerea in 
viată a obiectivelor înscrise în Actul 
final de la Helsinki. Călăuzită de 
acest imperativ. România acordă o 
însemăntate deosebită reuniunii, de 
la Belgrad, care este chemată să 
impulsioneze dezvoltarea cooperării 
economice si tehnieo-stiintifice. să 
deschidă noi perspective conlucrării 
general intereuropene.

Există în acest sens un cadru larg 
de acțiune, asa cum a fost formulat 
în Actul final. Paralel cu amplifi
carea schimburilor comerciale si de 
servicii — ca urmare a eliminării 
obstacolelor de orice natură — precum 
si a efectelor favorabile ale genera
lizării clauzei națiunii celei mai 
favorizate, se are în vedere extin
derea unor forme moderne, superi
oare de cooperare economică, cum ar 
fi cooperarea industrialăî în domenii 
de vîrf ale progresului tehnic.

Avîndu-se în vedere că cele 35 de 
state semnatare ale Actului final 
dispun de 92 la sută din capacitatea 
de cercetare științifică a întregii 
lumi, dezvoltarea cooperării tehnico- 
Stiintifice este înscrisă între obiecti
vele majore, subliniindu-se necesita
tea înlăturării practicilor discrimina
torii si asigurării accesului liber, 
neîngrădit al tuturor țărilor la cuce
ririle stiintei si tehnicii moderne. în 
această ordine de idei, trebuie spus 
că evoluția relațiilor economice in
tereuropene a arătat că existența pe 
continent a unor țări cu sisteme 
economice diferite nu poate constitui 
un impediment pentru dezvoltarea 
colaborării si cooperării intereu
ropene. Tot asa cum existenta unor 
grupări economice constituite per
mite contacte si negocieri directe în
tre organizațiile economice respec
tive. dar nu exclude dezvoltarea con
tactelor directe dintre diferite țări 
participante la acestea, cit si între 
fiecare tară participantă la o organi
zație si organele de conducere ale 
altor organizații economice. 

neză. dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist Chinez, a 
fost exprimată, totodată, hotărîrea co
mună de a dezvolta multilateral a- 
ceste raporturi.

De asemenea, a fost efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun. Convorbirile s-au desfășurat în- 
țr-o atmosferă cordială, prietenească.

★
La sosire, duminică, pe aeroportul 

din capitala R. P. Chineze, delegația 
a fost salutată de Ci Ten-kuei, de 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai Asociației de prietenie 
China — România.

Regele Nepalului a primit 
scrisorile de acreditare 

a ambasadorului României
KATMANDU 26 (Agerpres). — Re

gele Birendra al Nepalului l-a pri
mit pe ambasadorul extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Katmandu. Dumitru Ni
culescu. care si-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ambasadorul ro
mân a transmis regelui Nepalului un 
salut cordial, urări de sănătate si 
succes, precum si de progres poporu
lui nepalez.

Mulțumind, regele Nepalului a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
urări de sănătate, iar poporului ro
mân noi realizări pe calea unei vieți 
prospere.

în timpul întrevederii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
hotărîrea de a se dezvolta legăturile 
de prietenie si colaborare dintre cele 
două țări.

tele Republicii Algeriene Democra
tice si Populare. Houari Boumediene, 
împreună cu alte oficialități algerie
ne. a vizitat pavilionul românesc, 
acordînd o înaltă apreciere produse
lor expuse.

Declarație comună 
sovieto-americană
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Declarația comună sovieto-america
nă. dată publicității la încheierea 
convorbirilor dintre ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromîko. și secretarul de stat al 
S.U.A.. Cyrus Vance, afirmă hotă
rîrea celor două state de a încheia 
un nou acord privind limitarea ar
mamentelor strategice ofensive si 
dorința ambelor țări de a continua 
tratativele în acest sens.

Pe lingă declarați» comună (sovie
to-americană, cele două părți au dai 
publicității declarații separate, iden
tice în conținut, subliniind hotărîrea 
lor de a nu întreprinde nici un fel 
de acțiuni incompatibile cu preve
derile actualului acord provizoriu (al 
cărui termen expiră la 3 octombrie 
anul acesta).

în informarea comună dată publi
cității cu același prilej se arată că 
de ambele părți a fost exprimată nă
zuința spre dezvoltarea constructivă si 
stabilă a relațiilor dintre U.R.S.S. si 
S.U.A. pe baza tratatelor si acordu
rilor existente. în legătură cu aceas
ta. a fost subliniată necesitatea de a 
se depune eforturi active pentru gă
sirea de soluții reciproc acceptabile 
problemelor ce se pun în sfera re
lațiilor bilaterale.

în spiritul celor stabilite la Hel
sinki. România consideră că ar fi 
stimulatoare pentru dezvoltarea rela
țiilor bilaterale si multilaterale în 
probleme de interes comun organi
zarea unor consfătuiri cu participarea 
tuturor statelor europene, consacrate 
cooperării economice, schimbului de 
tehnologie, conlucrării ne tărim teh- 
nieo-stiintific. înfăptuirea unor ase
menea acțiuni este de natură să 
dinamizeze schimburile comerciale si 
economice, să ducă la ridicarea pe o 
treaptă superioară, în ansamblu, a 
raporturilor dintre țările semnatare. 
Totodată, pornind de la faptul că pe 
continentul nostru există țări avan
sate si țări în curs de dezvoltare, se 
impun ca o necesitate izvorâtă dfn 
înseși cerințele obiective actuale ale 
economiei mondiale — dezvoltarea 
conlucrării cu aceste state, sprijinirea 
eforturilor lor în direcția accelerării 
progresului economic.

După cum se știe, la reuniunea de 
la Belgrad vor fi prezente marea 
majoritate a țărilor dezvoltate ale lu
mii. fapt care face ca. în mod, nece
sar. problemele colaborării europene, 
ale lichidării decalajelor să nu poată 
fi izolate de eforturile ce se depun 
astăzi, pe plan mondial, pentru in
staurarea unei noi ordini economice, 
în acest sens, tara noastră consideră 
că ar fi deosebit de important dacă 
la reuniunea de la Belgrad tarile 
participante ar stabili o poziție co
mună in ce privește sporirea con
tribuției lor la înlăturarea subdezvol
tării si. în acest fel. la consolidarea 
securității si cooperării în întreaga 
lume.

România, asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, este hotărîtă să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea tuturor acestor obiective, 
astfel ca reuniunea de la Belgrad să 
marcheze cu adevărat un nas impor
tant ne calea realizării dezideratului 
vital al popoarelor continentului — 
asigurarea unei reale si trainice 
securități.

Valentin PAUNESCU

DE PRETUTINDENI
• FOLOSIREA ENER

GIEI SOLARE. în. regiunea 
deșertică Ouargala, din Algeria, 
urmează să fie construită o așe
zare umană, care va folosi 
energia solară atit pentru pro
ducție, cit și pentru nevoi gos
podărești. în acest scop, o mi
siune de explorare formată din 
reprezentanți ai organismului 
național algerian de cercetări 
științifice și ai Universității Na
țiunilor Unite din Tokio, care 
sprijină această acțiune, s-a 
deplasat la Ouargala, zonă si
tuată la 500 km sud de Alger. 
Alături de India și Iran, Algeria 
a fost aleasă de Universitatea 
Națiunilor Unite pentru a servi 
drept teren de experimentare a 
mijloacelor de utilizare a ener
giei solare. Proiectul din Alge
ria, care prevede construirea 
satului în decurs de doi ani, va 
trebui să demonstreze noile po
sibilități oferite de această sur
să de energie și să evalueze 
implicațiile utilizării ei într-un 
ansamblu integrat. Așezarea va 
putea fi folosită și ca centru de 
cercetări și de aplicații practice 
pentru cercetători din lumea a 
treia.

• „OS" OBȚINUT IN 
LABORATOR. Cercetători 
olandezi au pus la punct un tip 
de ceramică ce se transformă 
într-un fel de „țesut osos“ uti
lizabil în tratamentul fracturi
lor. Acest „os de laborator", 
destul de poros pentru ca țe
suturile ce acoperă osul să 
pătrundă in el, va oferi, proba
bil, apreciază specialiștii, noi 
posibilități pentru chirurgia 
oșoasă. Experimentat deja pe 
iepuri, produsul a confirmat aș
teptările cercetătorilor.

• BULDOZER CU 
PISTOL. Multe minerale utila 
se extrag „la zi", în cariere, cu 
ajutorul exploziilor. Persistă 
însă o dificultate : blocurile de 
minereu care nu încap în con- 
casor. Soluția găsită de con
structorii de mașini sovietici 
constă într-un buldozer echipat 
cu un fel de pistol. Mașina se 
apropie de un bloc mare de mi
nereu și lipește de el țeava 
„pistolului". Este destul să apeși 
pe un buton pentru ca o împuș
cătură puternică să sfarme blo
cul în bucăți.

• CONSERVE DIN
ĂLGE. Alimente sub formă
de conserve preparate pe bază 
de alge vor fi în curînd puse în 
vînzare, au anunțat presei pro
ducători specializați din Breta- 
nia (Franța). Supe, sosuri șl 
creme pregătite din acest produs 
vor putea fi consumate ca gar
nitură la pește și came.

• VIAȚA ÎNVINGE. 
Micuțul David și-a sărbătorit 
cea de-» șasea aniversare la 
spitalul Baylor College din 
Houston (Texas), unde trăiește 
de la naștere într-un spațiu 
special amenajat. Organismul 
său nu dispune de anticorpi 
care să-l apere de bacterii și 
microbi. Pentru a supraviețui, 
David își petrece tot timpul 
într-un mediu steril, circuited 
îhțr-un,. costum identic cu cel al 
cosmonauților. După ce toamna 
trecută medicii au constatat în
ceputul unui proces de readapta
re a organismului, ei nutresc 
speranța că, în viitor. David va 
putea să trăiască normal.

• PENTRU CREȘTE
REA INTENSIVĂ A PEȘ
TILOR. Cercetători vest-ger- 
mani de la Institutul Battele din 
Frankfurt pe Main au perfec
ționat o metodă de creștere in
tensivă a crapilor în mici ba
zine, de dimensiunea celor de 
înot. într-un asemenea rezervor 
de apă, de 10 000 mc, se pot ob
ține anual aproximativ 300 tone 
de pește. Producția zilnică a 
unei asemenea „ferme" ajunge 
pînă la trei tone. Controlul tem
peraturii și administrarea hranei 
sînt efectuate cu aparatură elec
tronică. Singurul inconvenient 
rămîne înlăturarea prin mijloa
ce cit maj economice a produ
selor de dezasimilatie — nitrit 
Si nitrat — din apa întrebuin
țată. Soluția, elaborată de trei 
specialiști ai institutului, este pe 
cît de simplă, pe atît de inge
nioasă. După purificare, apa 
este pompată într-un rezervor 
cu bacterii speciale, care trans
formă produsele toxice în gaze 
ce se elimină de la sine.

• DE CE NU S-AU 
DESCHIS ȘCOLILE. La 
mai bine de un an de la catastro
fa înregistrată în orașul italian 
Seveso, ca urmare a exploziei 
produse la o uzină chimică și a 
degajării în atmosferă a gazului 
toxic dioxina, 155 de școli din 
localitățile apropiate au amînat 
deschiderea cursurilor în noul 
an de învățămînt, întrucît cerce
tările efectuate au relevat per
sistența în aer a unei doze de 
dioxină încă riscante. Comisarul 
guvernamental pentru regiunea 
contaminată, Antonio Spallino, a 
declarat că deschiderea școlilor 
va mai întîrzia cîteva săptămini, 
pînă se vor încheia operațiile 
de decontaminare.

• VOCEFONUL. Este 
vorba de o instalație electroni
că, realizată în S.U.A., cu aju
torul căreia aparatul telefonic 
este pus în funcțiune de vocea 
umană. Instalația este destinată 
mai ales bolnavilor spitalizați. 
La primul strigăt, microfonul 
aflat în apropierea patului bol
navului se conectează, chemînd 
în acest fel asistenta sau medi
cul. La următorul strigăt, micro
fonul se deconectează.
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