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ACOLO UNDE NORII 

NU ADUC APA, 
S-O ADUCĂ 

OAMENII!
Ce se recomandă, cum trebuie acționat pentru funcționarea ireproșabilă, 

zi și noapte, a tuturor sistemelor de irigații

Irigarea culturilor constituie o cale importantă de realizare a unor recolte mari. In această perioadă, lipsa precipitațiilor a determinat scăderea rezervei de apă din sol. Din analizele efectuate de specialiștii Institutului de meteorologie și hidrologie a rezultat că în zonele din sudul țării deficitul de apă din sol. pină la adincimea de un metru, este de 1 000—1 500 metri cubi de apă la hectar. Deficitele cele mai pronunțate se înregistrează in sud-vestul Munteniei, sudul Olteniei, Bărăgan și in Dobrogea. Iată de ce se impune ca și in această perioadă să continue aplicarea udărilor, astfel incit să se asigure condiții bune de dezvoltare a culturilor.Specialiștii centralei de exploatare și Întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor recomandă ca aplicarea udărilor să se facă in funcție de starea culturilor și rezerva de apă din sol. întrucît irigarea culturilor impune un important consum de energie electrică — implicit de combustibili deosebit de necesari și altor ralnuri ale economiei naționale — unitățile și organele agricole trebuie să combată ferm cazurile de utilizare nerațională a apei, să ia măsuri pentru folosirea din plin a mijloacelor locale de aducțiune și distribuire, în această direcție se desprind citeva sarcini prioritare.

PORUMBUL se irigă pe acele terenuri unde plantele se află in stadiul de vegetație mai puțin avansat, și anume in faza de formare a bobului și de umplere a boabelor. Prin aplicarea unor udări cu norme de apă calculate științific se pot obține mari sporuri de recoltă.CULTURILE SUCCESIVE. După, recoltarea cerealelor de vară au fost însămînțate mari suprafețe cu porumb pentru boabe și masă verde, precum și alte plante. Mare parte din acestea au fost amplasate în sistemele de irigații. Avind apa necesară, de la aceste culturi pot fi obținute recolte normale. Se cere însă ca aplicarea udărilor să se facă diferențiat, prioritatea trebuind acordată acelor sole unde plantele sînt mai dezvoltate. Specialiștii au datoria să țină seama de vigoarea plantelor, astfel Incit să existe garanția că cheltuielile ce se fac cu irigarea culturilor vor fi recuperate prin sporurile de recoltă.LEGUMELE se cultivă exclusiv pe terenurile amenajate pentru irigat. Există deci condiții ca prin aplicarea la timp a udărilor să fie obținute recolte normale. în această perioadă trebuie folosite toate sursele de apă pentru a se iriga, pe

brazde, și prin aspersiune, toate suprafețele cultivate cu legume.UDĂRI DE APROVIZIONARE. în această toamnă se vor însămința 300 000 hectare cu griu și orz în sistemele de irigații. Avind în vedere deficitul mare de apă din sol, trebuie să se facă, încă de pe acum, udări de aprovizionare. Specialiștii recomandă să se dea cite 500—600 metri cubi de apă la hectar. Cerința este ca in mod obligatoriu apa să fie distribuită uniform, a- ceasta contribuind la răsărirea normală și uniformă a plantelor.Pentru buna desfășurare a irigării culturilor se impune ca formațiile de udători să lucreze tot timpul, iar specialiștii din unitățile agricole și de la întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare să acorde, în permanență. asistența tehnică pe teren-. Organele și or ganizațiile de partid, desfășurind o intensă muncă politică și organizatorică, sînt chemate să mobilizeze lucrătorii din agricultură la folosirea rațională și eficientă a tuturor surselor de apă, astfel incit să se asigure condiții optime de dezvoltare a plantelor și obținerea pe această cale a unor recolte mari.
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CONSTANTA ȘI ILFOV

ÎN JUDEȚUL IAȘI

3 600 apartamente noi 
date în folosințăConstructorii ieșeni desfășoară o susținută activitate pentru a pune ia dispoziția oamenilor muncii tot mai multe locuințe, cu un grad superior de confort. Aplicarea unor soluții moderne, organizarea judicioasă a muncii pe șantiere, aprovizionarea ritmică cu materiale, sint cîteva din căile care au determinat predarea către beneficiari, de la începutul anului pină acum, a aproape 3 600 apartamente. Alte peste 2 600 apartamente, amplasate în diferite cartiere ale municipiului și județului Iași, se află in diferite faze de execuție, unele foarte avansate, urmind 

a fi predate în următoarele luni.(Agerpres)Din noul peisaj al orașului Focșani Foto : Gh. Vințilă
REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Haralambos Drakopoulos

secretar al C. C. al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi după-amiază, pe tovarășul Haralambos Drakopoulos, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Grecia (interior), care s-a a- flat la odihnă în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere a participat tovarășul Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea conducerii P.C. din Grecia (interior) și a mulțumit pentru prilejul ce i s-a oferit de a vizita din nou România, de a cunoaște realizările deosebite obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită conducerii și membrilor partidului un cald salut și urări de noi succese în lupta pe care o duc, împreună cu alte forțe progresiste și democratice din Grecia, pentru promovarea intereselor oamenilor muncii, pentru afirmarea idealurilor democrației, independenței și progresului social.în timpul convorbirii s-a procedat la o informare reciprocă cu privire la

activitatea și preocupările celor două partide și a avut loc un schimb de vederi asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale.în acest cadru, a fost exprimată satisfacția pentru bunele relații existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia (interior), apreciindu-se că dezvoltarea acestora pe baza principiilor egalității, autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora independent și de sine stătător propria politică, fără nici un amestec din afară, contribuie la extinderea raporturilor de colaborare dintre România și Grecia, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și securității, înțelegerii și cooperării în Balcani, in Europa și in întreaga lume.Schimbul de vederi cu privire la u- nele probleme actuale ale situației internaționale a scos in evidență profundele schimbări care au avut loc in lume ca rezultat al afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a trăi libere, independente și suverane, de a pune capăt vechii politici, imperialiste de dominație și dictat. S-a relevat că. in aceste condiții, este necesară intensificarea acțiunilor unite, atit pe plan național, cit și internațional, ale forțelor de stingă.

ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice în lupta împotriva tendințelor de reîmpărțire a lumii in zone de influență, pentru pace și progres social, pentru statornicirea in viața internațională a unor noi relații interstatale, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor. în acest context a fost relevată importanța intensificării eforturilor pentru înfăptuirea unui sistem real de securitate și cooperare în Europa, a unor măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea atit pe continentul nostru, cit și în întreaga lume.Cele două partide și-au reafirmat hotărirea de a milita mai activ pentru realizarea de noi pași în direcția îmbunătățirii Colaborării și dezvoltării unor raporturi strinse de prietenie și bună vecinătate în Balcani, corespunzător intereselor popoarelor din această zonă, cu convingerea că acest lucru folosește cauzei păcii și cooperării in Europa și in lume.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Președintele Consiliului Național și președintele Consiliului Statelor

ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene

Riureni ?... Noțiunea a dispărut si geografic, și din amintirea oamenilor. Pe cimpul unde altădată era. in septembrie si la inceput de octombrie ale fiecărui an, bilei lung de trei săptă- mini — în care se intilneau oameni de dincoace si de dincolo de Olt. ba chiar din părți îndepărtate ale tării, să vindă si să cumpere vite, să aducă mărfuri de tot felul, făcute de fabrică ori de mină iscusită, să cumpere pinzeturi si alte țesături, sau produse din fier, căruțe, pluguri, hamuri. să se imbete de bucuria afacerii reușite, la circiumi improvizate in corturi, cu tulburel de Dră- găsani și lăutari aduși de prin Gorj. sau din Roma- nati. să bea braga din donițe și să moară de rîs la ghidușiile perechii de „comici" Vasilache și Ma- rioara — n-a mai rămas nimic. S-a dus totul ca .și cum n-ar fi fost. Cei care se mai întorc cu gin- dul la vremurile acelea, e- vocate si in . scrierile lui Gala Galaction. văd o gară fără prea multă insemnă- tate, de unde se bifurca linia secundară cătse Ocnele Mari, și tarabele cu acoperiș de șindrilă, ce așteptau, de la un an la altul, sosirea negustorilor si a agitatei vremi a bilciului. Iar

aceia care, cu umblet la cârti, privesc către Miază- Noapte. văd profilindu-se pe fundalul dealului Troia- n.u, enigmatic munte de cenușă vulcanică pornind din valea riului Govora si tre- cind dincolo de Olt pină la Goranu, un turn, azi mu-

ocunatie străină, ci climat de infrățire intre băștinași si noii veniti. pas decisiv către ceea ce avea să se implinească sub numele de Dacia Felix, stră-Româ- nia.Din ceea ce a fost $1 s-a chemat Riureni nu a mai

ciulul, am stat o săptămînă cu un 1unc să-l vindem și. mincind din traistă cele luate de acasă, am privit la curgerea fără sfirsit a Oltului ca la o minune și imbătindu-mă la priveliștea de dincolo, numai dealuri, și la toate cite le putea

Construcții industriale dedimensiuni ample se desfășoară pe zeci de hectare și realizează verticalități ■ de zeci de metri. Hale, coloane. turnuri de răcire, coșuri. conducte se imbină intr-o concepție pe cit de ingenioasă pe tot atit de funcțională. Platforma in

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, in ziua de 31 august, pe Alfred Bussey, președintele Consiliului Național, și Robert Reimann, președintele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene, care ne vizitează țara, la invitația Marii Adunări Naționale.La primire^ au luat parte tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și Ioan Pop D. Popa, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România—Elveția.A fost de față Pierre-Henri Thdve- naz. ambasadorul Elveției la București.Cu acest prilej, oaspeții au exprimat gratitudinea lor șefului statului român pentru întrevederea acordată, pentru ospitalitatea și cordialitatea cu care au fost intîmpinați in țara noastră, subliniind caracterul rodnic al discuțiilor purtate, impre^ile deosebite produse asupra lor de realizările României contemporane.în timpul întrevederii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția as

cendentă a relațiilor dintre România și Elveția, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, relevin- du-se dorința comună de a se dezvolta și mai intens colaborarea in interesul ambelor țări și popoare. S-a subliniat, în acest cadru, că amplificarea contactelor și a schimburilor de păreri între parlamentele celor două țări este de natură să contribuie la adincirea prieteniei tradiționale ro- mâno-elvețiene. la extinderea conlucrării bilaterale, la mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoarele noastre, la promovarea idealurilor de pace și colaborare între națiuni.în cursul convorbirii s-au abordat, de asemenea, probleme ale situației internaționale actuale, reliefindu-se necesitatea ca guvernele, parlamentele să-și intensifice eforturile pentru rezolvarea marilor probleme care confruntă astăzi omenirea. A fost a- preciată însemnătatea statornicirii pe continentul european a unui sistem real de securitate și cooperare prin transpunerea in viață a prevederilor Actului final al Conferinței

de la Helsinki. A fost exprimată speranța că reuniunea din 1980 de la Madrid — temeinic pregătită — va impulsiona activitatea de înfăptuire a securității europene, va deschide largi perspective dezvoltării nestingherite a colaborării economice, tehnico-știin- țifice, culturale și in alte domenii de interes umanitar, va favoriza trecerea la măsuri concrete, eficiente de dezarmare și de dezangajare militară, fătâ de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe continentul nostru și in lume. în același timp, a fost subliniată necesitatea instaurării u- nor relații de egalitate și echitate între state, a făuririi unei noi ordini economice mondiale, care să asigure progresul și bunăstarea fiecărei națiuni. De ambele părți, a fost manifestată convingerea că România și Elveția, parlamentele celor două țări vor conlucra tot mai strins pe plan extern, își vor aduce întreaga contribuție la înfăptuirea aspirațiilor de libertate, pace și progres ale popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță cordială, prietenească.
Spectacol industrial 
în Cimpul Rîurenilor

zeu istoric. în care, la anul de foc 1848. generalul Ma- gheru și-a avut statul său major. Și mai adine in trecut coborind. gindul caută, in apropiere, străvechea a- sezare a primului mare rege al dacilor. Burebista. capitala regatului său aflată in acest, colt de tară. Buridava. Iar tot din timpuri de demult trecute, umblă prin minte denumiri de așezări romane, întărite și civile, care au statornicit. aici pe Alutus. nu frontieră între Apus și Răsărit, și nici regim de

rămas nimic. A dispărut insignifianta gară care nu avea alt rost decit să separe o scurtătură de sase- șapte kilometri din linia Sibiu—Piatra Olt către Ocnele Mari, după cum au dispărut tarabele cu acoperiș de șindrilă, acele construcții șubrede menite să stea pustii vreme de un întreg an in așteptarea fierbintele! de la sfirșitul lui septembrie si Începutul lui octombrie care se chema „Bilciul Rîurenilor". Păstrez in memorie imaginea acelui cimp unde, atras de mirajul bil-

oferi un bîlci de vite, cai, vitei, berbeci, vaci, boi pereche la jug și boi nepereche. Bunicul a mai intir- ziat o zi ca să văd și eu bil- ciul-bilci. cu negustori veniti de la Craiova si de la Turnu Măgurele, cu oameni care inghiteau săbii si mîn- cau foc, adunătură de lume, in care se vindea halvită. turtă dulce si braga, si puteau fi ascultat! lăutari cintind „Radu mamii. Radule...".Azi pe locul neted ca-n palmă privirea se izbește de cu totul altă înfățișare.

dustrială a< municipiului Rtmnicu Vilcea. Si totul se cheamă altfel — Fabrica de produse sodice Govora. Combinatul chimic Itimnicu Vilcea, întreprinderea de utilaj chimic si forje, Centrala termoelectrică. în imensele retorte / ale celor două întreprinderi chimice isi dau intîlnire materii prime si produse semifabricate din care se nasc, la capătul unor lungi si complicate procese de transformare, sodă de diferite sorturi, oxo-alcooli, octanol, policlorură de vinii, metil-cloroform. benzen si alte produse, toate acestea necesare economiei naționale, comerțului exterior al tării. întreprinderea metalurgică este specializată în producerea de echipamente pentru industria chimică. pentru cea petrolieră, realizează instalații desti-
N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

(Continuare in pag. a Il-a)

0 delegație de ziariști mexicaniTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi dimineața, delegația de ziariști mexicani condusă de Victor Manuel Gar
cia Solis, președintele Clubului de presă „Primera plana", care face o vizită de documentare și schimb de experiență in țara noastră, la invitația Consiliului ziariștilor.La primire a luat parte tovarășul

Dumitru Popescu, membru 01 Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu ziariștilor mexicani.
La Combinatul petrochimic Pitești 

a intrat în producție o nouă instalațieConstructorii șantierului nr. 1 al T.C.I. Pitești au predat in avans beneficiarului un important obiectiv de investiții : instalația de alcool etilic. Prin intrarea în funcțiune a acestei instalații la Combinatul petrochimic Pitești se adincește procesul de prelucrare și valorificare superioară a țițeiului și derivatelor sale.De la începutul anului constructorii trustului au mai predat beneficiarilor 40 noi capacități de producție, din care 9 înainte de termen cu

30—60 de zile. Este vorba, între altele, de instalația de gudron de la rafinăria Combinatului petrochimic Pitești, de secțiile forjă, matrițerie și piese de schimb de la întreprinderea de autoturisme. Ritmul susținut de lucru realizat pe șantierele trustului se datorează în principal creșterii accentuate a productivității muncii, care pe 7 luni din acest an este mai mare cu 25,5 Ia sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, (Gheorghe Cirstea).

In ziarul DE AZI:
• Cronica lunii august — 

internă și internațională 
• Rubricile noastre : Cum 
sînt soluționate scrisorile 
oamenilor muncii ; Fes
tivalul național „Cîntarea 
României" ; Din viața par
tidelor comuniste si munci
torești ; Răsfoind presa 
străină ; Faptul divers; 
Sporf; De pretutindeni.
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„Dacia- 
2050“, 
pe Marea 
NeagrăDin Sulina a plecat prima ex
pediție cu pluta pe Marea Nea
gră — o premieră in materie. 
Este vorba de o plută din cele 
care circulau cîndvă pe Bistrița, 
dar căreia i s-au atașat, in plus, 
un catarg, vele, cirniă. Pe vela 
mare este pictat chipul unui dac 
și înscrisă denumirea expediției: 
„Dacia—2050“. Itinerarul expe
diției : Sulina-Varna-Burgas-
Istanbul-Coasta Anatoliei-lalta- 
Odesa-Sulina. Scopul expediției: 
o tentativă de a corecta recordul 
european în navigația cu acest 
gen de ambarcațiune, precum și 
verificarea unor informații din 
cronici despre plutăritul costier 
pe mare, pină la Constantinopol, 
ce-l întreprindeau curajoșii plu
tași bistrițeni. Cei șase temerari 
sint : trei ieșeni, un petroșănean 
și doi bucureșteni.

Gentile 
din tren

Avind mai multe bagaje 
grăbindu-se (cum fac și alții) la 
coborire, Ileana Rădulescu din 
București a uitat in trenul de pe 
ruta București—Baia Mare două 
genți de voiaj, pline ochi cu o- 
biecte de îmbrăcăminte și cu 
banii pe care-i avusese. Cind 
și-a dat seama, trenul plecase 
din stație. S-a dus la postul de 
miliție T.F. din gara Cimpina. 
Aici, după ce plutonierul ma
jor D. Costam a ascultat-o cu 
atenție, s-a adresat, la rindu-i, 
colegilor de la posturile de mi
liție din gările de pe parcurs, 
solicitindu-le sprijin in găsirea 
genților pierdute. Și au fost gă
site !

Ciobanul
i

I
cu... blugi

Venind cu treburi pe la
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IVenind cu treburi pe la Satu 

Mare, ciobanul G.R., de la în
treprinderea agricolă de stat 
Cărei, a întîlnit pe stradă niște 
turiști care i-au vindut trei pan
taloni blugi. Cum insă n-avea de 
gind să se prezinte îmbrăcat cu 
blugi in fața mioarelor, de tea
mă să nu-l mai recunoască, s-a 
dus glonț cu ei in zona de agre
ment Someș, unde a încercat să-i 
vindă cu suprapreț. Spre ghinio
nul lui, unul,.dintr.e „cumpără- , 
tori" s-a dovedit a fi un om al 
ordinii, astfel că ciobanului i 
s-au confiscat blugii, pe motiv 
de negoț clandestin și speculă. 
După cum se vede, ciobanul 
care s-a îndepărtat de oi a fă
cut-o de... oaie.

I

I
I
I

Pașcaniul anului 1978 nu mai poate fi numit, la drept vorbind, o „micro- colectivitate". I se potrivea, fără îndoială. acest calificativ sociologic pe vremea cind un mare fiu al acestor meleaguri i-a dat porecla metaforică— ce avea să se transforme, pentru multe decenii, intr-un trist renume — de „loc unde nu se întimplă nimic".— Un moment hotărîtor in dezvoltarea Pașcaniului de azi — sublinia Eugen Nichifor-Moraru, prim-secre- tar al comitetului orășenesc de partid, pășcănean de baștină — l-a constituit vizita din ianuarie 1973 a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cred că e suficient, pentru a evidenția consecințele excepțional de fecunde ale acestei vizite, să arăt că, în cincinalul actual, orașului nostru i s-au alocat investiții de 4.6 miliarde lei — față de 380 milioane în cincinalul precedent — și că, pe temeiul lor, vom ajunge în 1980 la o producție industrială globală de 5 miliarde lei, adică tot atit cit producea, in întregul el, fosta regiune Iași in anul 1965.Neîndoielnic, cifre impresionante prin dimensiunile lor ! Dar. pornind de la ele. am ajuns la o problemă- cheie : cum a izbutit Organizația orășenească de partid să asigure forțele umane, cadrele calificate necesare ridicării orașului ?— Tot greul urma să-l ducem la început noi. ca cel mai puternic colectiv muncitoresc al orașului — ne spunea maistrul turnător Gheorghe Panaite. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică de material rulant (fostele Ateliere C.F.R., care și-a sărbătorit, in anii trecuți, centenarul). într-adevăr, concomitent cu ‘pregătirea cadrelor pentru propria noastră dezvoltare vertiginoasă — ginpiți-vă numai la faptul că, doar de la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu pină astăzi, uzina noastră și-a îmbogățit zestrea cu 2,5 hectare de hale moderne și spațioase, utilate cu tehnica cea mai avansată — ni s-a dat sarcina de a asigura cadre, în primul rind comuniști, absolut tuturor noilor unități ce urmau sâ se ridice, in Pașcani...Sarcină, am spune noi. pe măsura forțelor acestui harnic colectiv : e profund semnificativ faptul că dintre cei 5 400 de comuniști pe care ii numără organizația orășenească de partid, aproape 1 700 lucrează la întreprinderea amintită.— Baza politicii noastre de cadre— ținea să precizeze tovarășul Marian Oharciuc, secretar al comitetului orășenesc de partid — a fost și este, potrivit prețioaselor indicații pe care ni le-a dat. în cursul vizitelor din 1973 și 1976, secretarul general al partidului, nu căutarea oamenilor în alte părți, nu solicitarea continuă de sprijin ..de la centru", nu așteptarea pasivă „să ne vină oameni gata formați", ci folosirea rațională a propriului nostru rezervor — practic inepuizabil, așa cum demonstrează viata — printr-o cit mai judicioasă

repartizare in raport cu cerințele curente și de perspectivă...Exemplele care ilustrează grăitor rodnicia unei asemenea concepții și practici ne stau ta îndemînă pe întreg ..teritoriul industrial" al noului Pașcani : cind s-a format, bunăoară, colectivul întreprinderii de tricotaje și perdele, mlădiță a noului în economia pășcăneană. nucleul l-au constituit cei 120 de muncitori, ingineri și tehnicieni. în covîrșitoare majoritate comuniști, care au fost pregătiți din rindurile colectivului întreprinderii mecanice de material rulant. Directorul noii unități a fost, promovat tot dintre cadrele de nădejde ale „intreprinderii-mamă" : inginerul. Nicolae Agavriloaiei. .-,Comuniștii din prima generație", cum li se spu
Din experiența organizațiilor de partid 
de la Pașcani în mobilizarea forțelor 
locale la ridicarea industriei, în folosirea 

cadrelor
ne aici celor veniți tntîia oară, au sprijinit, atit prin exemplul lor, cit și prin îndrumarea de zi cu zi, modelarea de noi cadre muncitorești din rindurile celor mai tineri.La fel s-a acționat și pentru noile întreprinderi, unele aflate într-un stadiu înaintat de construcție-montaj, cum e întreprinderea de traductoare și regulatoare directe, unitate ce va fi dată în funcțiune spre sfirșitul a- cestui an. Dar, în legătură cu această nouă întreprindere si cu formarea cadrelor necesare punerii ei în funcțiune ni s-a relatat o experiență vrednică de tot interesul tocmai prin aptitudinea de a valorifica cu maximă eficacitate propriul tezaur de capacități și competențe.— Uneori intîlnești părerea — ne spunea primul secretar al comitetului orășenesc de partid — că, odată ce un tovarăș a fost numit intr-o anumită funcție sau la un anumit loc de muncă și a dat acolo rezultate mulțumitoare, el trebuie să ră- mină toată viața ..priponit" de acel loc. Să nu uităm că nu numai economia și viața socială evoluează cu un dinamism nemaiintilnit, dar si oamenii cunosc, nu o dată, evoluții spectaculoase, care ii fac apți pentru noi „locuri potrivite"...Pornind de la necesitatea de a asigura noilor unități industriale cadre de conducere corespunzătoare, comitetul orășenesc de partid a ajuns la concluzia — pe deplin îndreptățită, cum au demonstrat faptele — că e bine, e rațional să folosească experiența organizatorică și tehnică pe care le-au dobindit unii dintre tovarășii ce au format, în urmă cu ciți- va ani. nucleul întreprinderilor care acum se consideră „veterane" (deși „istoria" lor se limitează numai la un.;, cincinal). Astfel, cind s-a pus problema formării nucleului pentru „beneficiar" la întreprinderea de traductoare și regulatoare, comitetul orășenesc s-a oprit asupra unor comuniști de nădejde de la întreprin

derea de tricotaje și perdele (și care lucraseră, acum patru-cinci ani, la I.M.M.R.). Li se vor adăuga în curind alții, pe măsură ce vor absolvi școlile sau cursurile de specializare la care au fost trimiși. pe măsură ce vor fi repartizate aici noi cadre inginerești de la facultățile de profil. ..Avem pregătite apartamente și garsoniere pe care le vor primi „la cheie" de indată ce se vor prezenta la post" — ne asigură Primul secretar.Ni s-au mai înfățișat la Pașdani și alte aspecte semnificative și demne de luat in seamă ale unei temeinic chibzuite și riguros traduse in practică politici de cadre. Iată un exemplu ce vădește o viziune de perspectivă, atit de necesară în acest domeniu : la fiecare „aniversare de promoție" ce are loc într-una din școlile orașului, cite unul dintre secretarii comitetului orășenesc ia cuvîntul, dezvăluind celor a- dunați perspectivele înfloritoare ale dezvoltării economiei și culturii pe a- ceste meleaguri in anii ce vin. O consecință directă a acestei măsuri este „migrația inversă" a celor din Pașcani : un număr tot mai mare de specialiști de diferite profile, originari din aceste locuri, iși manifestă dorința de a reveni pe plaiurile natale. Și mulți dintre ei sint înscriși in „rezerva de cadre" a urbei, ur- mînd să fie chemați la momentul potrivit pentru „locurile potrivite".Există încă multe aspecte care ar merita să fie reținute și generalizate in experiența acestui comitet orășenesc privind pregătirea și, mai ales, repartizarea cadrelor potrivit nevoilor unei citadele industriale în plin și impetuos avînt : esențială ni se pare însă preocuparea pășcăneni- lor de a face din propriul lor rezervor de cadre o forță motrice a propășirii bătrinei și atit de întineritei citadele muncitorești, revoluționare a Pașcanilor.
Victor B1REĂDEANU 
Manole CORCAC1

Pe litoral — 
sezon estival 

prelungit
• Timpul permite petre
cerea unui concediu plăcut
• Cură de struguri din 
renumitele soiuri cultivate 
în podgoriile Dobrogei
• Importante înlesniri a- 
cordate turiștilor pentru

luna septembriePe litoralul românesc al Mării Negre, luna septembrie este foarte plăcută. Deși durata strălucirii soarelui este ceva mai redusă decit in miezul verii, se pot face zilnic multe ore de plajă. Există un avantaj in plus : aerul devine mai puternic ionizat, avînd o influență tonică asupra organismului.în această lună, avantajele sint și de altă natură : tarifele biletelor -- substanțial reduse, evitarea aglomerației, posibilitatea alegerii stațiunii și confortului dorit, sejurul poate fi stabilit la un număr de zile mai mare sau mai mic decit clasica serie de 12 zile. Continuă să se organizeze numeroase excursii in Delta Dunării, in nordul Dobrogei, la Murfatlar, Adamclisi, Histria, precum și în R.P. Bulgaria,Și, în mod deosebit, se poate face o cură de struguri. Dobro- gea oferă cei mai dulci și cei mai aromați struguri.Pentru luna septembrie, oficiile județene de turism din întreaga țară dispun de numeroase locuri pentru odihnă în toate stațiunile de pe litoral. Cazarea s'e face în hoteluri de categoria I prevăzute cu tot confortul necesar. Pentru perioada 1—15 septembrie, tariful — cazare și masă — este de 65 lei pe zi de persoană. Un sejur de 12 zile costă 780 lei, iar unul de 6 zile — 390 lei. După 16 septembrie, tarifele sînt și mai reduse, și anume — 57 lei pe zi de persoană. Un sejur de 12 zile se ridică la numai 684 lei, iar unul de 6 zile — la 342 lei. în toate cazurile, cei ce călătoresc cu trenul beneficiază de reducere la costul biletului de tren.înscrierile pentru litoral se fac la toate agențiile și filialele oficiilor județene de turism.

Calitatea actului medical 
izvorăște din conștiința profesională 

a oamenilor în alb, din răspunderea 
civică a tuturor cetățenilor 

afirmă dr. Costin SANDU 
directorul Direcției sanitare a județului Buzâu

La ora 0,35
Puțin după miezul nopții (mai 

exact la ora 0,35), sistemul de 
alarmă de la monumentul isto
ric și de artă Biserica Neagră 
din Brașov s-a declanșat brusc. 
Lucrătorul de miliție aflat la 
post, însoțit de cițiva cetățeni 
ieșiți din casele din jur și de 
trecătorii intimplători pe stradă, 
s-a apropiat grăbit de tocul cu 
pricina. Nu mică le-a fost mi
rarea cind au observat un indi
vid care își luase picioarele la 
spinare, după ce mai înainte în
cercase să se furișeze înăuntru 
cu ginduri necurate. Dar urmă
ritorii l-au prins. Numele lui : 
Alexandru Platon din București, 
un recidivist înrăit.

Tăblițele și 
ortografia

Un bărbat inalt, ars de soare, 
se oprise in loc, mirat, pe una 
din cele mai animate artere din 
Constanța, cu magazine mari și 
clădiri impunătoare. După dul
cele grai in care ii vorbea celui 
de-alături, se vedea de la o poș
tă că omul era de prin părțile 
Moldovei.

— Apoi să nu fi avut zugravul 
acela atita vopsea, incit să-i 
scrie numele domnitorului mol
dovean pe tăblița de pe stradă 
așa cum se cuvine ? Ar fi sără
cit oare primăria j Ce-i acela... 
„St. cel Mare

Poale că cele zise de mol
doveanul nostru nu le-am fi 
luat in seamă (deși este de ne
dorit o asemenea prescurtare), 
dar iată că. pe o altă stradă, 
incă o „scăpare" a... scriitorilor 
de tăblițe : strada „V. Alexan
dri". Cu „x“. Ce am putea să 
mai adăilgăm ? Să adăugăm că 
vom trimite această notă celor 
care — se vede treaba — au tras 
chiulul și de la lecțiile de istorie 
și de la cele de gramatică. O să 
scriem adresa exactă a primarei. 
Să ajungă sigur la destinatar. 
Imprudență

Un accident stupid s-a petre
cut zilele acestea in stația 
C.F.R. Roșiori — Teleorman. Mai 
exact, in timp ce se manevra un 
convoi de vagoane. Pe scara 
ultimului vagon din garnitura 
trenului era prezent, ca de obi
cei, la postul său, manevrantul 
loan Glintă, in vîrstă de 47 de 
ani. Atent la misiunea pe care 
o avea de îndeplinit, manevran
tul n-a putut să observe, indrep- 
tindu-se spre el, o autobascu
lantă a întreprinderii de repara
ții auto Teleorman. In momen
tul cind cel de la volan efectua 
o manevră de întoarcere a auto
basculantei, aceasta l-a lovit 
violent pe omul aflat pe scara 
ultimului vagon. Deși transpor
tat de urgență la spital, n-a mal 
putut fi salvat.
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(Urmare din pag. I)nate fabricării celulozei, iar începînd din anul 1977 construiește agregate de mari dimensiuni, cum sint valțu- rile utilizate in industria cauciucului. Producător u- nlc in tară de asemenea instalații — un agregat cîn- tărește nu mai puțin de 46 tone — intreprinderea vîlceană a furnizat pină acum două asemenea val- turi, care sînt montate și si-au făcut debutul in probele tehnologice la „Danubiana". Apoi a intrat in funcțiune un laminor care realizează inele expandate, piese avînd un diametru de pină . la 4 000 mm. La secția forjă se realizează îndeosebi piese solicitate de industria constructoare de mașini, iar cazangeria execută exclusiv unicate, de tipul hidrofoarelor si al schimbătoarelor de căldură, cu utilizări in industria chimică.Nici Oltul nu mai e Olt la Riureni. Oprit de barajul uneia din multele hidro

centrale care-1 segmentează din dreptul Făgărasilor pină la vărsare, rîul de legendă este aici, ca in tot atîtea alte locuri, oglindă lucie de apă. materie primă energetică.Am urmărit metamorfo-
întreprinderi am pus piciorul cind incă nu se turnaseră nici măcar fundațiile. Nu mai este de mult lucru care să producă uimire ridicarea pe un teren cu totul virgin. într-un spațiu rural pină la limita abso-

nente ale țării, avind ca notă dominantă a economiei lor industria, nu putea. si cu atit mai puțin nu poate să mire pe nimeni ridicarea unei industrii moderne în perimetrul unui cimp fără altă funcționali-
Spectacol industrial în Cîmpul
Rîurenilor

zarea a ceea ce s-a numit „Cimpul Riurenilor" de la primele Începuturi, cam de prin 1955, cind s-a auzit vorbindu-se despre viitoarea fabrică de sodă acolo unde apăruseră, cu planuri și unelte, constructorii. Am văzut ridieîndu-se cel de-al doilea combinat chimic, iar pe terenul celei de-a treia

Iută a termenului, a unei platforme industriale de asemenea proporții. Cînd tara întreagă se dezvoltă in impetuosul ritm pe care-1 cunoaștem, cînd zone intregi ce nu cunoscuseră in peisajul lor coșul de fabrică si nici noțiunea de muncitor industrial în vorbire sint astăzi com do

tate in trecut decît aceea de loc de intilnire anual pentru comerțul traditional. Lucrează aici circa douăzeci de mii de oameni ai muncii. aproape dublul populației din 1939 a orașului Rimnicu Vîlcea. Profesia de chimist, cu diferitele ei subramuri. cea de metalurgist, de asemenea cu nu

meroase subdiviziuni, de e- nergetician si de constructor sint branșe de acum cu vechime. Munca s-a ințe- lectualizat, iar odată cu acest proces s-a dezvoltat gindirea tehnică, și aceasta în asemenea măsură incit poți afla că un colectiv de la fabrica de produse sodice a finalizat o cercetare pe baza căreia se realizează în prezent instalațiile care vor produce ceea ce a si fost denumit „Romsil". material necesar in fabricarea cauciucului, procurat pină de curind pe calea importului. Mai afli că la combinatul chimic o serie de instalații cu utilizări in procesul propriu de producție se elaborează ne baza unei concepții realizate in întreprinderea însăși. Si altele...A dispărut Cîmpul Riurenilor. iar odată cu el a coborit in tainițele amintirilor. definitiv, și infierbin- tatul bilei anual de toamnă, în schimb insă au apărut fabricile, însemne ale progresului vertiginos al țării, un suflu nou de viață.

— Ce înțelegeți dumneavoastră prin 
calitatea actului medical ?— Actul medical se constituie dintr-o multitudine de factori economici. sociali și educaționali — ne spune interlocutorul. în primul rind. este de subliniat rolul imens pe care il au acțiunile de prevenire. Este un adevăr axiomatic că un bolnav depistat la timp are infinit mai multe șanse de însănătoșire și reinserție în activitatea socio-profesională decit unul adus in spital pe targă. în această privință, dispensarele de întreprindere și cele sătești, ca și controalele medicale periodice obligatorii iși dovedesc pe deplin utilitatea. în multe întreprinderi — cum sînt întreprinderea de sirmă și produse din sirmă, cele de mase plastice, de geamuri și utilaj tehnologic din Buzău, Fabrica de confecții din Rimnicu Sărat — personalul sanitar se bucură de toată solicitudinea din partea conducerilor acestora. Calitatea actului medical este un proces complex, de la amplitudinea și perseverența activității de prevenire a îmbolnăvirilor pină la asigurarea unei asistențe medico-chirurgicale de urgență de cel mai înalt profesionalism, de la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale întregii populații pină la educarea și formarea culturii sanitare a fiecărui cetățean.— După opinia dumneavoastră, a- 
părerea sănătății individuale este și 
o chestiune de autoapărare ?— Fără îndoială. Și aceasta, începi nd cu formarea deprinderii la copii de a folosi in mod curent și corect batista și periuța de dinți, pină la respectarea celor mai elementare reguli de igienă, de alimentație rațională. Din păcate, înregistrăm încă internări ale unor pacienți care își a- gravează singuri afecțiunile, încer- cind să se vindece cu tot felul de leacuri băbești. Practica de zi cu zi ne probează că în cazul unui traumatism. de exemplu, acordarea promptă a primului ajutor este determinantă în evoluția bolii, în efectuarea ulterioară a unei intervenții medicale de calitate. Iar această intervenție de calitate depinde de calitatea cadrelor noastre medico-sanitare, de pregătirea și priceperea lor, de dăruirea și pasiunea dovedite. Pină acum, medicii buzoieni mergeau la București pentru a urma diferite cursuri de perfecționare profesională, a căror tematică nu era Întotdeauna in concordanță cu necesitățile specifice județului. Tocmai de aceea, cu concursul catedrei de nutriție de la Institutul medico-far- maceutic din București, condusă de profesorul Iulian Mincu, am organizat aici, la Buzău, un curs practic cu medicii noștri interniști pe teme și cazuri cu care ei se confruntă în activitatea lor. în toamna aceasta va avea loc tot la Buzău, in colaborare cu Uniunea societăților de științe medicale, o consfătuire privind consecințele medicale și implicațiile sociale ale accidentului rutier, care a luat proporții in județul nostru, iar pentru anul viitor am solicitat sprijinul specialiștilor de la Spitalul nr. 9 din București să organizăm și la Buzău un curs practic de perfecționare a medicilor în diagnosticarea și tratarea traumatismelor craniene. Toate acestea se adaugă celorlalte forme existente de reciclare și ridicare a calificării profesionale a personalului nostru medico-sanitar, al cărui număr se apropie de 3 000. în același timp, ducem o muncă neslăbită de e- ducare a întregului nostru personal, pentru ca în fiecare dispensar medical, în fiecare din cele 10 spitale ale județului, să se manifeste toată solicitudinea și grija față de sănătatea și viața oamenilor. Deși nu-mi face deloc plăcere, pot să vă spun că, ori de cite ori am constatat o abatere de la conduita profesională și morală, de la normele eticii și echității socialiste, am pus cazurile respective in dezbaterea colegiului județean al medicilor și farmaciștilor, luind măsuri în consecință. Autocritic vorbind insă, va trebui ca in viitor colegiul nostru să nu se rezume la discutarea abaterilor, ci să desfășoare o muncă efectivă de prevenire a acestora, inclusiv dezbaterea problemelor legate de stabilizarea cadrelor in județul nostru.

— Adică a navetiștilor ?— Exact. Și nu e vorba numai de medici de la sate, ci și de cei din me

diul urban. Nu mai puțini de 42 de medici din municipiul Buzău fac naveta la Ploiești și București. E foarte greu să vorbești de calitatea actului medical in condițiile in care ești mereu cu ochii la ceas pentru a - nu pierde trenul sau autobuzul. Personal, consider de importanță vitală indicația secretarului general al partidului nostru, stipulată și in Legea privind asigurarea sănătății populației, ca medicii să locuiască acolo unde își desfășoară activitatea, pentru a fi in măsură să acorde asistență medicală calificată in orice moment din zi și noapte. Mă gindesc, ' cînd spun aceasta, la ceea ce se întimplă. practic, în județul nostru. Din cauză că - medicii de la spitalul comunal Mihăilești sint navetiști, numărul îmbolnăvirilor și al celor care vin pentru internare la spitalul județean este mult mai mare decit in cazul comunei Pirscov, cu condiții similare și spital comunal de aceeași mărime, dar unde medicii Florin Constantinescu și Victor Moraru s-au stabilit, muncesc și trăiesc acolo de 25 de ani, ca și soții Moldovan de la Nehoiu, ca și medicul Ion Dogăroiu din Pătîrlagele. Sint oameni care și-au ciștigat stima și prețuirea obștii, care desfășoară o neobosită activitate profilactică și de educație sanitară a populației, fiind implicați direct in întreaga viață economică, socială și culturală a localităților respective. De asemenea, prevederea ca tinerii absolvenți să facă mai intii o practică in unități sanitare sub îndrumarea unor cadre cu bogată experiență este de natură să contribuie la creșterea calificării, a contribuției lor Ia realizarea calității actului medical. în privința repartizării lor la locul de muncă, eu și colaboratorii mei avem o opinie care sperăm să fie studiată și luată in considerare.
— Putem s-o aflăm și noi ?— în fiecare an. institutele medi- co-farmaceutice sint. absolvite și de tineri care au părinții și frații în orașele și satele județului nostru, întrucit, pină in prezent, principalul criteriu al repartizării la locul de muncă il cohstituie ordinea mediilor obținute, se întimplă frecvent ca un tinăr sucevean, să zicem, să meargă la Craiova, iar un buzoian să fie repartizat la Suceava. Desigur, păs- trind acest criteriu al mediilor, care constituie — și trebuie să constituie în continuare — un stimulent pentru o pregătire superioară, trebuie găsită și modalitatea de a se da posibilitate acelor tineri care au posturi asigurate in județele de baștină de a putea opta pentru ele. Am in- trebat-o odată pe o tinără, de fel din Bihor, ce a determinat-o să opteze pentru o comună din Buzău. Știți ce mi-a răspuns ? „M-am uitat pe hartă și am văzut că, în linie dreaptă, era o comună mai apropiată de Oradea decit altele din Tulcea sau din Ialomița". în ce ne privește, dorim să a- ducem în județ cit mai mulți tineri absolvenți buzoieni, care sint legați de meleagurile in care s-au născut, care vor să se reîntoarcă lingă părinți și prieteni, să-și rostuiască un cămin, să participe activ la imbunătățirea stării de sănătate a celor pe care-i știu și-i simt apropiați. .întrucît în prezent se află în construcție încă două spitale — unul la Rimnicu Sărat cu 430 paturi și altul la Nehoiu cu 240 paturi, și avem nevoie de noi cadre — în ce mă privește, nu voi osteni niciodată să solicit repartizarea, cu prioritate, in județul Buzău a tinerilor absolvenți buzoieni. Este aceasta, după părerea mea, una din condițiile stabilizării cadrelor, ale creșterii calității actului medical și, implicit, ale eficienței acesteia.
—- In ce se „măsoară" această efi

ciență ?— în numărul scăzut de îmbolnăviri, în depistarea la timp a acestora și reducerea zilelor de spitalizare și tratament, de aici și a cheltuielilor, în indicele de morbiditate scăzut. în concluzie, în redarea cit mai grabnică a oamenilor vieții active. Cu cit vom „asuda" mai mult, ca să zic așa, in acțiunile profilactice, de igienizare și educație sanitară, cu atit va spori și eficiența actului medical — act de calitate, de înaltă conștiință și probitate profesională și civică.
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Opinii consemnate de 
Petre POPA

Rubricâ realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților > 
„Scînteil" ț

0 analiză 
concludentăLa sesizarea lui Constantin Sandu din Iași, care pretindea că este persecutat pentru că a semnalat nereguli petrecute la C.A.P. Mogoșești, județul Iași, in perioada cit a funcționat aici ca inginer șef, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție ne-a trimis un amplu referat, întocmit de Comitetul județean Iași al P.C.R. și U.J.C.A.P. Iași.După cum rezultă din referat, două colective formate din activiști de partid și de stat cu experiență au verificat activitatea cooperativei, au analizat faptele semnalate, împreună cu numeroși cooperatori, cu îngrijitorii din sectorul zootehnic. cu membrii biroului comitetului comunal de partid. S-a ajuns astfel la concluzia că. datoriiă stilului defectuos de muncă al cadrelor de conducere din unita

te, președintele Ionel Lazăr, contabilul șef Valentina Rusu, precum și inginerul șef Constantin Sandu, semnatarul sesizării, C.A.P. Mogoșești a încheiat anul trecut cu rezultate economice foarte slabe. Au fost, de asemenea, dezvăluite nereguli în sectorul zootehnic, la livrările de animale către întreprinderea de industrializare a cărnii Iași etc.Organele agricole județene, analizindconcluziile celor două colective care au controlat activitatea cooperativei agricole Mogoșești, au hotărît înlocuirea din funcția de președinte a lui Ionel Lazăr, iar adunarea generală a cooperatorilor a ales în a- ceastă funcție pe ing. Constantin Haraș ;destituirea Valentinei Rusu din funcția de contabil șef, pentru nereguli in exercitarea controlului preventiv, ținerea c- videnței contabile in mod necorespunzător și lipsă de fermitate in aplicarea unor măsuri disciplinare; di

minuarea retribuției medicului veterinar Mariana Atudoresei. cu 10 la sută pe timp de două luni, pentru dezordine in sectorul zootehnic. ilegalități, lipsuri nemotivate de la serviciu.în ce-l privește pe C. Sandu, semnatarul sesizării, in răspuns se precizează că aplicarea sancțiunii de di-> minuare a retribuției cu 10 la sută pe timp de două luni, precum și transferarea sa ca fermier la C.A.P. Du- mești sint întemeiate.în aceste condiții, este limpede că nu e vorba de persecutarea lui C. Sandu, ci, dimpotrivă, a- semenea afirmații făcute de el demonstrează, mai degrabă, tendința de a-și ascunde propriile lipsuri. Așa că nu e bine să fie văzut doar paiul din ochiul altuia...
Disciplină 

și solicitudinePensionarul Dumitru Gheorghe din municipiul Brăila, in vîrstă

de 77 de ani, ne-a relatat intr-o scrisoare despre necazurile ce le-a intimpinat in autogara din localitate, într-una din zile, cind a trebuit să meargă la Focșani. Autobuzul de la ora 13,30, pentru care cumpărase bilete, a sosit in autogară cu o întîrziere de 10 minute, nu a mai tras la peronul stabilit, unde aștepta el, împreună cu soția sa, și după o oprire de un minut a plecat din nou în cursă. Din această cauză, cei doi bătrini n-au mai ajuns la autobuz, fiind nevoiți să aștepte cursa următoare. In atare situație, D. Gh. a rugat casiera de serviciu, Condruț Vica, să le vizeze biletele pentru cursa următoare, ca să nu piardă cei 64 lei pe care-i plătiseră. Casiera însă nu numai că nu a dat dovadă de solicitudine față de doi oameni în vîrstă, care nu din vina lor pierduseră autobuzul, ci, dimpotrivă, i-a apostrofat și insultat, refuzînd chiar să le dea alte bilete. Abia

după multe insistențe și rugăminți, casiera s-a indurat să le vindă noi bilete.Conducerea întreprinderii de transporturi auto Brăila ne-a răspuns că, verifieîn- du-se această sesizare, s-a constatat că faptele se confirmă. Materialele intocmite de conducerea Autobazei 2 Brăila și compartimentul exploatare parc autobuze privind abaterile repetate de la disciplină comise de casiera Condruț Vica și comportarea necorespunzătoare a acesteia față de publicul călător au fost discutate în biroul executiv al consiliului oamenilor muncii. în urma analizei efectuate s-a hotărît ca celei în cauză să i se desfacă disciplinar contractul de muncă, iar cazul a fost prelucrat cu tot personalul autogării și autobazei.
Se confirmă, 

dar...La sfirșitul anului trecut, inginerul Ion

Trandafir, de Ia spitalul nr. 3 „Dr. V. Babeș" din Craiova, a sesizat că directorul adjunct economic al unității, Vasile Măli- neanu, nu are pregătire profesională corespunzătoare pentru funcția respectivă, se poartă urit cu muncitorii, comite abuzuri, în luna martie a.c., petiționarului i s-a adus la cunoștință că direcția sanitară județeană a dispus următoarele măsuri: recuperarea de la Vasile Mălineanu a sumei de 753 lei reprezentînd contravaloarea unor transporturi ilegale cu mașinile spitalului; retragerea indemnizației de conducere pe o perioadă de 3 luni; s-a propus, de asemenea, Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular a! județului Dolj ca Vasile Mălineanu, care are o capacitate de muncă și o pregătire profesională > mediocre, să fie trecut la spitalul din comuna Poiana Mare, unde problemele ce urmează a le rezolva

nu au complexitatea celor de la Spitalul nr. 3 din Craiova. Se părea că prin aplicarea acestor măsuri lucrurile vor intra pe făgașul normal și activitatea unității se va îmbunătăți. Numai că, după cum ne-a semnalat ing. Ion Trandafir, propunerii dc mutare a lui V. M. nu i s-a dat curs nici după aproape 6 luni, iar cel în cauză continuă să aibă atitudine necorespunzătoare in relațiile de serviciu cu personalul din sectoarele pe care le coordonează.Ministerul Sănătății, căruia redacția i-a trimis scrisoarea, ne-a informat că din discuțiile purtate cu tovarășul Vasile Bulucea, prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular județean Dolj, nu s-a luat încă o hotărire în privința transferării lui Vasile Mălineanu, dar că într-un viitor apropiat se va decide (?!). Conducerea ministerului a transmis sesizarea Comitetului executiv al Consiliului popular ju

dețean Dolj, în vederea urgentării rezolvării definitive a acestui caz ce intră in competența organelor locale.Se confirmă deci că V. M. are o pregătire profesională scăzută, că nu este corespunzător in funcția pe care o deține și, in consecință, pentru imbunătățirea activității in unitate, este necesară Înlocuirea sa. Cu toate acestea, se tărăgănează, luni in șir, aplicarea unei măsuri pe care însăși viața o impune. Așteptăm intervenția promptă ' a Comitetului județean Dolj al P.C.R. pentru soluționarea definitivă a acestui caz.
★Nu au respectat termenele legale in care trebuie examinate și rezolvate propunerile, sesizările și reclama- țiile oamenilor muncii și nu au răspuns redacției — nici în urma revenirilor — la scrisorile ce le-au fost adresate:

I.C.V.L. București, la scrisoarea nr. 2 333 din 28 martie a.c. : Comitetul de partid al sectorului 7, București, la scrisorile nr. 2 357 și 2 075 din luna martie a.c.; Inspectoratul silvic al județului Vrancea la scrisoarea nr. 14 767 din 27 aprilie a.c,; Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. ta scrisorile nr. 100 741 din 28 decembrie 1977, nr. 101013 din 12 ianuarie a.c., 101951din 17 februarie a.c., nr. 36 045 din 22 februarie a.c., nr. 36 249 și 36 660 din luna martie a.c. etc.; Comitetul județean Olt al P.C.R. la scrisorile nr. 33 053 din luna martie a.c., nr. 33 944 și 34 209 din luna mai a.c.; Consiliul popular al județului Dolj la scrisorile nr. 60 649 din 7 iunie a.c. și nr. 61481, cu privire la intirzierea executării lucrărilor de reparații la Casa de nașteri din comuna Po- pinzălești.
Gheorghe 
PÎRVAN
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LA BRAȘOV

RULMENȚII „RULMENTULUI
FUNCȚIONEAZĂ EXCELENT

Anul acesta se împlinește un sfert de veac de la livrarea la export a primelor loturi de rulmenți românești fabricați la Brașov. Aceasta se in- timpla la numai patru ani de cind, intr-una din secțiile uzinei de autocamioane, se puseseră bazele, destul de modeste, ale fabricației acestor produse de mare finețe și precizie. în cei 25 de ani care au trecut de a- tunci, rulmenții produși la Brașov au fost solicitați in tot mai multe țări, de pe toate meridianele. Concludent tn acest sens este faptul că. numai in ultimii 7 ani, exportul acestor ..bijuterii de oțel" fabricate la Brașov a crescut de peste trei ori, iar numărul țărilor in care se livrează a depășit cifra de 60.Dar iată că, după o perioadă deosebit de fructuoasă în rezultate remarcabile, in 1976 colectivul întreprinderii nu și-a îndeplinit planul de export decit in proporție de 91,8 la sută. O pură intimplare 7— Nicidecum — precizează tovarășul Vlcențiu Apolzan. secretar al comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii din întreprindere. Oriei te justificări au Încercat să aducă unii tovarăși, faptele rămin fapte. Cauza nerealiză- jdi integrale a planului la export în 1976 a constat in aceea că întreprinderea n-a putut oferi tuturor partenerilor externi tipurile de rulmenți pe care ei ni le solicitau. Șl aceasta deoarece ne obișnuisem să oferim la export produsele pe care le executam pentru nevoile interne. Cu alte cuvinte, pină in 1976 noi produceam puține tipodimensiuni de rulmenți destinați exclusiv exportului. Situația creată ne-a făcut să 'înțelegem un adevăr pe care, deși îl cunoșteam mai demult, îl ignorasem oarecum pină a- tunci — și anume că nu este suficient să oferi la export doar produsele care-ți convin ție ca producător, chiar dacă ele se situează la cote calitative înalte ; dacă vrei să exporți în condiții de înaltă competitivitate trebuie, înainte de toate, să realizezi produse care sint solicitate pe piața externă, să-ți adaptezi fabricația la cerințele și exigențele clienților externi.Ce învățăminte s-au tras din experiența anului 1976, cum s-a acționat pentru depășirea situației create ?— Punctul de plecare — ne-a spus Inginerul Ștefan Zugravu, director comercial al întreprinderii — l-a țon- stituit reconsiderarea întregii activități de comerț exterior, începind cu prospectarea pieței externe, cu sondarea cererilor partenerilor de peste hotare și pină la livrarea produselor. Și ceea ce este pozitiv in această privință este faptul că întregul nostru colectiv a început să manifeste mai mult interes, mai multă receptivitate față de solicitările partenerilor externi.Altfel spus, s-a început cu ceea ce trebuie să inceapă orice unitate care
VRANCEA

dorește să-șl desfacă produsele pe piețele externe — și anume : asigurarea unei game largi și diverse de produse care să fie oferite partenerilor externi, tn acest scop, toate forțele de creație — cercetători și pro- iectanți, inclusiv o bună parte din cadrele institutului de specialitate de pe lingă Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare — au fost mobilizate in acțiunea de înnoire a producției, de diversificare și asimilare a unor noi tipodimensiuni de .rulmenți ; ca urmare, pînă la finele anului 1976 au fost asimilate in fabricație nu mai puțin de 140 tipodimensiuni. Efectul : planul la export pe 1977 a putut fi acoperit integral cu contracte incă din primele luni. Dar a continuat in același ritm alert și in 1977, cind au fost asimilate alte 170 tipodimensiuni, reușindu-se astfel ca numai intr-un an și jumătate să se dubleze numărul produselor din nomenclatorul uzinei. Din acestea, peste 40 la sută erau destinate exclusiv
Clienții externi îi solicită pentru 
calitatea lor ireproșabilă 
întreprinderea este permanent preo
cupată de înnoirea și adaptarea 
operativă a producției la solicitările 
partenerilor externi, răspunde 
prompt tuturor comenzilor

au fost îndeplinite în mod exemplar, tovarășul Marcel Peca, inginerul șef al întreprinderii, a ținut să precizeze:— Un factor hotărîtor in realizarea și depășirea planului in această perioadă l-a constituit receptivitatea pe care am manifestat-o fată de solicitările beneficiarilor, ca și mobilitatea si operativitatea cu care ne-am adaptat producția la cerințele pieței externe. Iată un exemplu edificator in acest sens. Unul tradiționali ai întreprinderii a solicitat la un foarte mare de rulmenți radiali axiali. Evident, o asemenea comandă este de natură să bucure pe oricare producător. în calea contractării a- cestei comenzi se ridicau insă două serioase impedimente : lipsa unei capacități de producție corespunzătoare fabricării rulmenților respectivi și termenul foarte scurt în care erau solicitați. Tinind seama de aceste piedici, poate că in alte împrejurări am fi renunțat la o asemenea comandă. Noi am ales cealaltă calc, mai spinoasă, deși, la drept vorbind, ne puteam. îndeplini planul pe 1977 și fără această comandă. Timp de citeva zile am analizat această problemă pe toate fețele. Apoi am a- nunțat partenerul extern că 11 vom onora comanda in condițiile solicitate de el. Și ne-am ținut Întocmai de cuvînt.Datorită operativității cu care s-a, acționat, mobilizării in aceas- mai calificate ca-

dintre parteneriimoment dat un număr
Minăstirea

ieri în obiectivul aparatului de fotografiat la LA S. 
(fotografia din dreapta) Foto : E. Dichiseanu

Pe terenurile multor unități agricole din județul Ilfov se irigâ Intens, lata douâ aspecte surprinse 
Minostirea (fotografia din stingă) și la C.A.P. „8 Martie" - Ulmeni

■ ■
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Extinderea

Cum se desfășoară în aceste zile lucrările

exportului. Același ritm susținut îl înregistrează activitatea de înnoire și diversificare a producției uzinei șl in 1978, pină acum asinii lindu-se 70 de noi tipodimensiuni. De la începutul actualului cincinal, gradul de înnoire a producției a atins 86 la sută, apreciindu-se că. pină la sfîrși- tul anului 1979, întreaga fabricație va fi reînnoită.în condițiile unui asemenea ritm de înnoire a producției, fără precedent în istoria întreprinderii, se ridică întrebarea : care sint performantele tehnice ale rulmenților asimilați îh ultimul timp 7 Faptele atestă Că în acest sens s-a acționat cu întreaga răspundere, mai ales in direcția îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație, respectării disciplinei tehnologice. testării și punerii la punct a aparaturii de control. • asigurării asistentei tehnice si instruirii personalului muncitor. Efectele unor asemenea măsuri n-au întirziat să apară. Ele s-au reflectat in mod pozitiv, asupra, creșterii competitivității produselor fabricate aici. O confirmare a acestor progrese : rulmenții produși la Brașov au cucerit la expoziția care a avut loc in Spania „Premiul calității", iar la a 30-a ediție jubiliară a Tîrgului international de la Zagreb — produsele întreprinderii din Brașov au fost distinse cu „Diploma de onoare" si „Medalia de aur“.Refe>rindu-se la rezultatele obținute in ultimele 20 de luni in activitatea de export, cind prevederile de plan

tă acțiune a celordre, s-a reușit ca pregătirea fabricației — inclusiv proiectarea si executarea s.d.v.-urilor — ca și realizarea propriu-zisă a comenzii să se finalizeze in mai puțin de trei luni de zile. Un adevărat record șl, mai ales, un examen exigent pe care colectivul întreprinderii l-a trecut cu succes ! Ciștigul realizat prin aceasta nu se măsoară numai în valoarea producției fabricate sau In valuta obținută, ci și in faptul că s-a ciștigat încrederea unuia din partenerii cei mai serioși ai întreprinderii, care apreciind la justa lor valoare capacitatea și seriozitatea colectivului întreprinderii „Rulmentul" și-a sporit simțitor comenzile pentru anii ce vin.Consecința firească a preocupării stăruitoare a colectivului întreprinderii pentru buna desfășurare a activității de export este ilustrată in acest an de faptul că, deși sarcinile de export sînt cu 27-la sută superioare anului precedent, in opt luni planul a fost depășit cu aproape 5 milioane lei valută.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Deși coacerea culturilor de toamnă este avansată, în unitățile agricole din județul Constanța continuă irigarea solelor ocupate cu porumb a cărui vegetație este intîrziată, a suprafețelor cu culturi succesive și legume. Pentru săptămina în curs — ne spune ing. Ion Chiriac, directorul I.E.I.L.I.F., sînt prevăzute a se iriga 35 000 hectare, iar programul următor va însuma o suprafață asemănătoare. Din păcate insă, desele întreruperi in alimentarea cu e- hergie — de 4 zile in această săptâmină, de e- xemplu — au împiedicat realizarea acestui plan.Firește, nu acesta este singurul motiv pentru care tn județul Constanța nu s-a realizat integral programul de udări. Dovadă este faptul că in cooperativele agricole Ciocirlia de Sus. Costinești, Dorobanțu, Medgidia, situate în sisteme diferite, porumbul și soia au fost irigate de cile 4 și chiar 5 ori, in timp ce la Mircea Vodă, Darabani, Potîrnichia ș.a. nu s-au asigurat nici măcar două udări. Cauzele trebuie căutate chiar la beneficiarii sistemelor — adică la unități — și ele constau In faptul că unele motopompe sînt defecte Cum este cazul cooperativelor agricole Scărișoreanu, Topraisar,. Amzacea și Negru Vodă. în cooperativele Darabani, Corbu, Vilcele, Histria, Săcele nu se acordă nici acum,atenția cuye-, nită asigurării forței de Wiuncj' pentru aceste lucrări. Deficiențele semnalate trebuie grabnic înlăturate. Tn soi se constată un deficit de apă de 1 000 mc la hectar. Pe cimp se află

mecanizării
în exploatările forestiereIndicii calitativi ai activității de valorificare a pădurilor Vrancei — îndeletnicire cu o îndelungată tradiție in ținuturile colinare și montane ale acestui județ — s-au situat, și in acest an. la cote sporite de eficiență. Nivelul rezultatelor Obținute. dinamica acestora reflectă preocuparea stăruitoare pentru creșterea gradului de dotare tehnică a unităților de exploatare și transport. pentru promovarea tehnologiilor de lucru și a formelor moderne de organizare a muncii. A- ceste acțiuni s-au desfășurat in strinsă legătură cu inițierea unor .programe concrete de pregătire și ridicare a calificării întregului personal muncitor.— în promovarea progresului tehnic — ne spune ing. vasile Boțea, directorul întreprinderii forestiere de exploatare și transport Focșani — am orientat o bună parte din preocupări spre lucrări de autodo- tare care să pună în valoare potențialul creativ al colectivului nostru de muncă. Și in acest an. un loc prioritar l-au deținut modernizarea și mecanizarea fluxurilor tehnologice și a lucrărilor care măi necesită Încă Itn volum mare de forță de muncă. La Năruja și Odobești s-au realizat și pus in funcțiune

centre de industrializare a lemnului dotate cu gatere, circulare și alte utilaje de mare productivitate. Pe platformele din Gugești și Odobești, prin amplasarea unor linii tehnologice mecanizate, in flux continuu, productivitatea muncii a crescut cu peste 15 la sută. De asemenea, tot prin autodotare. la Secția din Năruja s-a montat și dat in funcțiune O instalație pentru extras uleiuri eterice din cetină. Cu bune rezultate s-ă încheiat și punerea in funcțiune a unei linii complet mecanizate la atelierul central din Focșani, linie destinată reparării in flux continuu a motoarelor. Tot aici s-a asimilat și s-a tredut la producerea in serie a funicularulul tip „Măneciti", precum șl la confecționarea unei game largi de piese de schimb pentru utilajele și mașinile din dotarea întreprinderii, Și in continuare ne-atn propus să realizăm o serie de lucrări prin autodotare. care să contribuie la promovarea progresului tehnic in toate exploatările noastre forestiere, la sporirea eficienței muncii in vederea creșterii gradului de valorificare a pădurilor Vrancei.
Dan WRÂGULESCU
corespondentul „Scînteii

O ilustrată pe adresa dumneavoastră...O ilustrată pe adresa... ÎNTREPRINDERII DE STRUNGURI DIN ARAD, unde s-au economisit de la începutul anului peste 100 tone de metal din care se pot realiza 25 de strunguri • „Cura de slăbire" la care au fost supuse prin reproiectare multe produse realizate aici Constituie o cale certă de economisire a metalului • După reproiectare, strungul DRT 32—10 este cu peste 400 de kilograme mai ușor.

aripile de ploaie, apa se răspîndea din belșug pe lucernă. porumb și varză in cultură succesivă. „Datorită irigării intensive — ne-a spus inginerul — in cel mult două săptămini varza va putea fi livrată". Discutăm cu tovarășul Traian Năsta- se, agent hidro, și cu cooperatorul Vasile Brighilă, care abia terminaseră de montat 6 aripă de ploaie pe un teren semănat cu porumb in cultura a doua. „Am adus conductele de la sola cu castraveți, unde s-a udat toată noptea. La noi. toate aripile slut în cimp. Irigăm zi și noapte".O bună organizare a există și la cooperativa agricolă satul Spanțov.dinAlexandru Ghi-

în județul Ilfov sint amenajate pentru irigat mari suprafețe de teren. Sistemele Giurgiu—Răsmirești, Ulmeni. Daia. Putineiu și altele asigură apă pentru zeci de mii de hectare, aceasta constituind garanția obținerii unor recolte mari, in orice condiții climatice. în cele mai multe locuri, prin exploatarea in bune condiții a sistemelor de irigații, udările au putut fi făcute rapid și cu cantități de apă corespunzătoare. Plantele s-au dezvoltat normal, astfel incit există garanția că se vor obține recolte bune. întrucit deficitul de apă din sol in această perioadă este incă apreciabil, este necesar ca irigarea tlnue intens. Or, se constată neajunsuri care au determinat ca in săptă- mina 19—25 august să nu se irige decit 5 643 hectare, față de 7 925 hectare, cit prevedea programul. Și in această săp- tămînă sistemele au funcționat sub capacitatea lor. Cauzele nerealizării, după cum rezultă din rapoartele șefilor do sisteme, se datoresc deselor întreruperi de curent electric, localizate îndeosebi la cele două mari stații de aducțiune și de pompare din sistemul Giurgiu—Răsmirești. între 25—29 august, alimentarea cu energie a stațiilor a fost oprită de trei ori. situație care a afectat mari suprafețe de teren. Cu toate acestea, toate canalele sînt pline cu apă.Tn zilele de 30 și 31 august, in si — temui Ulmeni programul zilnic de udări — 377 hectare — a fost depășit cu 50 de hectare. Mergem la cimp cu inginerul Eugen Marinescu, șeful sistemului. Dc-a lungul unui canal, din

27 687 care trebuie să se încheie doua pe întreaga suprafață in cursul săptămînii viitoare. De asemenea, trebuie aplicate udări pe 2 500 hectare cu legume, 23 000 hectare cu Cartofi de toamnă, iar pe cele 24 000 hectare cu lucernă trebuie să se încheie cea de-a cincea udare care să permită obținerea unei noi recolte de masă verde.Trăgirțd învățăminte din experiența recoltei de gnu din acest an, care a fost mai mare cu 30 la sută pe terenurile unde s-au efectuat u- dări de aprovizionare în toamna trecută, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca. in perioada următoare, să se ude cu doze de aprovizionare întreaga suprafață de 74 000 hectare care urmează a fi insă- mînțată in această toamnă in zona irigată. Se asigură astfel cite 900—1 000 mc de apă la hectar, iar pe tarlalele care urmează să fie cultivate cu griu •după floarea-soarelui și porumb se va efectua și cite o udare de răsărire, de 400—500 mc la hectar.Lucrătorii ogoarelor din județ au deci un front de lucru larg, care trebuie acoperit în întregime pe baza programelor Întocmite, incit atît recolta acestui an, vegetație, cit și nefibielze deplin prin amenajarea gații.
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coloana de conducte montaseră cu cfteva ____ ____Erau pregătiți pentru orice intervenție. în căruță aveau scule și piese de schimb. Inginerul șef al cooperativei, Iacob Totolici, ne-a prezentat programul zilnic de lucru la irigații : 40 de hectare de porumb pentru masă verde, 10 hectare de grădină, 20 de hectare de porumb boabe semănat mai tirziu și 20 hectare de ogor.Poposim în sistemul de irigații Dala. Din șosea se văd, ici-cole, pil- piind, citeva aspersoare. Apă este p.ină in buza canalelor, dar nu se irigă. De la subinginerul Nicolae Ghiz- dăreflnu. care lucrează la acest sistem. n-am putut afla nimic referitor la ce se întîmplă pe cele peste 27 000 hectare amenajate, în afară de „curent electric avem, dar nu ne-a spus nimeni să udăm".Apă există pe canale, dar ea trebuie să ajungă operativ la plante. Unitățile agricole din sistemul Giurgiu, bunăoară — I.A.S. Giurgiu, cooperativele agricole Vedea. Malu, Oinacu, Braniștea, Găujani — irigă numai grădinile. „Am prevăzut numai irigarea legumelor in limita energiei de care dispunem — ne-a spus inginera Ro- dica Neacșu, de la sistemul Giurgiu. La cooperativa agricolă din satul Re- muș, din dispoziția președintelui cooperativei, Petre Nicolae, au fost strinse aripile de ploaie din cimp, deși mai sint de irigat 50 de hectare de lucernă și 150 hectare de porumb pentru furaje, iar din hidrantul aflat chiar în marginea șoselei apa țfșnea cu presiune.Nu e totul Că se irigă, ci mai ale» cum sa execută această lucrare.
Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii'
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LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ NAVALĂ DIN GALAȚI

FOLOSIREA DEPLINĂ A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIEi

La plenara C.C. al P.C.R. din iulie a.c. s-a subliniat. în mod deosebit, cerința utilizării depline, cu randament superior a capacităților de producție in toate întreprinderile — cale de valorificare superioară a mijloacelor fise productive create prin efortul întregului popor, mijloc esențial de sporire a producției, fără investiții suplimentare. Este o sarcină de mare răspundere, care obligă colectivele unităților economice să depisteze rezervele de folosire mai intensă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, să găsească și să aplice ferm soluțiile ce se impun in acest scop. Cum se acționează pentru îndeplinirea acestei sarcini ? Iată subiectul anchetei economice intreprin.se la Întreprinderea mecanică navală din Galați.Ne aflăm in secția rnecahică-mon- taj. De la inginerul Anghel losipovlcf, șeful secției, si de la maistrul Ion Gain, șeful atelierului de prelucrări mecanice, aflăm că aici funcționează o gamă diversă de masini-unelte : ■strunguri paralele și carusel, mașini de frezat, mașini de găurit, de danturat. de rectificat, de mortezat care sint. în general, bine „acoperite" cu forță de muncă.— A fost o perioadă cind mașinile staționau din cauza lipsei forței de muncă — ne-a relatat maistrul Gaiu. Acum. însă, avem muncitori sUfi- cienti. Nu pot să spun că absolut toti sint foarte bine pregătiți, dar ne străduim să-i învățăm să minuiască cOrect mașinile.Si sintem asigurați că în ziua respectivă toate mașinile funcționează, cu excepția a patru dintre ele, aflate in reparații planificate, șl a incă două — în reparații accidentale. Trecînd prin secție, observăm însă că numărul mașinilor ce stau este ceva mai mare. De pildă. 6 strunguri staționau din cauză că strungarii erau ih concediu. Maistrul de schimb lăii- cu Marcu. care a numărat alături de noi masinile-unelte oprite, nu părea a fi îngrijorat de această situație, încărcăm să Calculăm cam cit înseamnă. în bani, staționarea respectivelor mașini. Ajungem „astfel la concluzia că intr-o zi nefuncționarea Celor 6 strunguri este echivalentă cu nerealizarea unei producții de circa 1 500 iei. Se poate, desigur, in continuare socoti cit se pierde într-6 săptărnină, intr-o lună.Pe un panou scris cu litere tul colectivului

utilizării mașinilor-unelte : realizarea unui indice de— Care esteacum 7La întrebare. cel puțin 81 la sută.indicele obținut pinășeful secției nu ne

irul I ar fi între 75 și 80 la sută, dar n-ar putea să precizeze exact indicele înregistrat.cu dînsul derile de nării celor lipsa de nu produc ____ _ — - ________ -tije. 1 260 prezoane. 180 capace, toate io.semn.ind de fapt mai puține piese finite — valvule — fabricate.La nivelul Întreprinderii evidența utilizării capacităților productive este exactă. Dar indicele de utilizare a mașinilor-unelte realizat este necorespunzător. în lunile ianuarie, februarie

Socotim împreună se ridică pier- cauza stat io- Oprlte din muncă : elela cit piese din6 mașiniforță de intr-o zi 450 ventile, 150
creta.rul consiliului oamenilor muncii al întreprinderii. Nu ni s-au putut prezenta decît citeva informări sumare ne tema gospodăririi utilaielor, pentru trei dintre cele sase luni aie semestrului 1, in legătură cu Care consiliul era pus „la curent" cu problemele care se ridicau la vremea respectivă. Dacă informările semnate de ing. Constantin Dobre, șeful biroului mecano-energe- tic. ar fi retindt atenția consiliului oamenilor muncii, așa cum s-ar fi 'cuvenit, fără îndoială măsurile potrivite a,r fi fost, luate la timp, iar indicele de folosire a maslnllor-uneltcDe ce nu lucrează aceste strunguri?

O întrebare precisa si cîteva explicații”... strunjite ad-hoc

afișat in sectih stă mari angajarhen- de aici in privința

coate răspunde direct, dar ne trimit© la o funcționară ce calculează, pe uzină, indicei© respectiv. Așadar, șeful secției nu cunoaște ce rezultate a obtinut colectivul pe care îl conduce in domeniul utilizării capacităților de producție, dacă acesta îsi îndeplinește sau nu aneaiamentul asumat. Cum va putea lua conducerea secției măsurile ce se impun pentru viitor fără o minimă informare asupra situației ? Si. fără îndoiala, asemenea măsuri sînt necesare pentru a asigura intrarea la termen in reparații a mașinilor, ridicarea in continuare a pregătirii profesionale a muncitorilor.într-o altă secție — cea de Valvule — discutăm cu maistrul de schimb Gheorghe Marin. Discutăm si numărăm strungurile care stau : sînt o treime din cele aflate în dotarea secției ! Cit nriveste cauzele : unele din lipsă de tortă de muncă, motiv că s-ar afla trul aprecia că lizare a mașinilor _______ altele ne in reparații. Mais- indicele de uti- sectiei ne semes-

și aprilie, indicele s-a aflat sub 86 la sută, cit era planificat, fiind superior acestuia în celelalte luni (martie, mai, iunie) din semestrul I. Pe ansamblul primului semestru, nivelul acestui indice s-a ridicat la 86.21 la sută, fiind inferior celui realizat în aceeași perioadă a anului trecut (86,47 la sută). Deci, în IOC să se facă un pas înainte in privința folosirii capacităților productive s-â făcut unul înapoi ! aproape 60 000 ore de funcționare a mașinilor s-au pierdut din cauza schimburilor neprogramate (intr-un singur Semestru din acest an s-a depășit numărul orelor de ne- functionare a utilaielor din această cauză înregistrat in întreg anul 1977). peste 40 000 orfe pentru reparații accidentale. in iur de 7 500 ore timp neutilizat din lipsă Comenzilor.Am încercat să aflăm citeva dintre măsurile pe care organul de conducere colectivă le-a luat pentru îmbunătățirea situației in acest domeniu. Interlocutor : tovarășul Ion Bichir. se-

ar fi fost mai mare. Si erau prezentate in acele informări nu numai date statistice, ci si citeva probleme care necesitau o stringentă rezolvare. Cităm din informarea întocmită la data de 8 aprilie : „Solicităm intervenția conducerii întreprinderii pentru rezolvarea următoarelor Probleme !. predarea fiselor „U“ la termen si corect întocmite de către toți șefii de sectoare : predarea la termen a mașinilor prevăzute in reparații planificate : asigurarea de către serviciul aprovizionare a tuturor materialelor solicitate de sectorul mecă- nic-sef pentru a se efectua reparații de bună calitate si in termen cit mai 8CUrt“. Nu s-a rezolvat măre luerd din Chestiunile ridicate. Dună două luni apar alte probleme noi : asigurarea personalului necesar pentru masinile-unelte din atelierul de sculări© si atelierul de Întreținere tn schimburile II și III, prin recalificarea surplusului de personal existent aici : predarea mașinilor ne oameni pentru creșterea responsabilității acestora ;

aprovizionarea la timp cu piese de schimb, materiale, lubrifianti : asigurarea atelierului de reparații cu necesarul de lăcătuși, refflori. electricieni. instalatori, hidroizolafori etc. Am încercat să aflăm cite dintre aceste probleme se regăsesc in planurile de măsuri adoptate lunar de consiliul oamenilor muncii. Numai Ultima problemă mai sus menționată ă fost luată cit de cit în atenție. ceea Ce nu înseamnă insă că a și fost rezolvată. De fapt, realitatea este următoarea : consiliul oamenilor muncii nu a dezbătut aprofundat problemele legate de folosirea mâșini- lor-unelte. De ce ? „Probabil — a încercat secretarul consiliului să sugerez© O scuză — pentru că ne-am îndeplinit indicele planificat de u- tliizare a mașinilor". Se omite insă că această realizare se compune, după cum menționam, și din nerealizâri pe trei dintre lunile semestrului trecut, iar rezervele de folosire mai bună a utilajelor erau mult mai mari. Consiliul Oamenilor muncii a fost informat la vreme despre aceăsta și era de datoria sa să acționeze, stabilind măsuri eficiente pentru gospodărirea judicioasă a „zestrei tehnice" a colectivului.Desigur, hU subestimăm eficiența unor măsuri adoptate aici pentru realizarea indicelui planificat de utilizare a mașinilor-unelte. Dar, așa cum s-a văzut, posibilitățile de creștere a acestui indice sint mult mai mari. Și este deosebit de important pentru întreprinderea fiălăteenă ca această sursă de creștere a nroductiei să fie valorificată din nun. mai ales dacă ținem seama de faDtul că olanul De șapte luni la producția marfă nu a fost realizat. De acest lucru trebuie să fie insă pe deplin convins întreg colectivul, de la strungar la președintele consiliului oamenilor muncii șl mai ales Să acționeze in consecință, indeplinindu-șl astfel o sarcină de mare răspundere trasată de conducerea partidului tuturor unităților industriale.
Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii1
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Modul in care toți "t marea sărbâ- demonstrații festive des- în Capitală ale țării au mult, unită-

Luna încheiată a fost caracterizată de atmosfera de puternic elan in muncă și avint patriotic cu care milioanele de oameni ai muncii — români, maghiari, germani, sirbi și ‘de alte naționalități — au intimpinat a 34-a ANIVERSARE A GLORIOASEI INSURECȚII NAȚIONALE DIN 23 AUGUST 1944. I'_ ’ ’fiii patriei au cinstit i toare națională, amplele și variatele manifestări fășurate cu acest prilej și în principalele orașe dat expresie, o dată mai _____,______ții și coeziunii de nezdruncinat a întregului nostru popor in jurul Partidului Comunist Român, de a cărui îndrumare sint legate toate victoriile dobindite in ultimele decenii, in jurul celui care personifică in cel mai înalt grad nobilele însușiri, Convingeri și năzuințe ale națiunii noastre socialiste — tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotăririi de a munci fără preget spre a asigura, prin înfăptuirea neabătută a istoricelor hotă- riri ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, accelerarea dezvoltării multilaterale a României. socialiste.în intimpinarea aniversării eliberării țării, maturitatea politică a clasei muncitoare, înaltul ei spirit de responsabilitate socială s-au reflectat grăitor in amploarea întrecerii socialiste, in realizările remarcabile, demne de laudă și prețuire, înscrise pe panourile ei. în centrul preocupărilor oamenilor muncii din industrie se află realizarea in condiții optime a exigențelor noului mecanism eco- nomico-financiar, menit să asigure creșterea substanțială a eficienței întregii activități productive, ca și a veniturilor personalului muncitor, pe baza promovării consecvente a autogestiunii și autoconducerii muncitorești ; valorificarea tuturor resurselor in măsură să chezășuiască obținerea unei producții nete și a unei producții fizice suplimentare ; creșterea mai accentuată a productivității muncii ; reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale ; înnoirea și modernizarea produselor ; ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției ; înfăptuirea integrală a planului de investiții prin efectuarea la timp și chiar devansarea termenelor de punere in funcțiune a obiectivelor productive la parametrii stabiliți.Și în agricultură, ziua de 23 August a fost întimpinată prin succese în muncă : încheierea recoltării cerealelor in toate județele, livrarea unor cantități insemnate de cereale Ia fondul de stat, continuarea în ritm susținut a lucrărilor de întreținere șl irigare a culturilor succesive, de recoltare și livrare a legumelor.O nouă și elocventă ilustrare a grijii neabătute a conducerii partidului pentru continua ridicare a bunăstării poporului, pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor sale materiale și spirituale a constituit-o VIZITAREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A TÎRGULUI DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM, amplu tablou al rezultatelor obținute In înfăptuirea programului stabilit de partid privind creșterea, diversificarea și modernizarea producției acestor bunuri. Evidențiind roadele eforturilor creatoare ale colectivelor întreprinderilor pentru realizarea unor produse noi, de bună calitate, într-o structură sortimentală diferențiată, rezultat al potențialului atins de economia noastră națională, secretarul general al partidului a dat indicații precise menite să determine dezvoltarea în ritm rapid a producției în diferite sectoare, extinderea tehnologiei moderne. Paralel cu sublinierea necesității de a ridica pe o treaptă calitativ superioară întreaga activitate din ramurile industriale care contribuie Ia aprovizionarea populației, de a lărgi gama produse

lor și a ridica nivelul acestora sub raport funcțional și estetic, secretarul general al partidului a cerut ca noile exponate prezentate în cadrul tirgului să fie puse la dispoziția cetățenilor in cantități corespunzătoare.Practica statornicită de conducerea partidului nostru privind controlul sistematic, la fața locului, al modului cum se înfăptuiesc hotări- rile Congresului al XI-lea, discutarea temeinică cu cadrele de conducere, cu specialiștii, cu muncitorii, a căilor de perfecționare a organizării producției a fost din nou reliefată de VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA. întîmpinat pretutindeni cu sentimente de atașament și stimă, de fermă angajare muncitorească în vederea realizării integrale a sarcinilor cincinalului, secretarul general al partidului a indicat soluții pentru accelerarea lucrărilor pe noua platformă industrială dobrogeană Midia-Năvodari, unde se construiește unul dintre cele mai mari obiective ale chimiei, trasind, 

totodată, sarcini precise referitoare la dezvoltarea portului Constanța, sporirea capacității de trafic, creșterea gradului de mecanizare a operațiilor, îmbunătățirea și diversificarea procedeelor de manipulare a mărfurilor, în cadrul lunii trecute, aspecte importante privind stabilirea de noi măsuri necesare dezvoltării susținute a economiei naționale, printre care îmbunătățirea reglementării regimului rezervelor de stat, au fost dezbătute in ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. Pe linia preocupărilor pentru folosirea adecvată a sistemului instituțional menit să determine continua âdincire a democrației noastre socialiste, a fost subliniată, în același cadru. necesitatea unei acțiuni mai exigente și perseverente a organelor de partid și de stat pentru aplicarea prevederilor Hotăririi și Legii referitoare la rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii.împlinirea a 30 de ani de la crearea organelor de securitate — eveniment de deosebită importanță în procesul făuririi statului socialist, al transformării revoluționare a societății românești — a fost marcată de MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ADRESAT LUCRĂTORILOR MINISTERULUI DE INTERNE — in care se relevă necesitatea ca, paralel cu întărirea democrației socialiste» cu perfecționarea cadrului de participare activă și efectivă a poporului la conducerea societății, să se asigure întărirea in continuare a organelor de apărare a statului, menținerea trează a vigilenței lucrătorilor din securitate, a spiritului lor revoluționar. Bizuindu-se în întreaga lor activitate pe masele largi populare, pornind in tot ce fac de la interesele vitale ale națiunii noastre, ele vor fi în măsură să-și îndeplinească în orice împrejurare datoria față de cauza revoluției, față de cauza socialismului, față de popor.Prețuirea manifestată constant de partidul și statul nostru față de păstrarea și valorificarea patrimoniului 

cultural național și-a găsit o grăitoare mărturie in INAUGURAREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A „MUZEULUI COLECȚIILOR DE ARTĂ". Noul și prestigiosul lăcaș de cultură, reunind colecțiile unor pasionați amatori de artă, care au donat țării ceea ce au adunat cu dragoste și competență de-a lungul unei vieți întregi, care creează cadrul optim pentru prezentarea acestora publicului larg, reliefează o dată mai mult grija partidului ca marile comori de artă și cultură, plămădite ca bun al poporului, să slujească satisfacerii dragostei de frumos a acestuia, ridicării nivelului de conștiință și lărgirii orizontului său cultural. înlesnirea accesului poporului la patrimoniul său cultural in continuă îmbogățire apare ca o concludentă expresie a democratismului vieții noastre culturale.Momente emoționante au fost prilejuite de vizitarea de către secretarul general al partidului, de către ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a expoziței „Măr
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• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit Ia Rapsodia
— 18,30.

turii ale dragostei, prețuirii și adin- cii recunoștințe manifestate de întregul partid și popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., președintele republicii, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară". înmănuncherea, in cadrul expoziției deschise la Muzeul de istorie al republicii, a celor mai valoroase daruri oferite celui mai iubit fiu al poporului de oameni ai muncii din toate colțurile țării a dobindit semnificația unui profund omagiu pentru rolul său determinant in fundamentarea și aplicarea politicii partidului și statului, pentru clocotitoarea sa activitate consacrată ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație, bunăstării și fericirii întregii națiuni.în același context s-a înscris înmî- narea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, de către o delegație a Uniunii scriitorilor, a cîte unui volum omagial cuprin- zind lucrări beletristice dedicate secretarului general al partidului, cu prilejul aniversării sale de la începutul acestui an, de scriitori din întreaga țară.August a fost o lună rodnică și în domeniul manifestărilor din cadrul FESTIVALULUI NAȚIONAL „CIN- TAREA ROMÂNIEI", prilej de afirmare a nesecatelor talente native, a muncii și a creației libere a poporului. Se impune ca, în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, programele formațiilor și artiștilor participanți să-și sporească continuu valoarea ideologică, influența educativă, aportul activ la formarea unor convingeri comuniste ferme, la dezvoltarea conștiinței înaintate a omului nou.
★Pe planul activității internaționale, cronica lunii august a înscris ca un moment de excepțională • însemnătate in' viața politică și ideologică a partidului, a țării noastre, EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ȘEDINȚA ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID ȘI 

DE STAT — nouă și concludentă expresie a preocupării statornice a partidului nostru de a asigura o temeinică pregătire teoretică și științifică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, de a-i inarma cu o înțelegere clară a politicii și poziției Partidului Comunist Român față de problemele și fenomenele noi ale vieții internaționale, in conformitate cu orientările generale ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale.Strălucit exemplu de analiză științifică, materialist-dialectică, a proceselor și tendințelor majore din viața internațională, expunerea se constituie intr-un document programatic, într-un îndreptar deosebit de prețios pentru întreaga activitate externă a partidului și statului nostru. în același timp, prin profunzimea investigării proceselor ce definesc lumea in care trăim, prin aprecierile și concluziile formulate, prin relevarea direcțiilor de acțiune pentru soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, expunerea are o semnificație ce depășește cadrul național, se în

scrie ca o contribuție creatoare la tezaurul gindirii revoluționare internaționale. evidențiind incă o dală adevărul dă activitatea secretarului general al partidului este un nesecat izvor al creșterii prestigiului României în lume.Pe baza analizei aprofundate a evoluțiilor din viața internațională, au fost definite sarcini și obiective precise pentru activitatea practică desfășurată de partidul și statul nostru pe plan extern, reafirmindu-se orientările de bază, principiale ale politicii externe românești — orientări care își găsesc elocventă ilustrare chiar in evenimentele cuprinse in spațiul a- cestei luni. în expunere a fost încă o dată reliefată, cu toată tăria, importanța pe cai-e România o acordă DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI COLABORARE MULTILATERALA CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, ca preocupare centrală a politicii și activității sale internaționale. Consemnăm în acest sens întâlnirea prietenească din Crimeea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C. U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a dat o înaltă apreciere rezultatelor acestei intîlniri, convorbirilor ce au avut loc, care au relevat marile posibilități de extindere și multiplicare a relațiilor româno-sovietice, îndeosebi in domeniul schimburilor economice, al cooperării in producție și în alte sfere de interes comun. întilnirea a reafirmat hotărirea P.C.R. și P.C.U.S., a României și U.R.S.S. de a acționa în continuare pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării româno-so- vietice, evidențiindu-se, din nou, rolul determinant al intilnirilor dintre cei doi conducători de partid și de stat în întărirea legăturilor tradiționale dintre partidele, țările și popoarele noastre.în cadrul acestei politici principiale. de extindere a bunelor relații cu toate statele socialiste, se înscrie, și vizita oficială de prietenie in țara noastră a tovarășului Hua Kuo-fen, 

președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Această primă vizită la nivelul cel mai înalt a conducerii partidului și statului chinez în România a fost încununată de rezultate deosebit de pozitive, marcind un moment istoric în cronica relațiilor româno- chineze. Convorbirile purtate cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, înțelegerile la care s-a ajuns, întreaga desfășurare a vizitei au dat expresie hotăririi comune de a extinde și aprofunda conlucrarea prietenească dintre România și China în opera de construcție socialistă, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Așa cum se știe, partidul nostru așază la baza relațiilor sale cu țările socialiste principiile respectului independenței și suveranității naționale,. egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești, solidarității internaționale. Dez- voltind. pe această temelie trainică, legăturile de prietenie și colaborare 

cu absolut toate țările socialiste, fără excepție. România — așa cum a subliniat, din nou, cu toată claritatea secretarul general al partidului in expunerea in fața activului central de partid și de stat — nu contrapune în nici un fel relațiile sale cu unele țări socialiste relațiilor cu alte țări socialiste. Dimpotrivă, legăturile României cu țările socialiste se completea-, ză intr-un ansamblu unitar, la baza căruia se află politica principială, fermă și consecventă a partidului nostru, pătrunsă de hotărirea de a contribui activ la întărirea unității și solidarității tuturor țărilor socialiste, de a milita pentru soluționarea in spirit tovărășesc, pe calea discuțiilor directe, a problemelor existente intre unele țări socialiste, de a face totul pentru creșterea .forței și influenței socialismului in lume.EVOLUȚIA DINAMICĂ A RAPORTURILOR DE PRIETENIE ȘI SOLIDARITATE CU STATELE IN CURS DE DEZVOLTARE a fost ilustrată de agenda bogată a convorbirilor purtate de președintele Nicolae Ceaușescu cu o serie de personalități marcante din țări ale Africii și Asiei, care s-au aflat in vizită în țara noastră — vicepreședintele Republicii Liberia, miniștrii de externe ai Republicii Benin, Sri Lanka, Sierra Leone, comisarul de stat al afacerilor externe și cooperării economice internaționale din Zair. Sesiunile unor organisme interguvernamentale de colaborare economică și tehnică ce au avut loc in această perioadă au pus în evidență preocuparea de a găsi forme noi de conlucrare reciproc avantajoasă cu aceste state, ale căror eforturi pentru valorificarea in interes propriu a bogățiilor naționale, pentru consolidarea independenței se bucură de simpatia și sprijinul deplin al poporului român.în același timp, în spiritul cerințelor coexistenței pașnice, țara noastră extinde RELAȚII MULTILATERALE CU ȚĂRILE CAPITALISTE DEZVOLTATE, cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea socială, noi confirmări in acest sens oferind primirea de către președintele Nicolae 

Ceaușescu a delegației Consiliului Revoluției din Portugalia, ca și prezența la București a unor delegații parlamentare din Elveția și Japonia. Țara noastră consideră că dezvoltarea relațiilor cu aceste state slujește nu numai progresului economic și social, ci constituie, totodată, o contribuție la promovarea politicii de destindere și pace in întreaga lume.Tabloul activității internaționale a partidului și statului nostru in perioada la care ne referim este întregit de o serie de evenimente care atestă AMPLITUDINEA RELAȚIILOR PARTIDULUI COMUNIST ROMAN CU CELELALTE PARTIDE COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI. SOCIALISTE, CU ALTE ORGANIZAȚII DEMOCRATICE ȘI PROGRESISTE. Convorbirile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania, au dat expresie dorinței comune de a acționa și în viitor pentru întărirea legăturilor de prietenie și solidaritate, pe baza principiilor egalității depline in drepturi, 

respectării reciproce a autonomiei și independenței, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili linia politică, strategia și tactica revoluționară in conformitate cu realitățile și condițiile specifice din țara respectivă. în același sens se înscriu intilnirile și convorbirile cu tovarășul Luigi Longo, președintele P.C. Italian, și cu tovarășul Armand Magnin, secretarul general al Partidului Elvețian al Muncii, care au pus în evidentă bunele relații de stimă și respect reciproc dintre partidele noastre, hotărirea de a acționa pentru extinderea lor continuă, in interesul promovării cursului pozitiv al raporturilor dintre țările și popoarele respective, al păcii și înțelegerii în Europa și in lume. La fel, intilnirile cu președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, cu secrețarul general al Partidului Muncii din Spania reflectă poziția consecventă a partidului nostru, preocuparea sa pentru întărirea unității de acțiune cu cele mai diverse forțe și formațiuni politice progresiste. Pe de altă parte, primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a prilejuit reafirmarea solidarității partidului nostru, a poporului român cu cauza dreaptă a poporului nami- bian, a hotăririi României de a acorda in continuare sprijinul său luptei acestuia pentru cucerirea libertății și independenței naționale.Un obiectiv fundamental spre care se cer îndreptate eforturile tuturor statelor îl constituie oprirea cursei înarmărilor, înaintarea spre Înfăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare. Acest deziderat vital, pus din nou in atenția popoarelor cu deosebită putere de sb-r siunea specială a Adunării Generale a O.N.U., a fost reafirmat în cadrul unor reuniuni internaționale desfășurate in această lună. Amintim in acest sens sesiunea Conferinței de la Geneva a Comitetului pentru dezarmare (ultima in vechea structură, ur- mînd ca dezbaterile viitoare să se desfășoare în cadrul organizatoric nou, mai democratic, instituit la se-

siunea specială a O.N.U.), precum șl apelul adresat de Conferința internațională de la Tokio pentru interzicerea totală a armelor nucleare. Partidul nostru, România socialistă consideră, așa cum se subliniază in recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. că. odată cu încheierea sesiunii speciale a Națiunilor Unite consacrată dezarmării, se impune să se desfășoare o și mai intensă activitate pentru aplicarea in viață a propunerilor făcute in rezoluțiile forului mondial, pentru a se trece la măsuri efective de dezarmare, în centrul atenției comunității internaționale s-a aflat, de asemenea, și în luna la care ne referim, problema lichidării definitive a colonialismului, a rasismului și apartheidului, a oricăror forme de dominație și asuprire. Conferința mondială pentru lupta împotriva rasismului și discriminării rasiale, ca și lucrările Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului sau ale Conferinței internaționale a organizațiilor neguvernamentale de luptă împotriva apartheidului, s-au făcut ecoul unei vii preocupări față de agravarea situației din Africa australă, ca urmare a măsurilor represive ale regimurilor rasiste, care încearcă pe toate căile să-și mențină dominația asupra populațiilor majoritare. Dezbaterile ce au avut loc au dat glas solidarității cu popoarele oprimate din sudul Africii, cu lupta lor dreaptă pentru libertate națională și socială, subliniind totodată necesitatea unor măsuri pe plan internațional pentru eradicarea definitivă a rasismului și apartheidului.Pe agenda actualității politice în luna august s-au situat și o serie de reuniuni internaționale evidențiind preocuparea crescindă pentru infăp- iuirea unei noi ordini economice in-ternaționale. Se cuvine menționată in acest sens recenta sesiune a țărilor latino-americane membre ale Grupului andin, care au adoptat „Declarația de la Bogota", document ce prevede importante acțiuni de colaborare în vederea accelerării progresului țărilor respective. Totodată, chiar in aceste . zile își desfășoară lucrările, la Buenos ' Aires. Conferința Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică între țările in curs de dezvoltare. înscriind făurirea noii ordini economice ca un obiectiv de primă importanță al politicii sale externe, România ia parte la această reuniune cu dorința de a-și aduce contribuția lă elaborarea unui program concret de acțiune, care să confere o dimensiune nouă cooperării tehnico-științifice, pentru reducerea decalajelor tehnologice și economice dintre state și lichidarea cit mai grabnică a subdezvoltării, pentru progresul economic și social al tuturor popoarelor.S-ar putea spune că, in ansamblul lor, evenimentele lunii care s-a încheiat au adus noi și grăitoare mărturii ale justeței orientărilor politicii interne și externe principiale și constructive a partidului nostru, politică ce întrunește tot mai ample recunoașteri pe plan mondial. O atestă cit se poate de expresiv mesajele de salut sosite pe adresa conducerii partidului și statului, cu ocazia aniversării zilei de 23 August, din partea conducătorilor țărilor socialiste, a șefilor de stat și guvern din țări în curs de dezvoltare, ai altor state ale lumii, ca și din partea unor partide comuniste și muncitorești, organizații democratice și progresiste, mișcări de eliberare națională, prezența la demonstrația oamenilor muncii din Capitală a numeroși oaspeți de peste hotare, multiplele manifestări organizate pe diverse meridiane ale lumii în semn de cinstire a marii noastre sărbători naționale — ca tot atîtea semnificative ilustrări ale prestigiului și autorității de care se bucură astăzi România pe arena mondială, mai mult decît oriclnd în întreaga sa istorie.
Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU

„FÎNTÎNA BLANDUZIEI“ de Vasile ALECSANDRI
Spectacol prezentat de Teatrul dramatic din Constanța in colaborare cu Televiziunea română

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Prospețimea dansului din bătrîniLa Tîrgu Mureș, prezenta ediție a festivalului „Cintarea României" a fost marcată de desfășurarea unei manifestări artistice inedite : festivalul dansului bătrinesc ; peste . 800 de dansatori din 13 județe ale țării au adus, prin dansul multisecular al poporului român, un vibrant omagiu patriei și partidului. „Acest festival, aflat la a III-a ediție — ne spune lulius Moldovan, președintele comitetului de cultură și educație socialistă — desfășurat acum sub generoasele auspicii ale „Cintării României", nu este o manifestare în sine, ci își propune să demonstreze caracterul unitar al dansului popular românesc în esența sa, precum și marea diversitate a formelor de exprimare, faptul că în România socialistă naționalitățile conlocuitoare își dezvoltă, în deplină libertate și armonie un tezaur spiritual propriu, care îmbogățește și diversifică zestrea cultu

rală a întregului nostru popor".în Piața trandafirilor din centrul municipiului, festivalul a fost prefațat — în aplauzele a mii de cetățeni — de o frumoasă paradă a portului popular. Au parti-* * cipat formații reprezentative din județele Arad,
O merituoasă manifestare artistică ia Tîrgu MureșArgeș. Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Sălaj, Suceava, Vîlcea, Mureș, într-o veritabilă paradă a creației populare a românilor, maghiarilor și germanilor.Ce aduce nou această e- diție a festivalului dansului bătrinesc ? „Noutatea o constituie, în primul rind, înseși formațiile participante. De fapt — preciza Valeriu Vaida, directorul centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice — nota distinctă a acestei manifestări constă în diversitatea zone

lor etno-folclorice. Aș sublinia, deopotrivă, limita de vîrstă a interpreților (peste 40 de ani) și calitatea dansurilor, autenticitatea lor". „Dansatorii din Cajvana, Frătăuții Vechi (Suceava), Vlădeni (Ialomița). Poiana Lacului (Argeșf, Mihăești (Vilcea)t Turci- 
nești (Gorj), Băuțar (Caraș- Severin), Șepreuș (Arad), Aluniș (Sălaj), Orăștioara de Sus (Hunedoara), Ai ton (Cluj), Vărșag (Harghita). Ghindari, Tonciu și Saschiz (Mureș), și nu numai ei — completează Aurelian Ciornei, instructor coregraf la centrul de îndrumare a creației populare a județului Suceava — au venit la Tirgu Mureș cu dansurile lor locale, prezentate într-o autentică formă de spectacol scenic. înzestrat cu noi valențe . estetico-educative, pe măsura exigențelor cul- tural-artistice impuse de e- poca pe care o trăim".

„Valoarea acestui original festival — sublinia Anca Giurchescu, cercetător principal la Institutul de cercetări etnologice și dialec- tologice — constă. înainte de toate. în profilul său — valorificarea dansului populai' autentic și echilibrul dat de prezența în festival 
a principalelor 'zone etno- folclorice. Aș zice că organizatorii au trecut, primii, poate, fără nici un fel de prejudecăți, peste așa-zise- le legi ale scenei (ale spectacolului scenic), oferindu- ne satisfacția vizionării u- nui tezaur original tradițional, așa cum se află el azi în satele României socialiste. O dovadă în plus a noii vieți, viguroase, pe care o trăiește azi arta noastră populară, strălucirea dansurilor prezentate aici confirmă din plin fertilitatea marelui Festival național „ființarea României", matcă a celor mai 

frumoase izvoare, nesecate, ale artei și spiritualității poporului nostru".Festivalul dansului bătrî- nesc de la Tirgu Mureș s-a impus, in totalitatea lui, ca o formă originală și unică in fenomenul complex al folcloristicii noastre. Deci, să-l continuăm și să ne străduim să-l ridicăm la nivelul cel mai înalt, al respectului și aprecierilor pe care le-au căpătat manifestările noastre folclorice, mai ales în ultimii ani, atît in țară, cit și peste hotare, al opiniei multor personalități, după care România, cu folclorul ei — izvorit din sufletul poporului — ocupă un loc de frunte în circuitul valorilor culturale internaționale. Or, manifestarea aceasta a reliefat cu putere capacitatea ideilor directoare ale festivalului național de a revoluționa în esență și durată viața noastră artistică.
Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteli"

Penultima piesă a lui Vasile Alecsandri, „Fîntina Blanduziei" scrisă in 1884 (ca, de altfel, și cea care ii va urma, „Ovidiu") iși ia subiectul din lumea antichității latine. Toga romană este doar haina in care scriitorul drapează, in „Fin- tina Blanduziei", idei îmbrățișate întreaga viață, alături de dispoziții sufletești mai noi. Așa, de pildă, noblețea, puterea de fascinație, forța morală pe care le conferă eroinei sale de origine geto-dacicâ (Getta) constituie încă o modalitate de omagiere a strămoșilor poporului său, a simbiozei daco-romane, iar elogiul eliberării sclavilor, al libertății în genere, ne a- mintește încă o dată că Vasile Alecsandri a fost unul din marii susținători ai mișcării progresiste și ai revoluției de la 1848 din Țările Române.Horațiu reprezintă, evident, aici un alter ego al 
tv

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Telecinemateca
11,55 Un fapt văzut de aproape
12,15 Telex
12.20 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Matineu de vacanță : în mările 

Sudului. Episodul XIV
16.30 Jamahiria Arabă Libiană Populară

Socialistă. Documentar realizat de 
Studioul de filme documentare din 
Libia *

16,40 Muzică populară
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Festivalul „Cintarea României*.  

Participarea de masă la creația 
tehnico-științifică

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Tribuna TV. Ciclul „Confruntări 

ideologice în lumea contempora
nă". Două moduri de a concepe 
drepturile omului

20.20 Film artistic : „OtheUo*.  Premie
ră pe țară. Producție a studiouri
lor engleze. Cu : Laurence Olivier,

Maggie Smith, Joyce Redman, 
Frank Finlay, Derek Jacobi, Ro
bert. Lang, Kenneth Mackintosh, 
Anthony Nicolls, Sheila Reid.

22.20 Telejurnal
22.30 Campionatele europene de atle

tism. Selecțiuni înregistrate de la 
Praga. Finalele probelor feminine 
de suliță, 200 m, 100 m garduri și 
ale probelor masculine de prăjină, 
greutate, 200 m și 400 m

PROGRAMUL 2
17,00 Reportaj TV : Vocația industrială 

a unui loc Istoric
17,25 Cîntec tînăr pentru patria socia

listă
17,40 Dobrogea tn arta plastică
17.50 Ora veselă
18.45 O viață pentru o idee : Nicolae 

Coculescu, întemeietorul Observa
torului astronomic din București

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,10 Concert de muzică ușoară româ

nească
20.30 Blocnotes — informații utilitare 
21,00 Telex
21,05 Capodopere șl mari lnterpreți. Fr. 

Chopin — Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră. Solist Garrik 
Ohlsson.

21.45 Telerama-sport

Se dezvoltă baza materială 
a învățămîntuluiOdată cu începerea anului de în- vățămint 1978—1979, mulți elevi vor păși în noi localuri școlare. După cum ne informează compartimentul de investiții din Ministerul Educației și învățămintului, în 1978 vor fi date în folosință 2 300 noi săli de clasă. în- vățămîntul liceal și tehnic-profesio- nal va înregistra o creștere considerabilă a bazei sale materiale, îndeosebi în privința atelierelor-școală pentru activitatea productivă și a cabinetelor de specialitate.Corespunzător necesităților învățămîntului superior, suprafața noilor spații universitare însumează aproape 29 000 mp. Mare parte din aceste construcții sint afectate Facultății de mecanică din Cluj-Napoca, Institutului de petrol și gaze din Ploiești, Institutului politehnic din Iași și unor cămine studențești, cu 8 500 locuri, la București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Tirgu Mureș.

poetului. Un poet care nu este de fapt „veșnic tinăr și ferice", ci preocupat — spre sfirșitul vieții — de raportul dintre glorie și autentica împlinire personală, dornic să știe în ce măsură, dincolo de creator, oamenii au știut să vadă și să valo
„SERI DE TEATRU ANTIC"reze în el omul. Un om în amurg tîrziu, fermecat incă de viață — pe care o consideră întruchipată desăvir- șit in grația și puritatea unei tinere fete — și Îndrăgostit (fatalmente fără mari șanse) de ea. Un om care ajunge la înțelegerea adin- că și amară că vocația artei, generatoare de eternitate, este totuși un dar suficient pentru a aduce împlinirea unei existențe (păs- trînd proporțiile, piesa anticipează motivul „Luceafărului").

Cum s-a observat, „în versuri limpezi, de o transparență înșelătoare totuși, „Fîntina Blanduziei" fixează privirea asupra nebuloasei sufletești a poetului cu discreție și fin simț al nuanțelor". Spectacolul con- stănțean realizat în colabo
rare cu televiziunea (versiunea scenică și regia Constantin Dinischiotu) face cîțiva din pașii necesari in direcția sublinierii valorilor estetice în actualitate ale piesei. Acești „pași" sint realizați pe de o parte prin epurarea textului de termeni vetuști, retorisme, iar pe de alta — prin eforturi actoricești remarcabile, cu rezultate frumoase, dar încă perfectibile. O mențiune specială în acest sens se cuvine interpretului lui Horațiu, Romei Stănciugel, 

care a conferit personajului o modernă noblețe a neli- niștei și discreției, a pasiunii ; tinerei și delicatei Maria Nestor, care dă rolului Gettei accentele unei căutări dramatice, note de gravitate reflexivă ; dezinvolturii lui Lucian Iancu (în Scaur), aparițiilor lui Vasile Cojocaru, Emil Sassu, Jean Ionescu și Longin Mărtoiu.Cred că spectacolul ar avea și mai mult de ciștigat dacă ar renunța la interludiile balerinilor și la eșarfele pastel, dacă s-ar mulțumi, pentru decoruri, cu elegantele trepte, coloane și piese autentice ale muzeului de istorie șl arheologie din Constanța, unde au loc reprezentațiile. Adică, dacă s-ar axa în exclusivitate pe fructificarea elementelor (deja existente, în mare măsură) ale unei expresivități teatrale sobre și moderne.
Natalia STANCU

teatre
• Teatrul Gluleștl (la sala Ma
jestic) : Serenadă ttrzle — 19,30,
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Noaptea păcălelilor — 19.30.

cinema
• Soțul meu t PATRIA — »: 11,49: 
14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 
8,30; 11,15; 14; 19.45; 19.45, MELO
DIA — 9; 12,30; 16: 19,30.

• întoarcerea proscrișilor : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, CAPITOL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30.
• Capcana din munți : FAVORIT 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30, LUCEAFĂRUL — 8.30; 
10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,45; 20,45, 
la grădină — 19.45. .
• Avaria : EXCELSIOR — 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, Ia 
grădină — 19.45, TOMIS — 9; 11; 

13,15; 15,30; 17,45; », Ia grădină 
— 19,30. CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Aventurile Iul Don Juan ; AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, la grădină — 19,30. FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 11,30; 14; 16,30;
19.15. '
• Veronica : FLAMURA — 9.
• Cele 12 munci ale Iul Asterix t
BUZEȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15,49; 
18; 20,15, Ia grădină — 19,45.
• Urmărire periculoasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19.

• Bătălia navală din 1894 ■ COS
MOS — 15,30; 17,45; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9,30; 11,30; 13,30; Sonata pe malul 
lacului — 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Corsarul din Insulă : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• O fată aproape cuminte : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Operațiunea „Monstrul" : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

• Kls șl „două ghiozdane*  — 9, 
Visul roz — 11,15; 13,30; 16; 18; 20, 
la grădină — 19,30 : FLACARA.
• Mark polițistul la Genova : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15, VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Umbra păsării tn zbor : VII
TORUL — 15,30; 17,45: 20.
• împușcături sub clar de lună i 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu l 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Colonel in rezervă > FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.

• Brigada specială t BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 19,30.
• Melodii, melodii : GIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Un comisar acuză : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• New York, New York ; MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Rătăcire : MUNCA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile Iul Robin Hood : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.

• Fair play — 15.30, MUlțlencele 
din Insulă — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Haiducul cu ochii ca stelele t 
POPULAR — 16; 18.
• Hipopotamul Hugo I PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Africa Express i GRADINA 
DINAMO — 19,45.
• Un gentleman tn Vestul sălba
tic : GRADINA FESTIVAL — 19,30.
• Scufundarea Japoniei : GRA
DINA PARC HOTEL — 19,45.
• Un milion pentru Jake t GRA
DINA TITAN — 20.
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Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaFoarte mișcat de mesajul dumneavoastră de felicitare, transmis cu prilejul celei de-ă XVIII-a aniversări a Republicii Democratice Madagascar, vă exprim dumneavoastră și Guvernului Republicii Socialiste România viile mele mulțumiri și cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul român.Fie ca relațiile de prietenie și cooperare, care există între cele două țări ale noastre, să se întărească și să se dezvolte tot mai mult, spre binele celor două popoare.Cu cea mai inaltă considerație,

Locotenent-colonel DESIRE RAKOTOARIJAONA
Prim-ministru al Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de amabilitatea cu care mi-ați adresat telegrama de felicitare cu ocazia Zilei naționale a Belgiei.Vă mulțumesc sincer pentru urările de fericire personală, precum $1 pentru cele de prosperitate pe care lă-ați adresat poporului belgian.Folosesc această ocazie pentru a prezenta Excelenței Voastre asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, joi după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia ziaristul Constantin Oprică a împărtășit impresii de călătorie și a fost prezentat un film documentar libian.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Mustafa Alfilali, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București, ambasadei. și membri ai

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAMAHIRIEI

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Excelenței Sale
Domnului colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Secretar general al Congresului General Popular 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, 

Conducătorul revoluției de la 1 septembrie TRIPOLI adresez, in Socialiste cu urări de

L TINDEMANS
Primul ministru al Belgiei

Plecarea delegației Consiliului 
Revoluției din PortugaliaJoi dimineața a părăsit Capitala, îndreptindu-se spre patrie, delegația Consiliului Revoluției din Portugalia, condusă de generalul Jose Lemos Ferreira, membru al consiliului, șeful Statului Major al forțelor aeriene, care a făcut o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Din delegație au făcut parte comandorul Manuel Martins Guerreiro, căpitanul Alves Marques Junior și locotenentul Neves Rodrigues.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația portugheză a fost salutată de general-locotenent Gheorghe Go- moiu, membru al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, de alți membri ai conducerii Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți Antonio Novaes Machado, ambasadorul Portugaliei București, membri ai ambasadei. la
Vizita parlamentarilor elvețieniîn continuarea vizitei pe care o ef cțuează în țara noastră, Alfred E sâey, președintele Consiliului Na- ți1 nai, și Robert Reimann, președintele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene, au fost oaspeții județelor Prahova și Brașov. Parlamentarii elvețieni au avut întrevederi cu reprezentanți ai organelor locale de stat, au vizitat

★După reprezentațiile Iași, Roman, Bacău, Buzău, Ansamblul de ________ ___R.P. Mongolă — care întreprinde un turneu în țara joi seara un Capitală.Din bogatul . _oaspeții au oferit o selecție de piese muzicale, compoziții vocale și orchestrale, prelucrări de melodii populare mongoie.Au asistat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Manolescu, președintele Asociației de prietenie româno-mongolă, un numeros public.Au fost de față Țagaanlamyn Du- ghersuren, ambasadorul R.P. Mongole la București, alți șefi de misiuni diplomatice, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.Artiștii mongoli au fost răsplătiți cu vii aplauze.în continuarea turneului, ansamblul de estradă din R.P. Mongolă va mai prezenta spectacole la Tîrgu Mureș, Luduș și Reghin. (Agerpres)

susținute Focșani estradă laȘi dinnoastră — a prezentat spectacol de gală inlor program artistic,

Cu ocazia aniversării Zilei revoluției, am plăcerea si vă numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii România și al meu personal, cele mai calde felicitări, împreună fericire, sănătate și succes in importanta dumneavoastră activitate, de pace și prosperitate pentru poporul libian prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă vor cunoaște și în viitor, pe baza acordurilor și înțelegerilor’ convenite cu prilejul intilnirii noastre de la Tripoli, o amplificare și diversificare continuă, în interesul popoarelor român și libian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ABDEL ATI LABIDI
Președintele Comitetului Popular General 

al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste TRIPOLICu prilejul aniversării Zilei revoluției, am plăcerea să vă transmit sincere felicitări, urări de sănătate, fericire și succese in activitatea dumneavoastră.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, in spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite între conducătorii țărilor noastre, președintele Nicolae Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Din viața partidelor comuniste

și muncitorești
Pl_c D!N AUSTRIAPentru un program concret de combatere a crizei economice

Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, 
prezentat de către Franz Muhri, președintele P.C.A., la cel de-al 23-lea 
Congres al partidului care a avut loc cu citva timp in urmă, face o 
analiză a situației politice interne și internaționale și stabilește sarcinile

importante unități industriale din aceste județe, precum și obiective tu- ' ristice, monumente istorice și de artă. Oaspeții au fost însoțiți de Ioan Pop D. Popa, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România—Elveția, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului.(Agerpres)
Administrația Asigurărilor 

de Stat anunță :La tragerea de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna august 1978 au ieșit următoarele opt combinații de litere :
Sosirea unei delegații a Ministerului

Cailor Ferate din R. P. ChinezaJoi a sosit in Capitală o delegație a Ministerului Căilor Ferate din Republica Populară Chineză, condusă de Tuan Ciutr-i, ministru, care, la invitația Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, face o țara noastră.La sosire, pe aeroportul oaspeții au fost Dudaș, ministrul telecomunicațiilor, oficiale.Au fost prezenți

basadorul Republicii Populare neze la București, și membri ai basadei. Chi- am-
1.2.3^4.5.6.7.8.

Y.S.T.
G.Y.D.
Y. R.N.
Z. A.E.
W.W.M.
F.V.S.
A.C.R.
T.X.C.

vizită înOtopeni, de Traiansalutați transporturilor și de alte persoaneLi Tin-ciuan, am-

★După-amiază au inceput convorbirile între cei doi miniștri, în cadrul cărora s-a făcut o informare reciprocă asupra extinderii rețelei și a tehnologiilor moderne în transportul feroviar și au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a colaborării in acest domeniu între cele două țări.(Agerpres)

z
Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

LISTA OFICIALAa obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 31 august 1978 vremea
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Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 septembrie. în țară : Vremea va. 
fi in general instabilă, mai ales in pri
mele zile. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale și sub formă de

averse, mal frecvente în zona de deal 
șl de munte. Vipt cu intensificări de 
scurtă durată la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 4 șl 14 grade, iar maximele între 
14 și 24 de grade. In București : Vre
mea va fi în general instabilă, mai ales 
in prunele zile. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Temporar va ploua. 
Vînt moderat. Temperatura în scădere 
ușoară.

Cu un deceniu în urmă, un reporter occidental afirma că Libia ar putea fi descrisă numai cu două cuvinte : „nisip” și „petrol”, dorind să caracterizeze, intr-o manieră plastică, monotonia peisajului natural și economic al acestei țări. Odată cu revoluția de la 1 septembrie 1969, cind forțele militare patriotice, conduse de colonelul Moammer El Geddafi, au răsturnat regimul monarhist, aservit intereselor străine, Libia a intrat într-un amplu proces al prefacerilor înnoitoare. Vizitatorul descoperă astăzi aci imaginea unui popor angajat in lupta pentru lichidarea sechelelor dominației coloniale, pentru valorificarea avuțiilor naționale în folosul propriu.în aceste eforturi, poporul libian se bucură de sprijinul și solidaritatea României socialiste, peisajul cooperării multilaterale româno-li- biene fiind într-un continuu proces de extindere și diversificare.La Wishtata, in urmă cu trei ani. te întimpinau numai nisipul și „ghibli”, vîntul de flacără al deșertului. Azi, aici se află tabăra constructorilor noștri de drumuri. 400 de ingineri și muncitori români au tăiat în inima deșertului o șosea — 87 km de asfalt cu o lățime utilizabilă de 7 m, care leagă localitățile nordice Tarhuna și Beni Walid. O arteră prin care a început să pulseze viața. Inaugurarea oficială a șoselei a avut loc zilele trecute. Acum, alte trei șantiere ale românilor vor vasculariza deșertul cu „artere de asfalt" : Tarhuna-Souk El Giuma, Tourchan-Awamer, Homs-Amamra.

în nord-vestul țării, nu departe de Nalut, „orașul berberilor”, un alt grup de tehnicieni și specialiști români participă la vasta acțiune declanșată pe întreg cuprinsul țării — „deșertul verde”.La Garian, un ' ' ’ bian, un modern turi funcționează personal medicalLa Tripoli, un cartier nou. cu 2 000 de apartamente, numeroase școli și un șir de edificii publice, cum ar fi Poșta centrală, Banca industrială și de investiții și alte obiective social- culturale sint înscrise ca realizări de onoare pe cârtea de vizită a constructorilor români care lucrează in Libia.Sint fapte care pun în lumină anvergura legăturilor rodnice de cooperare statornicite între cele două țări. Carnetul de reporter a consemnat numeroase aprecieri elogioase din partea factorilor de răspundere din Libia la adresa activității specialiștilor români. „Sintem 
foarte satisfăcuți de calitatea lucră
rilor efectuate de prietenii noștri 
din România — declara Salem Med- nini, subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor. Cooperarea ro- 
măno-libiană se desfășoară cu 
succes pe multiple planuri, benefi
ciind de temeliile solide stabilite cu 
prilejul vizitei, in februarie 1974, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a convorbirilor purtate cu colonelul 
Moammer El Geddafi, Există toate 
premisele și dorim ca această con
lucrare să cunoască in viitor o dez
voltare și mai intensă".

Viorel POPESCU

fel de Brașov li- spital cu 260 pain întregime cu românesc.

pentru perioada următoare ale 
pasaje din acest raport.în perioada care a trecut de la cel de-al 22-lea Congres — se arată in introducerea raportului — P. C. din Austria a desfășurat o cuprinzătoare și variată activitate. în centrul acesteia s-a aflat lupta pentru interesele poporului austriac, pentru asigurarea locurilor de muncă, pentru progres social, pentru solidaritate antifascistă și antiimperialistă, pentru democrație, pace și socialism.Ocupîndu-se de problemele situației internaționale, raportul relevă că Partidul Comunist din Austria consideră drept un succes al forțelor păcii din țară faptul că guvernul federal austriac a adoptat in unele probleme de politică externă o poziție pozitivă, s-a pronunțat pentru o politică de destindere, pentru cooperare economică general-eu- ropeană, bazată pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, inviolabilității frontierelor, neamestecului în treburile interne. De asemenea, se apreciază pozitiv poziția adoptată de Austria care se pronunță pentru reglementarea pașnică a situației din Orientul Apropiat, inclusiv dreptul poporului palestinian la un stat propriu.Totodată, P.C. din Austria a adresat un apel poporului austriac de a acționa astfel incit să determine parlamentul și guvernul să promoveze mai activ politica de neutralitate și de pace, să aducă o contribuție mai susținută la asigurarea și consolidarea destinderii, la lupta pentru dezarmare, la realizarea integrală a hotărîrilor Conferinței de la Helsinki. Cel mai important drept al omului — și pentru el luptă comuniștii austrieci — îl constituie dreptul de a trăi în pace, se arată în raport.în continuarea raportului se spune : în evoluția internă din ultimii ani cel mai important moment il constituie trecerea i de la o fază de conjunctură favorabilă în economie, cu un ritm de creștere relativ ridicat, la o fază de instabilitate, caracterizată prin fenomene de criză, oscilații puternice în dezvoltarea economică, încetinirea creșterii și uneori chiar regres absolut al creșterii. Comuniștii austrieci — subliniază raportul — nu speculează criza, ci luptă împotriva ei. Asigurarea locurilor de muncă și crearea de altele noi reprezintă un țel principal al activității P.C.A. Există numeroase întreprinderi unde nu se mai angajează personal și unde numărul salariați- lor se reduce paralel cu intensificarea muncii. Or, in anii următori, peste 300 000 de tineri, care vor absolvi școlile, vor avea nevoie de locuri de muncă și posibilități de pregătire profesională, în condițiile în

comuniștilor austrieci. Redăm mai joscare zeci de mii de angajați sint amenințați cu pierderea locului de muncă. .In locul actualei politici economice, care se limitează la tratarea simptomelor fără să abordeze cauzele crizei, in loc ca oamenii muncii să trebuiască să facă sacrificii pentru ca patronatul să obțină noi profituri maxime, este necesară, relevă raportul, o politică care să ducă la o creștere economică mai puternică și la crearea a cel puțin 400 000 de noi locuri de muncă pină in 1985.O asemenea orientare nouă in politica economică implică și o profundă schimbare în domeniul relațiilor economice externe în sensul ca acestea să nu fie orientate unilateral spre Piața comună și marile companii multinaționale, ci, într-o măsură crescîndă, și spre dezvoltarea raporturilor economice cu țările socialiste și țările în curs de dezvoltare.Alternativa pe care P.C.A. o propune cuprinde cerințe și obiective a căror realizare nu înseamnă o schimbare a orinduirii sociale. Ea cuprinde însă cerințe și obiective care se încadrează in lupta împotriva puterii și privilegiilor capitalului intern și extern.Realizarea alternativei preconizate de P.C.A. se împletește strins cu lupta pentru o profundă schimbare a politicii economice a statului, pentru democratizarea sectorului etatizat, pentru democratizarea sindicatelor, care trebuie să devină organizații de clasă de sine stătătoare ale muncitorimii. Un rol important în această luptă revine consiliilor de întreprindere și consiliilor comunale.Programul P.C.A. corespunde intereselor clasei muncitoare, ale funcționarilor publici, cadrelor didactice și studenților, femeilor, maselor țărănimii, meșteșugarilor, ale proprietarilor de întreprinderi mici și mijlocii, deci ale tuturor categoriilor care sint lezate de politica monopolurilor.De aceea, partidul comunist se adresează tuturor oamenilor muncii din Austria șl îndeosebi tinerilor, cărora le spune : Situația nu se prezintă astfel încit nu se poate face nimic; nu considerăm că trebuie să rămînem pasivi în fața actualelor evoluții. Oamenii muncii — creatori ai tuturor valorilor — pot exercita un drept de control și de codecizie în toate hotăririle economice și politice vitale pentru ei. Forma cea mai importantă de a-și putea exetfita influența, de .'i-?i pățea promova revendicările juste o constituie inițiativele, acțiunea, mișcarea unitară a clasei muncitoare și a tuturor forțelpr antimonopoliste — încheie raportul.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de atletismPRAGA 31 (Agerpres). — Proba de 400 m plat femei a fost ciștigată de Marita Koch (R.D. Germană), cate a stabilit totodată și un nou record mondial, cu timpul de 48” 94/100 (vechiul record ii aparținea cu 49”02/100). Cu rezultate foarte bune s-a terminat și cursa feminină de 800 m, in care victoria a revenit atletei sovietice Tatiana Providohina — 1’ 55” 80/100. Concurenta româncă Fița Lovin s-a situat pe locul 8.

fiind cronometrată în 1,’ 58” 80/100, timp identic cu cel realizat miercuri in semifinale.La 800 m bărbați titlul de campion continental a fost cucerit de Olaf Beyer (R.D. Germană) — 1’ 43” 80/100.Atleta Eva Zorgo (România) s-a calificat pentru finala probei feminine de aruncarea suliței, realizînd al treilea rezultat din calificări — 59,84 m.

întrecerile europene la tirCampionatul european de tir pentru senioare Și juniori au inceput în orașul finlandez Hameenlina cu proba de pistol standard, ciștigată de Larisa Asrian (U.R.S.S.) — 588 puncte, urmată de Elisabeta Karaboli (Albania) — 586 puncte, Galina Korzun (U.R.S.S.) — 584 puncte.
)------------------

în clasamentul pe echipe, pe primul . loc s-a situat selecționata U.R.S.S., cu 1 755 puncte (un nou record mondial), urmată de România (Ana Ciobanu, Anișoara Matei, Marieta Sălăjan) — 1 733 puncte și Polonia — 1718 puncte.
Un nou pas înainte în realizarea 
fuziunii termonucleare dirijate

Campionii laSub genericul „Daciadei”, pe lacul Snagov s-au " j 'campionatelor naționale de caiac;- canoe pentru seniori in «ursele de fond (10 000 m).Iată ciștigătorii: caiac-1: Cuprian Macarencu (Dinamo) — 41’51”;
disputat joi finalele

ca-
Co- din or-

caiac-canoeiac-2 : Ștefan Popa — Nicolae Ticu (Dinamo) — 38’33”2/10 ; canoe-1 :Gheorghe Lungu (Danubiu Tulcea) — 44’55”2/10 ; canoe-2 : Pavel Cozlov — Gheorghe Ti tu (Dinamo) — 41T9”6/10; caiac-4 : Dinamo — 35’39”6/10.

VOLEI: „Trofeul Tomls“în ziua a treia a competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis”, care se desfășoară in Sala sporturilor din Constanța, selecționata R. P. Chineze a întrecut cu scorul de 3—2 (13—15, 14—16, 15—8, 15—8, 15—3) formația României, iar echipa secundă a Cu-

bei a15—9) invins cu 3—0 (15—12; 15—7, formația R. D. Germane.Selecționata Braziliei a Învins cu scorul de 3—0 (15—11, 15—8, 15—10)echipa Franței. în semifinalele turneului, din prima grupă s-au calificat echipele R.P. Chineze și Braziliei, in timp ce echipa noastră a ratat calificarea.
A
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Ciștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea câștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite ciș- tigătoare.Plata ciștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse intre 81—125, la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia in considerare.

Sub genericul „DACIADEI”, mitetul Uniunii sindicatelor transporturi și telecomunicații a ganizat anul acesta numeroase' întreceri sportive de masă sub denumirea de „CEFERIADA” ediția a Il-a.în perioada 1 mai — 10 august a.c. s-a desfășurat faza între unitățile feroviare din cadrul complexelor de cale ferată la următoarele discipline : volei, șah, popice și atletism. Formațiile clasate pe primele locuri s-au intîlnit la faza pe regionale de cale ferată.în zilele de 2—3 septembrie a.c. va avea loc la Regionala căi ferate Timișoara faza finală pe țară, la care vor participa formațiile calificate la fazele pe regionale de cale ferată.

țară vor participa și două selecționate din R.D. Germană și R.P. Polonă. Competiția, cu plecări și sosiri din Brașov, cuprinde șapte etane — 650 km. Prima etapă, Brașov—Rupea, va avea loc astăzi. (M. Bărbulescu)
și Cuellar (min. 70), iar pentru gazde Chinaglia (min. 59) și Seninho (min. 87). Pe postul de extremă stingă in echipa Cosmos a jucat olandezul Cruyff.

Cursa ciclistă internațională „Cupa CIBO“, organizată de Asociația sportivă cu același nume din Brașov, in colaborare cu Federația română de ciclism și sindicatul pe ramură din industria alimentară,află anul acesta la a XV-a ediție. Pe lingă cei mai buni cicliști români dinse

La Basel s-a efectuat tragerea la sorți a cupelor europene la handbal ediția 1978—1979. în Cupa campionilor europeni (masculin), echipa Dinamo București, campioana României, va tntilni in primul tur formația T.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia, în Cupa cupelor, tot la masculin, e- chlpa Minaur Baia Mare va intîlni (primul joc in deplasare) formația Ha- poel Ramatgam din Israel. Partidele din primul tur se vor disputa între 9 și 22 octombrie.Disputat pe stadionul East-Ruther- ford (New Jersey), in prezența a 51 000 de spectatori, meciul de fotbal dintre o selecționată mondială și e- chipa New York Cosmos s-a terminat la egalitate 2—2 (1—0). Pentru selecționată au marcat Rivelino (min. 9)

în etapa a doua a campionatului de fotbal al Ungariei, echipa M.T.K., viitoarea adversară a formației Politehnica Timișoara în „Cupa U.E.F.A.", a pierdut cu susținut in Diosgyor.

întâlnirea de șah între echipele mixte de juniori ale României și Bulgariei desfășurată la Boroveț s-a încheiat cu succesul șahiștilor români la scorul de 10,5—9,5 puncte. S-au evidențiat din echipa română Adrian Niculescu și Viorica Iile.
scorul de deplasarestadionul

2—3 meciul cu echipaolimpic dinDisputat pe .Helsinki, meciul amical de fotbal dintre echipele Finlandei și Poloniei s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea oaspeților.în grupele semifinale ale campionatelor mondiale feminine de volei, care se desfășoară in mai multe orașe din U.R.S.S., selecționata R.P. Chineze a întrecut cu scorul de 3—0 (15—11, 15—12, 15—6) formația Bulgariei. într-un alt joc, reprezentativa Cubei a învins cu 3—0 (15—7, 15—9, 15—10) echipa S.U.A.

în concursul special pe aparate din cadrul „Cupei U.R.S.S." la gimnastică, întrecere desfășurată la Donețk, Marla Filatova s-a clasat pe primul loc la sol cu 19,875 puncte și la bîrnă — 19,625 puncte, Elena Muhina a realizat cel mai bun punctaj la paralele — 19,600 puncte, iar Stela Zaharova a cîștigat la sărituri cu 19,175 puncte.Cea de-a 18-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi a fost aminată pentru a doua oară consecutiv la cererea șa- langerului. Scorul, după cum se știe, este 4—1 în favoarea actualului campion, marele maestru sovietic A. Karpov.

După cum s-a anunțat recent, în laboratoarele universității americane Princeton (statul New Jersey) s-a realizat o temperatură record de 60 milioane grade Celsius, cu ajutorul unei instalații Tokamak. Este vorba de o instalație în forma unui inel uriaș, care slujește la fuziunea termonucleară.Se apreciază că această experiență are o evidentă importanță în cercetările cu privire la fuziunea termonucleară, în care sint antrenate un șir de state. „Este pentru prima dată — au declarat specialiștii laboratorului — cind au fost create condițiile reale ale fuziunii într-un reactor la scară redusă”. Temperatura amintită, de 60 milioane grade Celsius, a fost atinsă prin injectarea de atomi de hidrogen în plasmă (gaz ai cărui atomi au fost disociați integral in nuclee și electroni) pe care o conține Tokamakul. Temperatura a putut fi menținută timp de o zecime de secundă.Trebuie precizat că recordul de temperatură obținut se referă doar la această metodă. O altă metodă de realizare a fuziunii este comprimarea și „Încălzirea” unor particule microscopice de materie cu ajutorul unor puternice fascicule laser. Cu ajutorul acestei metode, laboratoarele Lawrence Livermore din California au obținut temperaturi în jur de 130 milioane grade Celsius, dar pentru o perioadă mult mai scurtă.Relatările cu privire la experiența de la Princeton nu precizează un parametru foarte important, respectiv densitatea plasmei, în aceste condiții fiind dificil să se aprecieze in toată amploarea ei semnificația experienței. Un lucru este cert însă și anume că așa-numitul „breakeven” — adică punctul in care energia pro

dusă prin procesul fuziunii depășește energia necesară pentru a declanșa acest proces — nu a fost atins. Succesul experiențelor privind fuziunea termonucleară nu va putea fi obținut decit prin atingerea acestui punct, lucru care nu este realizabil cu actualele instalații. în diverse țări ale lumii, în U.R.S.S., in Marea Britanie, in Japonia sint în curs de realizare instalații Tokamak de dimensiuni gigantice, foarte avansați fiind în această privință savan- ții sovietici. Odată atins punctul „breakeven”, va trebui apoi să se treacă la construirea reactoarelor industriale pe baza fuziunii termonucleare și să se rezolve problemele aprovizionării, precum și ale protejării personalului împotriva enormului flux de neutroni pe care îl degajă fuziunea. Se apreciază că pentru aceasta va trebui să mai treacă circa 20 de ani.Pe de altă parte, relatările optimiste ale savanților de la Princeton trebuie privite și prin prisma luptei strinse pentru credite, care se desfășoară între diferitele laboratoare americane, orice succes fiind invocat în sprijinul obținerii de fonduri suplimentare. Nu este mai puțin adevărat că obținerea unei temperaturi de 60 milioane grade este o realizare remarcabilă, ea demonstrind validitatea tehnicii de încălzire a plasmei cu fasciculi de atomi de hidrogen. Pentru a se atinge punctul „breakeven" sjnt necesare temperaturi în jurul a 100 milioane grade Celsius, iar experiența de la Princeton demonstrează că nu este departe ziua cind această temperatură va fi atinsă, deschlzindu-se astfel largi perspective folosirii în scopuri pașnice a uriașului potențial al energiei termonucleare.
• MONUMENT ÎM

POTRIVA POLUĂRII. 0 colecție ieșită din comun găzduiește orașul japonez Kamakura. Colecția este alcătuită din 40 000 de cutii metalice de conserve pentru băuturi de tot felul, adunate de studenți de pe străzi și din piețe, in timpul unei campanii de combatere a poluării mediului urban. Pentru a îndeplini misiunea educativă care a prezidat la întocmirea colecției și pentru ca aceasta să poată fi mereu in atenția concetățenilor, autorii ei au înălțat din miile de cutii goale un impresionant monument cu înălțimea de cinci metri.

• BIBLIOTECA LUI 
PETRU I. După îndelungate cercetări în fondurile diferitelor biblioteci din U.R.S.S., au fost descoperite numeroase cărți care au făcut parte din biblioteca personală a lui Petru I. Pe baza lor s-a întocmit un catalog al acestei colecții unice. Biblioteca lui Petru I conținea, printre altele, regulamente, lucrări referitoare la fortificații și artilerie, manuale ; ea cuprindea, de asemenea. cărți de istorie, geografie, medicină, de călătorie, descrieri ale Rusiei, atlasuri, calendare. Catalogul Întocmit reține 1 663 titluri. Pe unele din cărți se pot vedea însemnări făcute de fostul lor posesor, ceea

ce le mărește și mai mult valoarea.
1 • SCLEROZA MUL

TIPLĂ - DE NATURĂ VI- 
ROTICĂ ? După doi ani de la obținerea de către un grup de oameni de știință americani a unor indicii în sensul că scleroza multiplă este cauzată de un virus, recent, o echipă de cercetători britanici a furnizat noi date venind în sprijinul ipotezei respective. Conform celor relatate de cunoscuta publicație medicală „Lancet”, cercetările au dus la descoperirea in măduva osoasă a suferinzilor de scleroză multiplă a unui virus de un tip apropiat, după cit

se pare, de cel al pojarului. în cazul in care se va ajunge la confirmarea definitivă a naturii virotice a sclerozei in plăgi — cum mai e numită — se întrevede posibilitatea ca. prin punerea la punct a unui vaccin corespunzător, să se reușească atît- tratarea, cit și prevenirea acestei grave maladii.
• SURPRIZELE RE

DUTEI. în timpul lucrărilor de restaurare a unor redute din județul Plevna (Bulgaria), construite in 1877, în perioada răz

boiului antiotoman, au fost descoperite vestigiile unei așezări datind din mileniul al 4-lea i.e.n. Investigațiile întreprinse au dat la iveală vîrfuri de săgeți din silex, ciocane, obiecte din fildeș și piatră, un cuțit de aramă, vase de ceramică în forme șl cu ornamente variate. Un interes deosebit au stirnit figurile antropomorfe reprezentînd idoli.
• PROGNOZE MAI 

PRECISE. Oamenii de știință indieni declară că au reușit să

descopere legitățile care guvernează formarea depresiunilor atmosferice deasupra Golfului Bengal, care determină mu- sonii abundenți din lunile de vară în Asia de sud. Prin analiza datelor obținute în urma unor îndelungi observații, cercetătorii au ajuns la concluzia că apariția musonilor este precedată de o scădere puternică a vitezei vintului. Descoperirea — apreciază ei — permite elaborarea unor prognoze precise privind distribuția precipitațiilor în întreaga Indie cu o săptămînă înaintea începerii ploilor muso- nice.

• SALA DE CONFE
RINȚE CU 30 000 DE 
LOCURI. O gigantică sală polivalentă, cea mai mare de acest fel din lume, urmează a fi ridicată in centrul capitalei britanice pină în 1981. Ea va avea o capacitate de 30 000 locuri — repartizate in sala principală și o serie de încăperi secundare. „London Arena", cum se va numi construcția, este destinată a găzdui manifestări din cele mai diverse : expoziții, concerte, concursuri și demonstrații sportive, congrese, conferințe etc.

• INSULA PROFE
SORULUI BARNARD. Ce- lebrul chirurg, prof. Christian Barnard, care în scurtă vreme nu va mai putea opera, ca urmare a unei anchiloze, urmează să patroneze un centru de medicină preventivă în insula grecească Kos, locul de naștere a lui Hipocrate, „părintele științei medicale". în principal, centrul se va ocupa cu igiena alimentară și cercetările privind bolile nutriționale ; de asemenea, se vor efectua cercetări in legătură cu cele mai eficace modalități de renunțare la practica atit de dăunătoare a fumatului. Construirea centrului va fi finanțată parțial de către statul grec.
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Deschiderea Conferinței O. N. U. de la Buenos Aires PRAGA

Întîlnire a reprezentanților ministerelor
TEHERAN

in curs de dezvoltare - factor important de externe din țări socialiste
al progresuluiBUENOS AIRES 31 (Agerpres). — In capitala Argentinei s-au des

chis lucrările Conferinței Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică 
între țările in curs de dezvoltare. Participă peste 2 500 delegați din 
145 de țări, precum și reprezentanți ai unor organisme guvernamentale 
și neguvernamentale de resort. Este prezentă și o delegație a țării 
noastre condusă de Gheorghe ' ' ' ' ' - - ‘........................
gentina.

Apostol, ambasadorul României in Ar-Deschizînd lucrările conferinței, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a arătat că prin conținutul tematic al problemelor înscrise pe ordinea dd zi, prin finalitatea pe care și-o propune, reuniunea este chemată să deschidă o etapă nouă în procesul promovării unei cooperări largi și active intre țările in curs de dezvoltare. Subliniind, totodată, caracterul profund politic al conferinței, secretarul general al O.N.U. s-a referit la contribuția a- dusă la pregătirea ei de recenta întrunire ministerială de la Belgrad a țărilor nealiniate și de ultima reuniune la nivel înalt a Organizației Unității Africane. El a expus principalele căi menite să accelereze cooperarea între țările în curs de dezvoltare in multiple domenii, inclusiv în sfera comercială, monetară și de finanțare a dezvoltării, transporturilor și comunicațiilor. Vorbitorul a subliniat, totodată, că actuala conferință iși propune să promoveze sprijinirea eforturilor proprii de dezvoltare și a evidențiat caracterul urgent

al măsurilor ce trebuie să fie luate de guvernele tuturor țărilor, inclusiv ale țărilor industrializate.După alegerea președintelui conferinței, in persoana lui Jorge Pozzo, șeful delegației Argentinei, s-a trecut la adoptarea ordinii de zi și la constituirea grupelor de lucru. Paralel cu lucrările în plen, vor avea loc ședințe speciale în patru domenii de cooperare : tehnologie, studii și proiecte, finanțare și pregătirea cadrelor de specialitate.în luările de cuvînt de pînă acum ale delegaților se subliniază faptul că promovarea, cooperării între țările în curs de dezvoltare a devenit un proces multidimensional, desfășurin- du-se atit în planul relațiilor bilaterale, cit și în plan regional sau interregional. Această cooperare nu este privită ca un scop in sine și nici ca un substitut al cooperării tehnice cu țările industrializate, ci ca o modalitate ce poate deveni un factor important în strategia statelor mici și mijlocii pe calea dezvoltării.

PRAGA 31 (Agerpres). — La invitația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, la Praga a avut loc întîlnirea consultativă a adjuncților de miniștri și a altor cadre de conducere din mi- nisterele afacerilor externe ale Republicii Socialiste Sovietice. Bieloruse, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Populare Democrate Coreene, Republicii Cuba, Republicii Democrate Germane, Republicii Democrate Populare Laos, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Repu-

blicii Socialiste Sovietice Ucrainene, Republicii Populare Ungare, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Republicii Socialiste Vietnam. La consfătuire au participat reprezentanți ai Secretariatului C.A.E.R.Participanții la întîlnire au efectuat un schimb de păreri cu privire la problemele actuale ale activității Organizației Națiunilor Unite și în legătură cu unele probleme ale celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească.
ORIENTUL MIJLOCIU

Mașini agricole românești 
la expoziția internațională 

de la Moscova
MOSCOVA 31. — Corespondentul 

Agerpres transmite : România este 
prezentă cu o gamă variată de 
tractoare și mașini agricole, alături 
de alte 22 de țări, la cea de-a treia 
ediție a expoziției internaționale de 
specialitate „Selhoztehnika", inau
gurată la 31 august in parcul So
kolniki din Moscova.

Cele două întreprinderi româ
nești de comerț exterior profilate 
pe comercializarea mașinilor și uti
lajelor agricole — „Universal-trac
tor" și „Romagrimex" — prezintă, pe 
o suprafață de 700 metri pătrați, 
tractoare de diferite tipuri și capacș-

tăți, semănători de cereale și plante 
tehnice, utilaje pentru întreținerea 
culturilor agricole, pentru comba
terea dăunătorilor, pentru transpor
tul furajelor și produselor agricole 
ele.

In ziua deschiderii, Z. N. Nuriev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. K. Mesiaț, mi
nistrul agriculturii, A. A. Ejevslci, 
președintele Centralei unionale „So- 
iuz-selhoztehnika", și alte persoane 
oficiale sovietice au vizitat pavilio
nul românesc. Oaspeții au manifes
tat interes față de exponate, apre
ciind calitatea acestora.

Experimente la bordul complexului 
spațial sovieticMOSCOVA 31 (Agerpres). — Echipajul complexului spațial sovietic „Saliut-6“ — „Soiuz-29“ — „Soiuz-31“ a realizat joi o nouă serie de fotografii ale suprafeței terestre în regiunea Pa- mirului, Caucazului si Mării Caspice. in interesul prospectării resurselor naturale din zonele respective.

In vederea studierii mediului ambiant, cos- monauții realizează experimentul „Biosfera". In cadrul lui se fotografiază zonele mai po- luațe cu turn și praf ale atmosferei terestre, precum și fenomenele meteorologice. Pentru a- ceasta este folosit un a- parat de fotografiat spe-

cial, care a fost adus la bordul complexului de nava cosmică automată de transport „Pro- gress-3“. Pe plan medical se fac cercetări privind dinamica senzației subiective a timpului și gustului la cosmo- nauți. Tot joi s-a încheiat și experimentul medico-biologic „Metabolismul".

Luări de poziție înaintea întîlnirii egipteano-israeliano- 
americane de la Camp Davidacord" — a declarat premierul Me- nahem Begin, după o reuniune a cabinetului consacrată definitivării poziției israeliene la întîlnirea tripartită la nivel înalt. „Dorim pacea și avem nevoie de ea — a spus premierul israelian — iar Egiptul are, de asemenea, nevoie de pace". Me- nahem Begin a menționat că poziția Israelului la Camp David se bazează pe planul israelian de pace, prezentat recent, putînd fi acceptată, e- ventual, și „o nouă formulare" a a- cestuia. El a apreciat că întîlnirea tripartită este „importantă, dar nu hotăritoare" pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu.In altă ordine de idei, Menahem Begin a arătat că el se pronunță împotriva prezentării unui plan de pace de către Statele Unite, care nu sint parte în conflict. Situația din Orientul Mijlociu — a spus el — trebuie să fie soluționată numai de către părțile interesate.Pe de altă parte, ministrul israelian de externe, Moshe Dayan, a a- firmat că la Camp David Israelul va adopta „o poziție de deschidere și de compromis".

CAIRO 31 (Agerpres). — La Is- mailia a avut loc, sub conducerea președintelui Anwar El Sadat, o reuniune a Consiliului Securității Naționale din Republica Arabă Egipt pentru definitivarea poziției egiptene înaintea întîlnirii tripartite (E- gipt, Israel, S.U.A.) la nivel înalt de la Camp David, care urmează să se deschidă la 5 septembrie.După cum relatează agenția M.E.N., membrii consiliului au examinai un plan ce se referă la toate aspectele crizei din Orientul Mijlociu, pe care îl va prezenta partea egipteană. Planul de pace egiptean — se spune in comunicatul publicat la sfîrșitul reuniunii — cuprinde, ca elemente de bază, necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare, soluționarea problemei Ierusalimului și includerea sa în cadrul unei reglementări finale, referitoare la securitatea statelor din zonă, ca și la dreptul fiecărui stat din regiune de a trăi în pace, în interiorul unor granițe sigure.Comunicatul reafirmă principalele obiective ale participării egiptene la reuniunea de la Camp David : realizarea unei reglementări cuprinzătoare, în sensul respingerii oricăror acorduri parțiale sau bilaterale, și obținerea unor soluții permanente și echitabile, cu alte cuvinte neaccep- tarea nici unei soluții provizorii sau interimare.

de politică externă 
ale noului guvern 

portughezLISABONA 31 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat cotidianului „Diario de Noticias", ministrul portughez de externe, Correia Gago, relevă că politica externă pe care o va promova noul guvern va constitui o continuare a celei urmate de cabinetul precedent, informează agenția A.N.O.P. După părerea iul Correia Gago, direcțiile principale ale politicii externe a guvernului precedent au fost juste și realiste. Obiectivele diplomației portugheze, a spus el, trebuie să coincidă cu interesele politicii economice ale Portugaliei și să permită, printre altele, apropierea și cooperarea cu tinerele state africane formate în cadrul procesului de decolonizare. Prioritatea în acest domeniu trebuie să fie acordată proiectelor de cooperare dintre Portugalia și statele africane, a menționat șeful diplomației portugheze.
★Noul guvern portughez al premierului Alfredo Nobre da Costa va prezenta, la 7 septembrie, Adunării Republicii — Parlamentul țării — programul său, informează agenția de presă A.N.O.P. Dezbaterile parlamentare vor fi urmate de votul de încredere, eveniment așteptat cu interes, întrucît un vot negativ ar atrage după sine convocarea alegerilor generale anticipate în termen de 90 de zile.

TEHERAN 31 (Agerpres). — La Teheran au continuat joi convorbirile dintre șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C.
Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, aflat cială de prietenie iraniană — transmite na Nouă.

în vizită ofi- în capitala agenția Chi-
în sprijinul luptei de eliberare a popoarelor

din Africa australă

TEL AVIV 31 (Agerpres). raelul merge la Camp David ma intenție de a se ajunge — „Is- cu fer- la un

WASHINGTON 31 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Jody Powell, a declarat că reuniunea tripartită la nivel Înalt de la Camp David va avea ca obiectiv „depășirea impasului actual și impulsionarea procesului de edificare a păcii" in ~ că, in cadrul reuniunii, adoptate măsuri specifice", adăugind fă acestea „vor face obiectul unei faze ulterioare a negocierilor de pace".
Orientul Mijlociu. El a precizat „nu vor fi

Acord referitor la instalarea de posturi ale UNIFIL 
in sudulBEIRUT 31 (Agerpres). — Intre forțele creștine amplasate în sudul Libanului și forța interimară a O.N.U. in Liban (UNIFIL) a intervenit un acord referitor la instalarea a două birouri ale UNIFIL în Marjayoun și Bint-Jbeil — principalele enclave ale forțelor creștine în regiune — informează un comunicat al Națiunilor Unite. Forțele creștine — se spune în comunicat — au acceptat, de asemenea, instalarea a două posturi militare ale UNIFIL in sectoarele unde predomină popu-

Libanuluilația musulmană șiită și aflate sub controlul lor din luna martie a anului trecut. Totodată, UNIFIL va deplasa trupe în cinci posturi ale corpului de observatori ai O.N.U. pentru a supraveghea menținerea încetării focului de-a lungul liniei de demarcație israeliano-libaneze. Pină în prezent, în aceste posturi se aflau observatori neînarmați.Acordul urmează să intre în vigoare inaintea întîlnirii tripartite de la I Camp David. i

GENEVA 31 (Agerpres). — La Geneva au luat sfirșit, joi, lucrările Conferinței Internationale a organizațiilor neguvernamentale de luptă Împotriva apartheidului. Rezoluția finală a conferinței cheamă la adop-
tarea de măsuri apartheidului, la colaborări cu regimurile rasiste din Africa australă și la sprijinirea luptei de eliberare a popoarelor din această parte a continentului african.

eficiente împotriva Încetarea oricărei

REYKJAVIK 31 (Agerpres). — In capitala Islandei a fost anunțată, joi, formarea unui guvern de coaliție de centru-stîngâ, condus de liderul Partidului Progresist, Olafur Johannes- son. In noul cabinet, a cărui constituire pune capăt crizei de guvern declanșate, în urmă cu peste două luni, după alegerile parlamentare, Partidul Progresist, Partidul Social- Democrat și Partidul Alianța Popu-

Ministrul afacerilor fi Benedikt Groendal, Partidului Social-Demo- guvern își propune ca
Formarea unuicabinet de coaliție în Islanda iIară vor deține cîte trei portofolii ministeriale, externe va președintele crat. Noulunul din obiectivele prioritare stăvilirea inflației, a cărei rată anuală a trecut de 40 la sută.Olafur Johannesson a mai deținut funcția de șef al guvernului islandez în perioada 1971—1974.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto—si

riene. Aleksei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit joi pe Abdel Halim Khaddam, membru al conducerii Partidului Baas Arab Socialist, vicepremier și ministru de externe al Siriei, aflat în vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică. Au fost abordate — anunță agenția T.A.S.S. — probleme ale dezvoltării colaborării sovieto-siriene, precum și ale actualității internaționale, între care situația din Orientul Mijlociu.
La Stockholm s au desfășu- rat lucrările Congresului Organizației femeilor social-democrate din Suedia. La lucrări a participat o delegație română, condusă de Maria Bobu, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, care a prezentat Congresului salutul C.N.F.
Acord chino-nepalez. La Pekin a fost semnat un acord între Republica Populară Chineză și Nepal cu privire la transporturile aeriene civile — anunță agenția China Nouă.
Noua Constituție a Repu

blicii Sri Lanka a fost aprobată de Adunarea Națională de Stat a acestei țări. Noua lege fundamentală

arata „dreptul la munca" în lumea capitalului
• Peste 17 milioane de șomeri în țările Europei occi 

dentale, S.U.A., Canada, Japonia și Australia
© Prognozele indică sporirea în viitorii ani a număru

lui celor fără slujbă

Noi date statistice atestă in prezent creșterea proporțiilor șoma|ului 
în țările capitaliste. Agravarea acestei racile sociale, în condițiile inten
sificării crizei economice, demonstrează că nu este vorba de un fenomen 
de conjunctură, ci de o tragică și permanentă realitate, izvorînd din înseși' 
structurile și modul de funcționare a orînduirii bazate pe exploatare.

urmează să fie promulgată de președintele republicii, Junius Richard Ja- yawardene, la 7 septembrie, intrînd astfel în vigoare.
Funeraliile lui Jomo Ke

nyatta. Joi au avut loc la Nairobl funeraliile naționale ale președintelui Kenyei, Jomo Kenyatta, decedat recent. La funeralii au participat reprezentanți din partea a 32 de țări din Africa, Asia și Europa, între care opt șefi de stat și guvern. Peste o jumătate de milion de persoane l-au însoțit pe ultimul său drum pe președintele Jomo Kenyatta, aflat la conducerea Kenyei timp de 15 ani. Corpul defunctului a fost depus în- tr-un mausoleu construit in imediata vecinătate a parlamentului Kenyei.
Remanierea guvernului 

afgan. 0 reunlune a Biroului Politic al Partidului Democratic Popular, de guvernămînt, din Afganistan au fost hotărîte o serie de schimbări în componența guvernului. Pe de altă parte, postul de radio Kabul a anunțat că 8 000 de deținuți au fost eliberați și că altor scurtat termenele citorva mii li s-au de detenție.

în fiecare zi, 1 900 de șo
meri în plus. Un studiu al Bi_ noului Internațional al Muncii (B.I.M.), publicat recent în Geneva, dezvăluie un tablou sumbru al situației forței de muncă în 20 de țări capitaliste industrializate. în studiu se arată că. anul trecut, șomajul a continuat să crească intr-un ritm de 1 900 de șomeri pe zi. Rata anuală de creștere a șomajului a fost de 14 la sută in EUROPA OCCIDENTALA, ț y la sută în CANADA, JQ 1» sută in AUSTRALIA și NOUA ZEELANDA. Ca urinare. in cele 20 de țări capitaliste considerate. numărul persoanelor fără un loc de muncă a sporit in cursul anului trecut cu fi

mai spectaculoasă în- in S.U.A. — j J mili- în plus (în primelecreșterea cea registrîndu-seoane șomeri luni ale anului în curs in această dinurmă tară s-a înregistrat o ușoară diminuare a ritmului de creștere a șomajului, numărul total al celor fără de lucru mentinindu-se însă in continuare la un nivel ridicat).Studiul B.I.M. precizează că și in primele luni ale anului 1978 șomajul a continuat să-și mărească proporțiile in aproape toate țările capitaliste. La sfîrșitul primului trimestru existau J C) milioane șomeri în țările vest-europene (5.6 la sută din totalul forței de muncă) ;Statele Unite (6,6oane de șomeri în și Noua Zeelandă,milioane.

„Tăticul meu are nevoie de o slujbă" 
— scrie pe pancarta cu care demon
strează acest copil al unul muncitor 
de culoare in fața Departamentului 

muncii din Washington

' 1

Sub lozinca „Vrem să muncim", manifestanți pe străzile orașului Neapole 
cer garantarea locului de muncă

Femeile sînt cel mai 
grav afectate - precizează aceeași ,,Revue Internationale du Travail". în S.U.A., ponderea șomajului în rindurile femeilor posesoare a unei diplome universitare in domenii tehnico- științifice este de circa 4 ori mai mare decît in rindurile bărbaților. Potrivit datelor oficiale, in FRANȚA există 800 000 femei lipsite de locuri de muncă, iar 80 la sută din șomerii sub 25 de ani sint femei. în ITALIA, procentul femeilor-șomer este de 36 la sută, iar în R.F. GERMANIA femeile reprezintă jumătate din numărul șomerilor.

Mișcarea revendicativă 
din Franța. Greva de zel 8 con* trolorilor traficului aerian din Franța, declanșată la 24 august, a dus miercuri, pe aeroporturile franceze, la anularea a 60 de zboruri, în special pe cursele de distanță medie. Au fost amînate, totodată, numeroase aterizări și decolări. Rutele cele mai afectate au fost cele în direcția Spaniei, Italiei și Africii de Nord. Greviștii solicită îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă. Ei au făcut cunoscut, odată, că, in activitatea lor, confruntați cu dificultăți care pun in pericol securitatea transporturilor de pasageri.

de tot- sint
Mari firme - implicate în 

violarea sancțiunilor pri
vind Rhodesia. Guvernul britanic intenționează să deschidă o urmărire judiciară împotriva firmelor care au livrat carburanți Rhodesiei, încâlcind astfel sancțiunile O.N.U. — s-a anunțat din partea Fo-

reign Office-ului. Aceasta ca urmare a raportului mit de juristul Thomas ham, care arată că firmele tish Petroleum" (engleză) șl (anglo-olandeză) au livrat petrol și produse derivate regimului rasist de la Salisbury.
Comunicatul cehoslova- 

co-angolez Pub,icat la Încheierea vizitei ministrului afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, în R.P. Angola relevă necesitatea extinderii colaborării celor două țări in toate domeniile de activitate.
Un protocol comercial * fost semnat între India și Republica Socialistă Vietnam. Conform documentului, India va livra Vietnamului, între altele, piese de schimb, războaie de țesut, produse chimice, im- portind, la rîndul său, material lemnos și produse agroalimentare.
AmînarO. Lansarea navetei spațiale americane va cunoaște o nouă amînare, față de programările anterioare, in prima jumătate a anului viitor, se arată intr-un comunicat al N.A.S.A. Se precizează că numeroasele sisteme incorporînd tehnologii noi din construcția navetei, care se cer testate, nu vor face posibilă lansarea vehiculului spațial înainte de sfîrșitul anului 1979.

Premieră energetică. -Kal- mei“ este numele primei centrale electrice experimentale din lume care folosește energia valurilor mării. „Kaimei", realizată in Japonia, are forma unei uriașe geamanduri cu lungimea de 80 de metri și lățimea de 12 metri. Centrala, ce va fi testată prevăzută cu fiecare, anul instalate alte fel.
Falimente.In landul Renan1» de nord — Westfalia, cel mal mare centru industrial al R.F. Germania, au fost declarate falimentare în prima jumătate a acestui an un număr de 1 384 firme și întreprinderi, respectiv, cu 11 la sută mai mult decît în perioada corespunzătoare a anului precedent, se menționează într-o statistică oficială.

survlne întoc- Bing- „Bri- „Shell"

timp de doi ani. este trei turbine a 125 kW viitor urmînd a mai fi șapte turbine de acest

Intensificarea mișcării de rezistență

in Nicaragua

£ & milioane in la sută) ; J mili- Japonia, Australia
Șomajul în

noroiuluieste >'ProbIema cea mal preocupantă" — remarcă studiul B.I.M. Ponderea tinerilor în totalul șomerilor a crescut, la sfîrșitul anului trecut, fată de anul precedent de la 9 la | fl la sută in TARILE VEST- EUROPENE, de ia 12 8 la 14 5 !a sută in CANADA, de la g la tf J la sută in AUSTRALIA și NOUA ZEELANDA. menținîndu-se la un pivei foarte ridicat în S.U.A. (13,6 la sută)...REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL" arată că in FRANȚA numărul tinerilor intelectuali șomeri a crescut de la 14 000 in 1971 la 45 000 in 1976. La sfîrșitul anului trecut, 25 000 de tineri absolvenți ai institutelor de invățămint superior, adică o treime din promoție, erau înscriși ne listele celor in căutarea unei slujbe. In JAPONIA numai 70 la sută din promoția universitară si-a găsit un Ioc de muncă.Iar prognozele specialiștilor avertizează că situația nu nare a se îmbunătăți în viitorul apropiat De Pildă, se apreciază că în perioada 1974—1985 în S.U.A. aproape un milion de oameni cu pregătire superioară nu vor putea să-si exercite dreptul de muncă.

rindurile ti

„Diplomele universitare: 
pașapoarte pentru nicăieri ?“

Sub titlul de mai sus, intr-un buletin al Organizației Internaționale 
a Muncii, se publică un articol cu privire la dificultățile crescinde ale 
tinărului absolvent din Occident in goana după un loc de muncă :„Multă vreme considerată permis de liberă trecere pe drumul reușitei. diploma eliberată de universitățile din Occident este pe punctul să devină un fel de «pașaport pentru nicăieri»" — se spune in articol. Insa
tisfacția muncii și, mai ales, șomajul pe timp îndelungat ii așteaptă 
pe tot mai mulți absolvenți de invățămînt superior. Cel mai adesea de- 
veniți de prisos chiar înainte de angajare, absolvenții trăiesc dezamăgirea 
de a constata că pregătirea lor se dovedește inutilă pe piața muncii sau 
de a accepta, ca urmare, munci cu mult inferioare calificării lor, in cazul 
cind au șansa de a găsi totuși de lucru".

se

„Răul secolului44 
și riposta hotărîtă 
a oamenilor muncii

Neputința jugulării acestui 
adevărat „rău al secolului", 
cum obișnuiesc economiștii oc
cidentali să denumească șoma
jul, rezidă in faptul că reme
diile preconizate pînă acum da 
factori de răspundere și spe
cialiști din țările respective se 
rezumă, în esență, la măsuri 
pe termen scurt, nu acționează 
la nivelul cauzelor sale profun
de. Or, înfăptuirea unor schim
bări radicale, de structură în 
cadrul societății capitaliste este 
blocată de caracterul profund 
antagonist al" intereselor clase
lor dominante și cele ale ma
selor de oameni ai muncii, 
ceea ce duce la perpetuarea și 
proliferarea dificultăților econo
mice și sociale cu care se con
fruntă țările capitaliste.

înrăutățirea continuă a situa
ției șomajului, avînd repercu
siuni nefavorabile asupra con
dițiilor de muncă și de trai ale 
maselor largi muncitoare, ge
nerează Intensificarea puternică 
a tensiunii sociale, intețirea 
luptei revendicative a proleta
riatului. Semnificative în acest 
sens sint numeroasele demon
strații de protest, 
acțiuni de masă 
în țările capitaliste 
asigurării dreptului 
tal al omului — 
munci.

dinMANAGUA 31 (Agerpres).. — în Nicaragua continuă schimburile intense de focuri dintre efective ale Școlii militare de infanterie Managua, constituită în „batalion deșoc" sub conducerea fiului dictatorului Somoza, și forțele Frontului San- dinist de Eliberare Națională, care luptă pentru răsturnarea regimului dictatorial din țară. Autoritățile au întărit efectivele care luptă împotriva insurgenților, ce dețin de mai multe zile controlul asupra unor cartiere ale orașului Matagalpa, considerat a fi centrul rezistenței populare nicaraguaene. Unitățile regimului au continuat bombardamentul și tirul de artilerie, inclusiv asupra unor edificii cu caracter civil, cum sint sediul Crucii Roșii, spitalul, centrala de telecomunicații. Au fost înregistrați numeroși morți și răniți.Știri din Managua relevă, totodată, că manifestațiile antidictatoriale, mi-

tingurile de protest, grevele și acțiunile de rezistență populară armată s-au extins și in alte localități — la Rivas, Esteli, Granada, Jinotepe, Leon.Actuala situație din țară — a declarat presei un patriot nicaraguaean — reflectă opțiunea majorității populației pentru o alternativă care să excludă atit dictatura lui Somoza, cit și acțiunile forțelor extremiste. „Această Poluție, a spus el. este de esență democratică, iar scopul ei este reconstrucția țării". 'Pe de altă parte, reprezentanții patronatului industrial din Managua au anunțat că sprijină apelul la grevă lansat de opoziția din Nicaragua in ■scopul de a constringe regimul dictatorial al lui Somoza să renunțe la putere. Agenția Reuter subliniază că apelului la grevă i s-a dat curs in special in provincie.
După fuziunea „Peugeot” — „Chrysler"

Acțiuni sindicale în vederea apărării locurilor de muncă

grove, mari 
desfășurate 
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fundamen- 

acela de a

GENEVA 31 (Agerpres). — Reprezentanți ai conducerilor sindicatelor de la uzinele concernului de automobile „Chrysler" și ale firmei „Peugeot- Citroen" din Franța, Marea Britanie și Spania au participat la o reuniune cu caracter de urgență, organizată de Federația internațională a muncitorilor din metalurgie, pentru a decide asupra acțiunilor de solidaritate menite să asigure locurile de muncă după preluarea de către „Peugeot- Citroen" a filialelor europene ale fii‘- mei „Chrysler".Intr-o declarație adoptată de parti- cipanți se cere organizarea unor tratative cu direcțiunile firmelor respective, pentru a se discuta „viitorul locurilor de muncă, al producției, al investițiilor și al garanțiilor sociale". Totodată, este exprimat dezideratul ca guvernele britanic, spaniol și francez să obțină diverse garanții înainte de a aviza acordul. Declara-

ția formulează acuzații la adresa administrației firmei „Chrysler", care nu a informat sindicatele britanice asupra tranzacției incheiate, în pofida convenției colective existente, și care a impus in uzinele din Spania un regim al condițiilor de lucru necorespunzător.In același timp, reprezentanții sindicali estimează că este intolerabil ca firma „Chrysler", puternic îndatorată față de statul britanic, să se poată sustrage de la responsabilitățile ei de ordin economic și social față de angajați, prin vinzarea instalațiilor sale.Sindicatele se angajează să „pre- , gătească o acțiune de solidaritate internațională, care să meargă inclusiv pînă la grevă, în cazul unor tentative de închidere a întreprinderilor sau al altor măsuri de «raționalizare» a producției de natură să se soldeze cu pierderea locurilor de muncă".
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorl! din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 

export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU «o 360 -i


