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Oamenii muncii conduc societatea 
LOCUL ACTIVISTULUI 

ESTE IN MIJLOCUL OAMENILOR
„Trebuie să înțelegem cu toții că în ac

tivitatea organelor de partid și de stat tre
buie să se manifeste, trecînd ca un fir roșu, 
spiritul și orientările programatice ale parti
dului cu privire la întărirea continuă a legătu
rilor cu masele largi populare, la sprijini
rea, în toate și întotdeauna, pe masele largi 
populare".

NICOLAE CEAUȘESCUîn cuvîntările de excepțională însemnătate rostite de secretarul general al partidului, printre alte bogate învățăminte și sarcini conturate cu limpezime, a fost analizat adesea și pe larg imperativul legăturii nemijlo
cite cu oamenii muncii, care trebuie 
să caracterizeze stilul de muncă și de 
viață al fiecărui activist de partid și 
de stat, al fiecărui factor învestit cu responsabilitate in orînduirea noastră socialistă. Este o cerință pe care partidul a subliniat-o în repetate rinduri, pentru care s-au luat măsuri organizatorice concrete și pe multiple planuri și pentru care, mai presus de orice recomandări și imbolduri, există exemplul continuu și neobosit al primului fiu al țării, o- mul care, cel dinții, nu-și precupețește nici prețiosul timp, nici energia, pentru a“ merge mereu și mereu in mijlocul maselor, pentru a se în- tîlni și sfătui cu cetățenii din toate colțurile țării și de toate categoriile.Cu profunzime analitică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în cuvîntările sale adevărul că permanenta legătură cu masele este pentru activist, pentru împuternicitul oamenilor muncii o consecință a spiritului revoluționar care trebuie să-l anime. Baricadele revoluției noastre în perioada actuală sînt schelele și. ogoarele, halele și laboratoarele muncii stăruitoare ; focul luptei cu timpul, complexitatea problemelor ce apar, dar mai ale? esența orin- duirii socialiste și a înfăptuirilor ei reclamă prezența neprecupețită a împuterniciților oamenilor muncii, indiferent de răspunderile încredințate, in mijlocul celor de la care le. provine autoritatea, în numele cărora se ocupă de conducerea operativă a treburilor intr-un sector sau altul al vieții.Prin însuși caracterul său de autentic partid al poporului, de adevărată forță politică a clasei muncitoare, partidul comuniștilor a fost, încă de la înființare și în întreaga sa istorie de lupte grele, o organizație legată trainic și vital, prin totalitatea lirelor, cu cei ce muncesc, cu cei ce odinioară erau înrobiți, cu cei mulți. Grăbindu-se să pună în afara legii detașamentul de frunte al maselor populare, cu toate că știau câ nu-1 pot desființa, guvernanții burghezo- moșierești urmăreau tocmai privarea P.C.R. de principala sa putere — legătura cu masele largi populare. în ciuda terorii, in pofida condițiilor grele ale conspirativității, apoi in disprețul primejdiilor de chinuri și moarte din anii dictaturii militaro-

fasciste, activiștii partidului comunist și ai organizațiilor de masă conduse de el n-au slăbit niciodată legătura cu poporul, n-au încetat să-și desfășoare activitatea revoluționară în mijlocul și împreună cu muncitorii din fabrici, cu țăranii săraci, cu intelectualii progresiști, cu militarii cu vederi radicale. Neprecupețind eforturile și nici jertfele, fără teamă de pericolele majore care-i pîndeau la tot pasul, cu prețul libertății personale și adesea al vieții, comuniștii au făcut totul ca, in orice condiții, chiar din temnițele celei mai strașnice izolări, să păstreze legătura cu mulțimea celor asupriți. Așa au înțeles ei, întotdeauna, calitatea de om politic, de exponent al intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, de activist al celui mai reprezentativ partid al maselor.După cucerirea puterii politice, legătura permanentă și multilaterală a partidului cu masele a devenit nu doar mai lesne de asigurat, ci și mai necesară. în concepția Partidului Comunist Român, prin contribuția teoretică deosebită și prin neobositul exemplu personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a cristalizat tot mai clar teza că rolul conducător al partidului nu trebuie privit ca o funcție de dispecerat, de punct de ob-

servație și comandă situat undeva în zone superioare și intangibile, ci ca o profundă, permanentă și multilaterală întrepătrundere a întregului activ. a tuturor comuniștilor cu poporul, prin conectarea directă la viață, prin implicarea nemijlocită în clocotul ei.Lupta pentru progres nu se poate duce fără dialogul permanent cu făuritorii direcți ai progresului. Politica pusă în slujba intereselor omului n-ar putea fi realizată fără cunoașterea mereu vie, implicată, a cerințelor fundamentale ale oamenilor. Democrația, conducerea treburilor obștești de către înseși masele largi, ar deveni imposibilă dacă reprezentanții cu însărcinări operative ai maselor ar uita să se consulte cu ele, să le cunoască părerile, tendințele, să le capteze sugestiile, propunerile, doleanțele. Legătura permanentă cu oamenii muncii a persoanelor învestite cu răspunderi pe diferite planuri este calea cea mai sigură de rezolvare a problemelor in cunoștință de cauză, pe care nici un sistem informațional n-o poate înlocui.Ar însemna însă o simplificare neavenită tratarea legăturii cu masele exclusiv ca o cerință a documentării activistului. Integrarea in problemele vieții înseamnă identificarea cu aceste probleme — de la dorința ardentă de a le sluji pină la priceperea exemplară de a le rezolva, de la păstrarea spiritului de răspundere mereu treaz pină la materializarea lui în ajutor concret și soluții eficiente, de la buna cunoaștere a oamenilor de către activist pînă la cunoașterea bună a activistului de către oameni.Nu mai departe decit în acest an au avut loc evenimente de o importanță deosebită în viața economică, socială, politică a țării și în desfă-

TIMIȘ
Noi obiective 

industrialeIn perioada care a trecut din acest an, în economia județului Timiș au intrat in funcțiune peste 50 de noi obiective de producție. Astfel, întreprinderea mecanică Timișoara, întreprinderea de utilaje de construcții „6 Martie11, întreprinderile „E- lectrobanat11 și „Electrotimiș“, fabrica de tricotaje „1 Iunie" și cea de spume poliuretanice și-au sporit potențialul productiv cu noi și moderne capacități de producție. în același timp, constructorii timișeni au țat noi ansambluri de de locuințe, însumînd 3 500 de apartamente, muncitorești, studențești și internate școlare, cu o capacitate de cazare de peste 2 500 locuri, un nou hotel la Timișoara, o casă de cultură destinată constructorilor timișoreni și alte e- dificii social-culturale.

înăl- blocuri aproape cămine

din jude la
DOLJ

Mașini și instalații 
realizate 

prin autoutilareUnitățile industriale dețul Dolj au realizatînceputul anului, prin autoutilare, mai mult de 100 importante mașini și instalații, sporind valoarea mijloacelor fixe productive cu peste 30 milioane lei. Printre cele mai semnificative realizări obținute se află o instalație de debitat metale cu jet de plasmă, concepută pentru tăierea ecranelor din cupru de la transformatoarele electrice de mare putere, șase prese hidraulice de cîte 200 tone forță și tot atîtea utilaje de bobinat mașini electrice, un cuptor electric și o bobină specială de inducție — la „Electroputere" ; un număr însemnat de subansam- ble pentru mașini-unelte — la întreprinderea de utilaj greu ; un stand de probe pentru încercarea punților-motor de la autocamioanele ..Roman" — la întreprinderea de reparații auto Craiova. (Age'rpres)
(Continuare în pag. a II-a)

Aspect de la întreprinderea de motoare electrice Pitești Foto : E. Dichiseanu
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Din îndemnul
conștiinței

Nu era treaba oamenilor despre care vom vorbi in 
rindurile de față să stăruie in rezolvarea treburilor 
pe care le vom numi indată. Adică, din nici un „caiet 
de sarcini" nu se putea desprinde vreun indemn in 
această direcție. Și, totuși, ei au judecat că este de 
datoria lor să acționeze cum au acționat. Datorie '! 
Poate chiar mai mult decit atit. Dar iată despre ce 
e vorba :

Dumitru Neacșa și Paul Zaharia sint sudori la în
treprinderea de material rulant „Grivița roșie" din 
Capitală. Tot văzindu-și de treaba lor, la vagoanele 
aflate in reparații, au observat un necaz al montorilor. 
Aceștia depuneau un efort excesiv pentru depresarea 
unor pirghti. Iar la efortul omenesc — deci risipă de 
muncă — se adăuga și o altă risipă : aceea a oxige
nului consumat pentru încălzire. Pentru că numai ast
fel se putea scăpa de griparea pirghiilor amintite. 
Încercaseră ei și alte soluții, dar n-a fost pe-a lor. 
Ce propun sudorii „băgăreți" în treburile altora ? Un

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
!
I

I
I
I
I

sistem simplu, cu o piuliță. Avantajul ? Economie 
de muncă, de oxigen. Economie generată de oxigenul 
căutărilor neobosite, al grijii pentru tot ceea ce este 
in jur. Și ce este in jur este neîndoielnic treaba ta, 
deși „caietul de sarcini" a omis să cuprindă acest 
lucru.

Tot in întreprinderea bucureșteană amintită lucrează 
și un alt sudor, Aurel Cosma. Nici lui nu i-a dat 
pace un neajuns : rugina care înțepenea șuruburile 
vagoanelor intrate in reparație. Pentru desfacerea lor 
se apela la tăierea prin sudură. In acest caz, șansa 
de a mai refolosi piulițele și șuruburile era redusă la 
zero. Deci, un robinet deschis, prin care se „scurgea", 
inutil, metal. E adevărat — picătură cu picătură. Dar 
și pierderea cu picătura tot risipă este. Pornind de 
aici, sudorul n-a trecut liniștit pe lingă neajunsul de 
alături. A conceput și realizat un dispozitiv de demon
tat șuruburi. L-a adăugit, l-a perfecționat cu migala 
și l-a oferit celor ce execută operațiile de demontare. 
Un alt robinet al risipei — închis. Astfel, un om că
ruia „caietul de sarcini" al profesiei lui de sudor 
nu-i punea in față și această obligație și-a asumat 
din îndemnul conștiinței muncitorești o sarcină in plus.

In fiecare picătură, se spune, se reflectă marea în
treagă. Ambele episoade înfățișate mai sus n-au pre 
tenția decit de a fi socotite niște simple picături. Pi
cături in efortul de a gospodări avutul nostru. Și, tn 
același timp, semnul distinctiv de conștiință al unor 
oameni care simt de datoria lor să pună umărul lor 
de proprietar și producător.

Chiar dacă, aparent, ..nu-i treaba lor"...
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Eveniment editorial marcant în viața poliiico-ideologică a țării, operă 
remarcabilă prin spiritul științific, înnoitor, în dezvoltarea societății 
românești, prin contribuțiile esențiale la îmbogățirea tezaurului 

gîndirii și acțiunii revoluționareViața politico-ideologică a țării a cunoscut recent un important eveniment : apariția unui nou volum, al 15-lea, din seria Opere ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU : „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate".Ca și celelalte volume apărute anterior, volumul de față — cuprin- zînd în aproape 670 de pagini rapoarte, mesaje, cu- vîntări, interviuri, articole din perioada septembrie 1977 — martie 1978 — înfățișează bogata activitate teoretică și practică desfășurată de secretarul general al partidului în opera de făurire a noii orînduiri sociale, rolul său capital în elaborarea strategiei și tacticii revoluționare ale partidului.De la prima și pînă la ultima filă a volumului se conturează cu deosebită vigoare acea trăsătură esențială a modului de gîndire și acțiune al tovarășului Nicolae Ceaușescu — legătura permanentă cu viața, dialogul necontenit cu poporul, adincimea analizei științifice a fenomenelor economico-sociale, cutezanța gîndirii novatoare, realiste, bazate ferm pe confruntarea permanentă a teoriei cu practica socială.In pofjda marii diversități tematice a lucrărilor incluse în volum, acestea se impun, prin bogăția de idei și ansamblul măsurilor preconizate, ca părți componente ale aceluiași tot unitar care definește vocația de mare conducător a secretarului general al partidului nostru : energia clocotitoare, preocuparea asiduă și fermitatea neclintită manifestate în direcția realizării exemplare, în toate domeniile construcțieisocialiste, a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a prevederilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Deosebit de concludente apar în acest sens Raportul cu privire la realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea. a Programului Partidului Comunist Român, prezentat la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 și Cuvintul de închidere a lucrărilor acesteia.Pornind de Ia rezultatele remarcabile obținute în realizarea prevederilor planului pe primii doi ani ai cincinalului, de la rezervele ce au fost puse in evidență prin mobilizarea inițiativei și forței creatoare a oamenilor muncii, secretarul general al partidului a fundamentat necesitatea accelerării ritmurilor de dezvoltare stabilite inițial. In acest scop, a fost elaborat Programul de creștere suplimentară a producției in

dustriale, de dezvoltare economico- socială mai accentuată a României in perioada 1976—1980, a cărui înfăptuire va permite să ajungem mai devreme la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea. Inspiră optimism și încredere in viitor perspectiva luminoasă înfățișată de secretarul general al partidului,

continuă și rapidă a avuției naționale, pentru micșorarea decalajului Care ne mai desparte de țările avansate economic, pentru realizarea unei temelii trainice ridicării nivelului de trai al întregului popor. Atît in timpul numeroaselor vizite de lucru întreprinse în a- ceastă perioadă în județele țării, cît și în cuvîntările rostite cu diverse prilejuri, în centrul preocupărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au a- flat acele probleme vitale de care depinde dobîndirea de rezultate maxime de pe urma intensului efort pe care îl facem în direcția a- cumulării, în vederea intensificării ritmului de creștere a economiei. Se vădesc prin aceasta, o dată mai mult, patriotismul fierbinte, înalta răspundere a secretarului general al partidului față de generațiile prezente și cele viitoare, față de ziua de mîine a patriei noastre socialiste. Abordînd problemele progresului mai rapid al economiei, secretarul general al partidului are permanent în vedere în lucrările sale ca acest proces să se desfășoare in condițiile u- nei cît mai înalte eficiente economice, prin afirmarea viguroasă a factorilor calitativi ai reproducției socialiste lărgite. In acest sens, se impun viziunea largă privind crearea condițiilor pentru asimilarea largă în producția materială a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, organizarea superioară a cercetării științifice și tehnologice, precum și apropierea de producție a unităților de cercetare ; mobilizarea tuturor factorilor tehnici, organizatorici și moral-politici indirecția creșterii accelerate a productivității muncii, reducerii cheltuielilor materiale de producție, folosirii intensive a tuturor capacităților de producție, intronării u- nui riguros climat de ordine și disciplină în toate compartimentele activității productive ; ridicarea calificării forței de muncă, îndeosebi pe calea legării mai puternice a procesului instructiv-educativ cu cercetarea și practica productivă. în acest context, secretarul general a subliniat că este imperios necesar ca problemele eficienței economice să fie aprofundate, sub raport conceptual, încă de pe băncile facultăților și liceelor.Este de remarcat că lucrările de față conțin o mare bogăție de idei noi care îmbogățesc substanțial conceptul de eficiență economică. Semnificativă în această privință este cuvin-

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Al cincilea anotimp
dobrogeaRecent, două unități agricole din județul Constanța, profilate pe creșterea oilor, au primit înalte distincții pentru rezultatele obținute in 1977. Unitatea agricolă Sibioara a primit Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru cea mai mare producție, de peste 11 kg lină obținută de la fiecare oaie, iar Asociația pentru creșterea și ingrășarea ovinelor Mihail Kogălni- ceanu a primit Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a. pentru cel mai mare spor de creștere în greutate. Aceste două distincții încununează, de fapt, activitatea tuturor crescătorilor de oi din Dobrogea, despre care se spune că au reușit să facă din primăvară un anotimp continuu.Știm : cu mult înainte de a răsări primii ghiocei, primăvara în Dobrogea e anunțată de apariția mieilor. O primăvară pe care specialiștii Stațiunii centrale de cercetări pentru creșterea oilor de la Palas-Constanța au reușit s-o permanentizeze punînd la dispoziția crescătorilor tehnologia completă șl experiența practică pentru a obține de la turmele lor miei din ianuarie și pină în decembrie — în mod eșalonat. Un al cincilea anotimp dobrogean... Și astfel, cu mult înainte de apariția primilor fulgi de zăpadă în saivanele crescătorilor de oi din Dobrogea apar, ca niște bulgări de nea, mieii.Ca urmare, spre marile complexe zootehnice de la Mihail Kogălniceanu. Co- gealac, Topalu. Dunăreni și din alte localități e un permanent exod de turme de miei. îmbarcate în autofur- goane speciale și duse pentru a fi crescute în condiții industriale. Și astfel, păstoritul. cea mai veche îndeletnicire a locuitorilor din jurul Carpatilor și cea mai tradiționalistă pînă de curînd, se dezvoltă acum, potrivit ultimelor cuceriri

ale științelor biologice și pe măsura tehnologiei industriale create de specialiști....Consătenii lui Nicolae Gaidagiu. președintele cooperativei agricole din Topalu. localitate așezată pe malul Dunării, în apropiere de Hîrșova, au fost de cind se știu ei, din moși-stră- moși, ciobani. Cîndva, de mult, au ooborit cu turmele din munți, la Dunăre, la iernat, și unii dintre ei s-au statornicit definitiv. inte- meindu-și aici bordeie și case din lut. alături de ceilalți români pe care îi găsiseră aici ocupîndu-se cu agricultura. Din vremurile acelea au rămas nenumărate toponimice, cum ar fi „Vadul oii" pe unde-si treceau ciobanii turmele dincolo și dincoace de Dunăre. Cooperativizarea agriculturii dobrogene a redimen- sionat si străvechea îndeletnicire a crescătorilor de oi. în mai puțin de zece ani, unitatea din Topalu a ajuns să numere nemaiauzita turmă de 10 000 de oi — căreia. în ultimii ani, i s-a mai adăugat și o crescătorie de miei în flux industrial cu o capacitate de 15 000 de capete anual — devenind astfel coopera

ntiva cu cele mai mari turme din țară. Rezultatele dobîndite în acest înfloritor domeniu au avut un efect notabil : unitățile a- gricole din județul Constanta au acum un milion de oi. cărora li se adaugă în fiecare an mai bine de un milion de miei, efectiv care întrece cu mult pe cel din alte județe ale tării și care reprezintă dublul turmelor de altădată, cînd aproape jumătate din pămîntul cuprins între Dunăre și Mare era. de fapt, un izlaz.Hotărîtor a fost aportul științei. La stațiunea de cercetări de la Palas, după eforturile de-a lungul a 80 de ani ale unui sir de sa- vanti. fusese creată o rasă merinos cu proprietăți miraculoase: un singur berbec cîntărea 110—130 kg și dădea cîte 25 kg de lînă fină (cît pentru 11 costume de haine). Crescătorii de oi care învățaseră la cursurile de zootehnie noțiuni de biologie și aflaseră, teoretic. cum pot rasele lor. țur- cană și tigaie, cu lînă grosolană și putină, să fie a- meliorate prin selecție și încrucișări artificial dirijate cu berbecii merinos de Palas. urmau să-și aplice în practică cunoștințele. Ușor de spus, mai greu de făcut. Acțiunea de merinozare li se părea unora un fel de sacrilegiu la adresa naturii, moștenind cu încăpățînare convingerea că animalele trebuie lăsate așa cum sînt ele, singura condiție pentru
George M1HAESCU

(Continuare în pag. a V-a)

în Raportul la Conferința Națională, ca, prin înfăptuirea viitorului cincinal, România să treacă la stadiul de țară cu dezvoltare medie. Aceasta va însemna un mare pas înainte pe drumul spre obiectivul istoric prevăzut în Programul partidului — ridicarea României in rindul țăribsr avansate economic.Desigur, in acest context, este lesne de înțeles câ și in volumul de față, ca de altfel și in cele anterioare, o pondere însemnată în ansamblul lucrărilor dețin problemele esențiale pentru întărirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, creșterea in ritm accelerat a forțelor de producție. Cu deosebită claritate și putere de convingere este exprimat imperativul repartizării șLîn cincinalul viitor a unui volum însemnat din venitul național pentru fondul de dezvoltare economico-socială, aceasta fiind singura cale viabilă pentru j creșterea (Continuare în pag. a IV-a)

indicator mobilizator pentru 
creșterea eficienței economice

La uzinele „Semănătoarea”: O experiență 
de larg interes în aplicarea noului mecanism 

economico-financiarIn spiritul hotăririi Plenarei din martie a C.C. al P.C.R., a indicațiilor prețioase date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivele intreprinderilor au în această perioadă datoria să desfășoare o amplă și stăruitoare activitate in vederea aplicării în viață — ca indicator de bază al planului — a producției nete, care orientează eforturile și preocupările oamenilor muncii spre realizarea volumului fizic de produse cu cheltuieli materiale mereu mai reduse. Aceasta este — așa cum s-a subliniat din nou la Plenara din iulie a C.C. al P.C.R. — o sarcină de maximă importanță, ce se circumscrie organic in ansamblul programului de măsuri cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar, la accentuarea autoconducerii muncitorești și aplicarea au- togestiunii economice in toate intreprinderile, la creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii in mai buna gospodărire a unităților economice — cerințe esențiale pentru economia noastră, pentru moderniza

rea ei, pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România.După cum este cunoscut, de cîțiva ani, numeroase unități industriale experimentează utilizarea producției nete ca indicator de plan, acumulind o bogată experiență in acest domeniu. De la 1 iulie a.c., s-a trecut la aplicarea acestui indicator in toate intreprinderile. Ce experiență se conturează in acest domeniu, ce rezultate s-au obținut pînă acum, cum acționează colectivele de întreprinderi pentru creșterea valorii producției nete, a valorii nou create în activitatea economică, în strin- să interdependență cu realizarea producției fizice, a celorlalți indicatori cantitativi și calitativi ai planului ?Propunindu-ne să înfățișăm asemenea experiențe, ne-am oprit — in ancheta „Scinteii" de astăzi — asupra citorva aspecte menite să pună in evidență rezultatele și preocupările actuale în acest domeniu la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală.
Pagina a lll-a

La Pașcani a intrat 
în funcțiune o nouă 

fabrică de zahărîn orașul Pașcani a Intrat In circuitul economic productiv, cu aproape o lună de zile înainte de termen, un nou obiectiv industrial : întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr.Noul obiectiv, realizat pe baza unui proiect elaborat de Institutul de studii și proiectări construcții pentru agricultură șl Industria alimentară din București, are un Înalt grad de mecanizare și automatizare a Întregului proces tehnologic, care ii asigură o Înaltă productivitate și o eficiență economică ridicată. Fabrica este dotată cu utilaje și mașini de mare complexitate tehnică, furnizate în mare parte de întreprinderi specializate din țara noastră. (Manole Corcaci).
Urbanistică nouă la Focșani Foto : Gh. Vi
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Trofee 
vînătorești

La Muzeul de științele na
turii din Deva s-a deschis o inte
resantă expoziție de trofee de 
vinătoare. Este prima expoziție 
de acest fel organizată în jude
țul Hunedoara, 
exponate de o 
din fauna țării, 
— unicate. Din 
fee expuse, nu

I
i
i
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Sint prezentate 
rară frumușele 

multe dintre ele 
cele 156 de tro- 
mai puțin de 81 

sint medaliate cu aur. argint și 
bronz. Cele mai valoroase trofee, 
care vor întruni și sufragiile vi
zitatorilor, vor fi selecționate 
pentru a fi prezentate 
ziția internațională ce 
loc la București, tn 
tombrie.

la expo- 
va avea 

luna oc-
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La volan 
fără permis

Este de neimaginat ca o per
soană fără permis de conducere 
să se urce la volanul unui... 
autobuz ! Dar așa s-a întimplat 
la Galați, unde miliția jude
țeană l-a depistat pe Gh. Ma- 
nailescu conducind ilegal un di
tamai autobuz plin cu călători. 
Mașina aparține autobazei nr. 2 
a Întreprinderii de transporturi 
auto Galați. Și Manallescu apar
ține tot de această întreprinde
re, fiind autorul mai multor 
încălcări grosolane ale regulilor 
de circulație, care au culminat 
cu suspendarea permisului de 

acestea, 
amintite 

autobuz

conducere. Cu toate 
conducerea autobazei 
i-a încredințat un autobuz cu 
călători, mai bine de două săp- 
tămîni la rind, ca și cînd 
usturoi nu mincase..,

nici

I Cinema
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tograf cu 
autotaxare

După cum se știe, la Bucu
rești, la Cluj-Napoca și in alte 
orașe ale țării, diriguitorii trans
portului in comun au trecut la 
autotaxare. Un sistem simplu, 
practic, economic. Dar auto- 
taxarea cîștigă teren și în alte 
domenii. La intrarea in cinema
tograful din comuna Romos, ju
dețul Hunedoara, se află o masă, 
iar pe masă — o tavă cu bilete. 
Alături, o anumită sumă de bani 
mărunți pentru rest. Cetățenii — 
tineri și virstnici — plătesc și își iau singuri biletul. Pini 
acum, după flecare spectacol, 
cînd s-a tras linie și s-au făcut 
socotelile, nu au lipsit niciodată 
nici cinci bani I
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de pe vremea 
dacilor

De cînd se fardează frumoasele 
noastre ? iată o întrebare care — 
pînă de curînd — ar fi primit 
drept răspuns cel mult o ridicare 
din umeri. Ultimele cercetări . 
aduc insă precizări interesante. 
Printre descoperirile făcute in 
așezarea carpo-dacică dl?i seco
lele II—III e.n. de la Pădureni, 
județul Vrancea, se numără și 
două splendide pudriere confec
ționate din bronz. Mai mult, in 
interiorul acestora s-a găsit și 
pudră. Un praf de culoare roz, 
extrem de fin, obținut prin pisa
rea mărgeanului. O pudră care 
este — cum au dovedit-o cerce
tările de laborator — cu nimic 
mai prejos față de produsele 
similare din zilele noastre.
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si butelia»
Toată suflarea din comuna 

Valea Standului, județul Dolj, 
îl cunoștea pe Marin Belu. li 
cunoștea și nu prea, de vreme 
ce făcu el ce făcu și, intr-o bună 
zi (că numai bună n-a fost), o 
porni la drum cu o butelie de 
aragaz, cumpănind-o pe spi
nare, ca pe vremuri o cobiliță... 
Și cum mergea el, Mărin, 
hop că-l întreabă cineva :

— De vînzare-i butelia 1
— Îhî — a mormăit el.
— Și cit ceri pe ea ?
— Trei bătrine. 

miare 
existe

Dar
Marin
lia n-a mai fost vîndută, ci dusă 
înapoi la depozitul craiovean, de 
sunde o sustrăsese și din cauza 

ăreia „s-a ars“.

așa,

trei 
nu

I
I
I
I
I

AUTOCONDUCEREA
Șl AUTOFINANȚAREA COMUNELOR

obiectiv prioritar pe agenda
consiliilor populareAutoconducerea si autofinanțarea necesită — asa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nlcolae Ceausescu — ca fiecare oraș, fiecare comună să aibă bugete proprii de venituri si cheltuieli, să-și întocmească planuri anuale si cincinale de dezvoltare economico-socială. astfel îneît, în cîtiva ani, toate localitățile patriei să poată trece, practic. la autofinanțare. De la ce stadiu pornesc în realizarea acestui proces complex consiliile populare ? Ce acțiuni întreprind ele in prezent pentru a asigura traducerea in viată a măsurilor stabilite de conducerea partidului ? într-o convorbire pe această temă, tovarășul Ion Nicola, prim-vicepreședintc al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Gorj, ne-a înfățișat cîteva din preocupările existente în acest județ pentru întărirea autoconducerii și autogospbdărlrii.Unul din instrumentele principale prin care se realizează autoconducerea si autofinanțarea localităților îl constituie bugetele consiliilor populare. Interlocutorul ne furnizează o serie de date din care rezultă că, încă de la înființarea județului, consiliul popular a acordat atenția cuvenită gospodăririi mijloacelor materiale și bănești încredințate de societate pentru dezvoltarea localităților. Dacă în 1968 exista în județul Gorj doar o singură unitate administrativ-teri- torială — municipiul Tg. Jiu — cu buget echilibrat. în 1978 numărul consiliilor populare care au bugete echilibrate, fără subvenții de la stat, se ridică la 11 : municipiul Tg. Jiu, orașele Ticleni și Motru, comunele Bumbești-Jiu. Bumbești-Pițic. Mătă- sari. Cîlnic. Fărcășești. Bîlteni, Tur- cenl si Tismana.Rezultate pozitive în echilibrarea bugetelor locale sînt de semnalat și pe ansamblul județului. în ultimii doi ani. veniturile proprii ale consiliului popular județean au sporit, în medie, fată de cele planificate, cu peste 7 milioane lei. îndeosebi pe seama creșterii contribuției cotelor- părti din beneficiile unităților economice. O altă sursă importantă a constituit-o mărirea volumului beneficiilor si a impozitului pe circulația mărfurilor prin creșterea desfacerilor și îmbunătățirea aprovizionării populației. Echilibrarea bugetelor locale a condus la creșterea posibilităților consiliilor populare de a finanța în întregime cheltuielile pentru învătămînt. cultură, sănătate si asistentă socială, de a îmbunătăți gradul de dotare edilitar-gospodă- rească al localităților.O contribuție importantă la întărirea autogospodăririi si la realizarea unor bugete care să permită trecerea intr-un număr tot mai mare de orașe si comune la autofinanțare o constituie si rezultatele tot mai bune obținute în participarea cetățenilor la înfăptuirea lucrărilor de interes obștesc. în iudet s-a dezvoltat o adevărată întrecere intre localități in a-și construi — prin muncă ■ patriotică — scoli, cămine culturale, dispensare. poduri, fîntîni etc. Contribuția populației în ultimii doi ani, prin acțiunile de muncă patriotică, s-a materializat in construcția a 97 săli de clasă, 7 dispensare, 3 laboratoare. 6 ateliere școală. 3 grădinițe. 4 cămine culturale, extinderea rețelelor de alimentare cu apă,

repararea de străzi si trotuare, extinderea zonelor verzi, amenajări și întrețineri de baze sportive, executarea de diguri și taluzări ctc.Călăuzite de indicațiile date de tovarășul Nicolae la Conferința pe tară a tilor consiliilor populare, organele locale ale puterii si administrației de
de maluriprețioase Ceausescu nreședin-

Preocupări

(Urmare din pag. I)

in

stat din județul Gorj se află în prezent în plină activitate de definitivare a planurilor de dezvoltare eco- nomico-socială a localităților ne anul 1979 si a proiectelor de buget. Avînd în vedere importanta acestor acțiuni, pentru fundamentarea planurilor anuale de dezvoltare a orașelor și comunelor, a bugetelor acestora, s-a stabilit ca. în această perioadă, comisia permanentă plan-finante a consiliului popular județean. împreună cu comisiile permanente similare de la orașe si comune să analizeze in fiecare localitate posibilitățile de valorificare a resurselor locale pentru crearea de noi unităti de producție și prestatoare de servicii, care să contribuie la sporirea veniturilor bugetare proprii si la ocuparea for-

muncă din comune ne toată anului. în acest sens, se va cu precădere pentru dezvol-tei de durata acționa tarea de către consiliile ponulare a unităților producătoare de var. cărămidă. balast — pentru care există importante resurse în majoritatea comunelor. Vor fi analizate, totodată, posibilitățile creării si dezvoltării in toate comunele a unor unităti artizanale puternice — de tesut covoare, confecționat cojoace Si alte obiecte de artă populară, olărit, prelucrare artistică a lemnului — care să asigure atît valorificarea bogatelor resurse locale, cit si antrenarea unui număr mai mare de oameni la practicarea în mod industrial a unor meșteșuguri traditionale ne aceste meleaguri.—• Toate aceste preocupări — subliniază în încheiere interlocutorul — vor fi cu atît mai rodnice, cu cît se vor bucura si de sprijinul mai operativ al organelor centrale, pe baza îmbunătățirii mecanismului general de perfecționare a activității eco- nomico-financiare și de planificare în sistemul activității consiliilor populare. Noi înțelegem sporirea autonomiei și inițiativei consiliilor populare ca pe un proces complex care presupune. în primul rînd. sporirea răspunderii fată de gospodărirea fondurilor din dotare, creșterea contribuției fiecărui consiliu popular la dezvoltarea economico-socială a localității respective, la prosperitatea generală a tării.

Adică
— preciză el, ca să 
nici un dubiu.
cum însăși prezența

a părut dubioasă, bute-
lui

Telta pe...

cîteva săptămini încoace, 
de acumulare al hidrocen- 
Dăești, de pe riul Olt, a 

\t loc de popas pentru nu- 
te stoluri de pescăruși și 
Ubatice. Zilele trecute, 
a li s-au mai alăturat 
de stirci, berze, cocori, 
vr fi ales păsările... Del- 
nai aici loc 
ia nu e greu 
tumulare de 
imile sale 
tlima cea mai blinda de 
gurile Vilcei. Aflată in 
ta șoselei internaționale 
ea a devenit un punct 
atracție turistică pen- 

cei care străbat pito- 
tle a Oltului.

de popas ? 
de dat. La- 
la Dăești și 

constituie

li realizată de
POPA

Ijlnul corespondenților 
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Odihnă și 
curd balneara

la munte
și la mareToate stațiunile balneoclima- tice din țară noastră sînt situate în locuri pitorești, permițînd în felul acesta combinarea curei balneare cu un concediu plăcut.Oficiile județene de turism, filialele și punctele de valorificare ale acestora vă oferă în luna septembrie bilete pentru :• ODIHNA PE LITORAL și în stațiunile : SINAIA, PREDEAL, POIANA BRAȘOV, BUȘTENI, BORSEC, TUȘNAD, DURAU, SEMENIC, BORȘA, IZVOARELE, cu cazare in hoteluri.Pentru stațiunile Predeal, Sinaia și Bușteni se percep tarife de 44—56 lei'zi/persoană, în funcție de confort (cu mențiunea că in acest tarif sînt cuprinse masa și cazarea în vile) ; după 15 septembrie costul cazării se reduce.• CUBA BALNEARA la EFORIE NORD și MANGALIA și în stațiunile SOVATA, SLANIC MOLDOVA, . CALIMANEȘTI, CĂCIULATA, SÎNGEORZ, TUȘNAD, BUZIAȘ, GEOAGIU-BAl, LACU SĂRAT, AMARA, SĂ- CELU, MONEASA. TINCA, BAZNA, OCNA SIBIULUI, PUCIOASA.• Se pot asigura în oricare din stațiunile respective și vacanțe mai scurte (de 3—4—6 zile) sau orice alte acțiuni turistice de grup.Posesorii biletelor de odihnă și cură balneară eliberate oficiile județene de turism și lialele acestora beneficiază reducere la tariful de cazare transport C.F.R. In fotografia jos : Legendarele „Babe" de platoul Bucegilor.

Cuvîntul
cititorilor,

CUVÎNTUL

OAMENILOR

MUNCII
I r |

Beneficiar: colectivul uzinei
Ioan Rotărescu, lăcătuș, întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul Caraș-Severin : Pe baza rezultatelor în îndeplinirea planului, în întreprinderea noastră se creează noi posibilități de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale întregului colectiv. în afara cantinei existente, cu peste 500 abonați, anul acesta au fost puse în funcțiune două microcanti- ne pentru personalul din secțiile situate in zonele de nord și de sud ale unității, unde servesc mîn- care caldă peste 400 persoane. Zilnic sînt asigurate meniuri consis-

tente și diversificate. întrucît prin extinderea întreprinderii numărul personalului muncitor va crește, în prezent se află în construcție altă cantină, care va avea o capacitate de 2 000 locuri, in trei serii.în sectorul sudic al unității s-a construit un grup social, care cuprinde garderobe prevăzute cu vestiare, dușuri, băi. Sînt în curs de amenajare spații unde cadre medicale calificate vor acorda asistență medicală femeilor. Totodată, va spori și căminele locuri.

șurarea tuturor s-a manifestat această strinsă legătură a activului de partid, obștesc și de stat cu toți oamenii muncii. Nu pur și simplu ca o prezență fizică, ci ca o integrare efectivă și vizibilă în roade. Intrăm în ultima parte a anului, an hotărîtor al unei perioade decisive. în fața tuturor oamenilor muncii stau sarcini deosebit de importante. Ca și pînă acum, există condițiile, dar și cerința ca prezența activistului în mijlocul celor pe care îi reprezintă să se exercite nu ca spectator de onoare, ci ca unul care pune umărul, nu ca inspector detașat, ci ca purtător de experiență, ca tribun, ca arhitect, ca specialist, ca om, Să se fructifice în aport real, în grăbirea rezolvării problemelor, în lichidarea factorilor sau predispozițiilor de stagnare, în impuls viu, creator.Totodată, nu trebuie uitat nici o clipă că puterea politică și economică în orînduirea noastră aparține pe deplin și efectiv poporului unit în jurul clasei muncitoare și al partidului ei. Activistul de partid, sindical, U.T.C., al altor oi ganizații obștești, de asemenea, funcționarul de stat, orice persoană învestită cu o anumită răspundere trebuie să aibă mereu vie în conștiința sa ideea că, oricît de importante însărcinări are, nu el deține .puterea, nu el personal conduce, nu el este stăpînul destinelor. Activistul de parțid, obștesc sau de stat deține doar un mandat, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă. îndeplinirea conștiincioasă a acestui mandat antrenează supunerea continuă a activității de conducere 
trolului și judecății 
izvoarele puterii, al tați. Indiferent degindire și cunoaștere a cuiva, viața și activitatea, mai ales ale activistului — care este un tribun — sint cuprinse de scleroză și artificial dacă el nu resimte nevoia organică, intimă, vitală, de a se sfătui în permanență cu oamenii. Atitudinea activistului în aceste legături cu oamenii trebuie deci să fie străbătută de respectul datorat celor față de care răspunde ; a merge în mijlocul oamenilor înseamnă deci nu numai 
a merge să controlezi, să verifici, ci 
și să asculți, să înțelegi, să înveți.Prin faptul că orice mandat politic, obștesc, de reprezentare, coordonare poartă. în sistemulcietății noastre, girul puterii oamenilor muncii, îndatorirea celui învestit cu o răspundere de a se prezenta necontenit deținătorilor adevă- rați ai puterii constituie o obligație fundamentală, de la care nimeni nu se poate sustrage, pentru că nimeni.

operativă con- 
celor ce dețin celor reprezen- capacitatea de

deso

O inițiativă pierdută pe drum

Con- Iași : elec- din
fost în ac- a ora- a ho-

prin trageri la cite 9 825 de cîștiguri, in cuprinse intre 50 000 de 800 de lei.

capacitatea de cazare în de nefamiliști cu încă 352
P. CONSTANTIN

încrederea, comunist în expresia ce- și morale, a

Dialog cetățenesc, schimb 
de experiență

Gheorghe Zaiț, inspector la siliul popular al municipiului De curînd, în circumscripția torală nr. 8, cartierul Copou Iași, a avut loc o întîlnire între deputății consiliului popular, președinții comitetelor de cetățeni, ai asociațiilor de locatari, secretarii organizațiilor de partid din cartiere și alți activiști obștești. Au dezbătute metodele folosite țiunile de bună gospodărire șului, de traducere în viață

tărîrilor de partid, â legilor țării. Deputății și cetățenii din această circumscripție au împărtășit din experiența dobindită in cursul executării prin muncă patriotică a Unor lucrări în valoare de peste un milion lei, față de 750 000 lei cit se prevăzuse pentru anul 1978. Vizi- tind' cartierul, oaspeții au făcut și observații, propuneri : amenajarea unui loc de joacă pentru copii, îngrijirea fintînii arteziene din parcul în care se află complexul de cămine studențești nr. 2 etc.
Jon Bratu, muncitor pensionar. Cîmpina : Cu citva timp în urmă, întreprinderea de panificație din orașul nostru organiza periodic, la un centru de pîine, o expoziție cu produsele ei pentru a afla opinia consumatorilor asupra calității sortimentelor puse in vinzare. Noi, cetățenii, am apreciat această inițiativă deoarece aveam posibilitatea să facem direct propuneri pentru creș-

terea calității produselor și serviciilor în acest sector al aprovizionării populației. Faptul că o asemenea modalitate de a cunoaște părerea consumatorilor a fost dată uitării mă face să cred că expoziția a avut doar caracter demonstrativ. De aceea propun să se reia această practică — și nu numai la un singur centru de desfacere a pîinii.
Semnal critic pe adresa 
întreprinderii furnizoare

nu se poate sustrage controlului celor cărora le datoreazăPrezența activistului mijlocul oamenilor este rinței organice, politice păstrării legăturilor strinse cu clasa căreia îi aparține, care l-a format și i-a dat mandat s-o reprezinte. Tot astfel cum fiul care uită să-și întîlnească părinții nu este decît un renegat, persoana învestită cu o răspundere intr-un mecanism al puterii populare ce ar uita să se consulte cu oamenii din popor, ar fi un înstrăinat. Rele- vînd că prezența activistului în mase corespunde spiritului de muncă șl viață colectivă, specific ideologiei noastre, și combătînd mentalitățile individualiste, secretarul general al partidului a arătat că tendința unora spre izolare exprimă o atitudine boierească. într-adevăr, izolarea de oamenii muncii este incompatibilă cu calitatea de reprezentant al lor, deci echivalează, cel puțin pe plan moral, cu o înstrăinare de clasă.întreaga experiență revoluționară atestă că militantul autentic, omul consecvent idealurilor înalte cărora le-a consacrat viața nu se poate, sub nici o scuză, izola de marea de oameni și de viața lor fără riscul de a uita vocea acestei mări, aerul ei curat. A fi în permanentă legătură cu oamenii muncii este și un prilej de continuă autoexaminare morală, de confruntare a exigențelor față de tine însuți cu exigențele celorlalți, a opticii tale de viață cu optica poporului, a conduitei tale prin judecata fie și a unei priviri. Ca să nu-ți pierzi omenia, trebuie să nu faci excepție de la traiul obișnuit al oamenilor. Ca să-ți menții trebuie să te compari ță cu ținuta morală a sola întregii activități, lui simplu, a bunului simț, a păstrării măsurii, se reglează numai și numai în confruntare lalți, a tutușor. ța și activitatea fost asemănate cu viguros. Ce fel de desfășura în colivia strimtă a auto- claustrării ? Doar un zbor mimat, o zbatere fără rost și tristă. Ea nu racterizează, desigur, pe nimeni activul poporului nostru, fie și motivul că partidul nu îngăduie, cadrul organizatoric nu mai permite p asemenea retragere din fața vieții. Dînd răspuns îndemnurilor partidului de a se afla permanent în mijlocul oamenilor, activistul trebuie să fie însă primul preocupat ca această prezență să-și atingă scopul, să fie o formă cu conținut bogat, adică să se regăsească în roade concrete, in competență sporită. în prestigiu consolidat, în optică, în conduită, în tinerețe revoluționară.

Obligațiuni C.E.C. laUnitățile C.E.C. și oficiile poștale din întreaga țară pun la dispoziția oamenilor muncii de Ia orașe și sate, pină la data de 10 septembrie a.c. inclusiv, obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri la valoarea lor nominală, fără diferență de preț.Emise în valori

valoarea nominala

fixe de 200,

100, 50 și 25 de lei, obligațiunile C.E.C. constituie un instrument de economisire avantajos la care Casa de Economii și Consemna- țiuni acordă depunătorilor, în fiecare lună, sorți, valori lei și

Viorel Cotaie, șeful echipei de șamotori de la Combinatul de lianți Hoghiz, județul Brașov : Folosirea cuptoarelor de clincher la întreaga capacitate depinde mult de modul în care facem înzidirea lor cu cărămizi refractare. Noi primim cărămizi de la întreprinderea de materiale refractare din Dej. De citva timp însă, munca noastră este îngreunată serios, deoarece întreprinderea nu ne livrează loturi de că- •rămizi din aceeași clasă; fapt ce nu ne permite să executăm o înzidire de bună calitate a cuptoarelor. Greutăți ne creează și nerespectarea

dimensiunii cărămizilor : rosturile dintre ele, numeroase, duc la uzarea prematură și la deteriorarea căptușelii. Or, se știe, oprirea repetată a cuptoarelor pentru refacerea căptușelii înseamnă cheltuieli suplimentare, producție de ciment mai redusă.Clincherul pe care-1 producem este indispensabil la fabricarea cimentului. De aceea propunem consiliului oamenilor muncii, colectivului Întreprinderii furnizoare din Dej, să analizeze și să ia măsuri hotărite pentru a ne livra cărămizi refractare de bună calitate.

ținuta morală, în permanen- celorlalți. Buca și a traiu-
cu viața celor- Nu o dată, via- comunistului au un zbor înalt și zbor s-ar putea

cadi n pe iar

Sergiu ANDON

în Capitală sosesc și peste 150 de trenuri de transportă din toată țara spre București, și de aici spre toate colțurile țării, peste 200 000 de oameni.Să-ți potrivești ceasul după trenuri ! în ultima vreme. însă, ceasurile sosirii trenurilor au cam luat-o razna. Iată ce rezultă din „fotografierea" sosirii principalele București-Nord și București-Basarab.București-Nord : In ziua de 1 septembrie, între orele 7—10, am urmărit sosirea în Gara de Nord a 17 trenuri. Dintre acestea, 6 au sosit Ia timp — două accelerate (722 : Galați —București și 122 : Timișoara—București) și 4 trenuri personale. Celelalte, in număr de 11, au avut următoarele întîrzieri : acceleratele 118 — 60 minute, 132 — 70 de minute, 142 — 15 minute, 332 — 7 minute, 442 — 35 de minute, 508 — 75 de minute, 552 — 25 de minute, 606 — 40 de minute, rapidurile 22 — 15 minute și 82 — 60 , de minute. A doua zi, între aceleași ore, situația întîrzierilor se prezenta astfel : rapidurile 12 și 22 — 20 și, respectiv, 25 minute, acceleratele 316 — 60 de minute, 332 — 60 de minute, 422 — 120 de minute, 426 — 30 deminute, 606 — 10 minute, personalele 1 026 .................................................................nutePe cum legături între importante centre ale țării și Capitală. Din cauza întîrzie- rii trenurilor, timpul atîtor oameni este trecut — ca să ne exprimăm în termeni feroviari — „pe linie moartă".București-Basarab : Pe peron și In sala de așteptare — lume multă. Unii așteptau să tragă trenul pentru a pleca, alții veniseră să întîmpine pe cineva. Un bărbat cu un buchet de flori în mină măsura dimensiunile peronului, după care zăbovea minute în șir în fața ghișeului de informații, unde, pe un peticei de hîrtie, scria că personalul 1104 de la Pietroșița, care trebuia să sosească în stație la ora 8,14, are 120 de minute întirziere. Nici mai mult nici mai puțin de două ore I Pe un traseu care de la un cap Ia altul este parcurs in trei ore. Trenul 1 094 vine de aproape, de Ia Pitești, dar a intîrziat 16 minute ; 5 314 de la Ploiești pînă la București a reușit să acumuleze 22 de minute întîrziere ; 1 302, care venea numai de la Roșiori, avea 58 de minute întîrziere. Minute și chiar ore răpite din timpul unor oameni ocupați, activi, pierderi irecuperabile pentru munca lor.

pleacă zilnic persoane. Ele

trenurilor in două din gări ale Capitalei :

— 50 de minute, 4002 — 40 mi- etc.lista întîrzierilor se află, după se vede, trenuri care stabilesc

I

între o sosire și băm cîteva cuvinte ca, impiegatul de Basarab.— Din păcate — cutoarea — multe gară la noi cu întîrzieri destul de
o plecare, schim- cu Leontina Iluș- serviciu din garane spune interlo- trenuri ajung in

curse — ei se numără cu miile — în- tîrzierea trenului înseamnă adesea compromiterea unei zile de lucru. De aceea, nu o dată, ni se cere să adeverim ora reală a sosirii trenului, pentru ca oamenii să aibă justificări la locul de muncă.
De ce întîrzie

trenurile ?
Ce au constatat reporterii noștri prezenți două zile 

în principalele gări ale Capitalei

...și totuși, lista trenurilor întîrziate nu este completâ

mari. Și atunci, oamenii sînt nevoiți, pur și simplu, să alerge cu bagaje, cu copiii de mină spre alte trenuri de legătură sau spre treburile care-i așteaptă, căutind să cîștige timpul pierdut din cauza nerespectării graficului orar. Mai rău este faptul că întîrzie destul de des și cursele muncitorești. Pentru călătorii din aceste

Ștampilele și justificările nu pot înlocui însă produsul concret pe care fiecare din miile de intirziați l-ar fi putut realiza dacă ajungeau la vreme lingă unealta sau planșeta la care lucrează.Și totuși de ce întîrzie trenurile ? în căutarea răspunsului, am pornit pe filieră. Consemnăm mai întii ex-

plicațiile mecanicilor de pe locomotivele unor trenuri întîrziate.„Am preluat conducerea acceleratului 606 Iași — București la Adjud cu o întîrziere de 7 minute — ne spune Vladimir Găină. Iar pînă la București, s-au mai adăugat 30. Cum? între Adjud și București există 6 restricții de circulație șl două limitări de viteză. Două din restricții nu sint prinse in grafic, dar am fost obligat să circul cu viteză sub cea planificată, iar în gara Ploiești-Sud am fost reținut nejustificat 4 minute...". „Am avut pe traseu — ne spune D. Cristescu, mecanic pe trenul accelerat Craiova — București — 4 treceri pe linii abătute (Măldăreni, Radomirești, Rădoiești, Virtoapeie), plus două restricții neprevăzute în grafic".în baza celor constatate, am adresat întrebarea : „De ce întîrzie trenurile ?“ și Ia direcția de resort din Departamentul căilor ferate — Direcția de mișcare a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Dată fiind amploarea și frecvența intîrzie- rilor, am crezut că tovarășii din departament sint nu numai informați, ci și foarte preocupați de luarea măsurilor menite să înlăture cauzele și să repună timpul la loc de cinste in mersul trenurilor. Dar tovarășii din departament — ing. D. Cojan, director, și V. Visarion, inginer principal în compartimentul de urmărirea circulației — ne-au cerut nouă „date concrete" pentru a da un răspuns. A- poi, pentru formularea răspunsului, ne-au cerut timp de o zi pentru a-I formula. Dar din acest răspuns dactilografiat pe 4 pagini, cu tot efortul făcut, ne-a fost imposibil să reținem altă afirmație demnă de luat în seamă in afară de următoarea : „Considerăm că la nivelul actual de dotare, cu vagoane noi și confortabile de călători, cu locomotive diesel și e- lectrice, cu instalații de centralizare electrică și bloc automat de linie, cu linii duble pe o serie de magistrale, sint condiții să asigurăm o circulație a trenurilor la orele prevăzute in grafic".Deci există condiții ca trenurile să circule regulat. Atunci de ce întîrzie ele ? Solicităm, de data aceasta, un răspuns clar, din care să rezulte ce se întreprinde concret pentru a pune capăt actualei situații, cînd multe, foarte multe trenuri întîrzie, nesoco- tindu-se propriul orar, publicat și difuzat, obligațiile asumate față de publicul călător.
Rodica ȘERBAN 
Constantin PRIESCU
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„Nu putem judeca activitatea nici unui 
colectiv, a nici unei întreprinderi decît 
după valoarea producției nou create, după 
producția netă combinată cu realizarea 
producției fizice, cu reducerea cheltuielilor 
materiale, cu ceilalți indicatori care se 
condiționează in mod reciproc, sînt intr-o 
legătură permanentă44.

NICOLAE CEAUȘESCU

LA UZINELE „SEMĂNĂTOAREA44

PRODUCȚIA NETĂ-indicator mobilizator 
pentru creșterea eficienței economice

Emblema și prestigiul întreprinderii „Semănătoarea" din Capitală, una dintre cele mai însemnate unități producătoare de mașini agricole din țară, sint bine cunoscute prin rezultatele bune obținute aici an de an in producție, prin produsele ei moderne, tot mai intens solicitate de beneficiarii interni și partenerii externi — rodul gindiril creatoare, al permanentelor căutări novatoare ale harnicului său colectiv. Acestea sint citeva dintre argumentele care au pledat pentru includerea intreprinderii bucureștene printre unitățile economice in care producția netă se experimentează și utilizează ca indicator de bază al planului, inclusiv pentru calcularea și eliberarea fondului de retribuire, incă din anul 1974.In momentul de față, problemele privind aplicarea producției nete ca indicator de bază al planului, celelalte măsuri adoptate de plenarele C.C. al P.C.R. din acest an referitoare la perfecționarea mecanismului economico-financiar ocupă un loc important in activitatea comitetului de partid, consiliului oamenilor muncii, a întregului colectiv. Așa cum am putut constata din discuțiile avute cu numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri, etapa actuală poate fi considerată, pe drept cuvint, o etapă calitativ nouă, superioară pentru activitatea economică a intreprinderii, iar in secțiile și atelierele acestei unități economice aveam să consemnăm o seamă de fapte și inițiative care ilustrează că se merge pe un drum bun.
Explicare limpede a noului 

indicator, înțelegere temeinică 
a noilor răspunderi

Să ne oprim, pentru început, asupra unor date care ilustrează sintetic rezultatele și experiența acumulată aici în utilizarea producției nete ca indicator de bază al activității economice : in numai trei ani, producția netă — care ilustrează pregnant contribuția colectivului la creșterea venitului național — a sporit cu peste 88 la sută, adică aproape s-a dublat, dinamica ei fiind mult superioară producției globale.Iar din bilanțul celor șapte luni din acest an reținem că aici s-a obținut o producție netă suplimentară în valoare de 27 milioane Iei, că sarcina de creștere a productivității muncii calculată pe baza producției nete a fost depășită cu 3,7 la sută, iar cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost 
Producția, 
netă

Producția 
globală

1975 1976 1977 1978
(plan)

O EVOLUȚIE CONCLUDENTA PENTRU RIDICAREA CALITATIVA 
A ACTIVITĂȚII ECONOMICE: așa cum se vede în grafic, în timp 
ce producția netă este în acest an cu 88,3 la sută mai mare față do 

1975, cheltuielile materiale sint cu 13 la sută mai reduse.

SCAD CHELTUIELILE MATERIALE, CREȘTE PRODUCȚIA NETA: 
graficul arată că fiecare procent de reducere a ponderii cheltuielilor 
materiale in producția globală înseamnă un procent în plus la pro

ducția netă.

reduse față de plan eu 17,1 lei.— Explicațiile acestor rezultate sint multe — ne spune tovarășul Ion Ilie, șeful serviciului plan. In esență însă, cred că se cuvine să reținem un fapt : hotărîtor s-a dovedit a fi modul nou de a gîndi și a acționa al colectivului, care, de la începutul experimentării, a înțeles că nu este vorba de o simplă înlocuire a unui indicator cu altul, ci de reconsiderarea întregii activități in spiritul unor exigențe noi, al unor criterii de eficiență superioară, care să pună mai bine in lumină contribuția proprie la dezvoltarea economiei și să ofere, in același timp, satisfacția muncii împlinite. Această concepție economică nouă a pus în mișcare toate energiile, în toate direcțiile, pentru îndeplinirea în

Cheltuieli 
materiale 
Ja 1000 lei 
producție 
marfă 

mod exemplar a planului producției nete.Din multiplele concluzii și observații desprinse pe marginea rezultatelor obținute de constructorii de mașini de la „Semănătoarea", ca urmare a experimentării producției nete, trebuie să evidențiem, în primul rînd, munca politică și organizatorică desfășurată de organizația de partid pentru a explica clar oamenilor semnificația politico-econo- niică și conținutul noului indicator de plan, mobilizîndu-i permanent la identificarea și valorificarea rezervelor existente in întreprindere.— Acționînd prin forme specifice ale muncii politice — convorbiri de la om la om, dezbateri în organizațiile de partid și în grupele sindicale, propagandă vizuală ș.a. — ne străduim să sădim in conștiința fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii convingerea că munca sa de zi cu zi trebuie să reprezinte expresia elocventă a calității sale de proprietar și bun gospodar al întreprinderii, permanent interesat de modul cum sînt folosite mijloacele tehnice, resursele materiale și financiare, de eficiența a ceea ce produce, animat tot timpul de ideea autodepășirii — ne spunea tovarășul Marin Lungu, membru al comitetului de partid.Afirmarea cu putere a Inițiativei și spiritului de răspundere în ridicarea pe un plan superior a auto- conducerii muncitorești și-a găsit o semnificativă ilustrare și în dezbaterile din recentele adunări generale pe secții și întreprindere, in cadrul cărora s-au făcut — după cum am fost informați — nu mai puțin de 146 propuneri și observații critice vizind îmbunătățirea in continuare a calității produselor, reducerea mai substanțială a consumurilor materiale, modernizarea tehnologiilor de fabricație și a mașinilor agricole.— Acum, datele statistice respective pot fi considerate depășite — remarca șeful de brigadă din secția prese, tovarășul Marin Cincă. Numai în secția noastră se fac zil
Reorganizarea tuturor secțiilor 

și compartimentelor

Evaluarea activității economice prin prisma exigențelor creșterii producției nete a pus colectivul uzinei în situația de a-și analiza și cunoaște exact, la dimensiunile reale, potențialul productiv al tuturor compartimentelor și sectoarelor de activitate, de a contura riguros căile de perfecționare a producției la flecare loc de muncă.— Acest fapt — ne relata tovarășul Ion Semenescu, inginerul șef al întreprinderii — implica, din capul locului, o bună organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la toate nivelurile, introducerea unui sistem riguros de urmărire a îndeplinirii sarcinilor de producție în condiții de eficiență ridicată. Nu mai puteam admite metode de organizare păgubitoare, lucrul de mîntuială, goana după înfăptuirea exclusivă a sarcinilor cantitative, globale, în condițiile unui mecanism de conducere deficitar. Organizația de partid a declanșat, odată cu trecerea la experimentarea producției nete, pe baza unei largi consultări cu muncitorii, tehnicienii și specialiștii întreprinderii, o amplă acțiune de organizare, intr-o concepție nouă, a tuturor secțiilor de fabricație, care, în scurt timp, avea să schimbe întreaga înfățișare a muncii din uzină.Acțiunea a început de la prima verigă a fluxului tehnologic — depozitele. Paradoxal, aici se consuma un volum mare de muncă, efau imobilizate Importante valori materiale, care, din cauza dezordinii, nu puteau fi urmărite și introduse la timp în circuitul productiv. Pentru a se elimina toate aceste neajunsuri, depozitele și gestiunile au fost reorganizate și sistematizate, astfel incit, ocupind o suprafață cit mai mică, să permită mecanizarea operațiilor de încărcare și descărcare, buna aprovizionare a secțiilor de producție, diminuarea și, în unele cazuri, chiar desființarea așa-ziselor depozite intermediare din secții. Efectele acestei acțiuni sînt importante : între altele, concomitent cu redarea in circuitul productiv a unei suprafețe de 15 000 mp, au putut fi calificați și integrați in producție 50 de muncitori auxiliari.A venit apoi rîndul reorganizării 

nic noi și noi propuneri, iar autorii lor înțeleg să se ocupe personal de rezolvarea acestora, așa cum procedează orice bun gospodar în propria-i casă. Aș putea aminti aici numele multor muncitori preocupați de buna gospodărire a secției, de reducerea cheltuielilor de orice fel și creșterea eficienței economice. In secția noastră aplicăm cu bune rezultate inițiativa „Contul de economii al grupei sindicale", în care, in primul semestru, pe baza propunerilor făcute de muncitori, am înscris o economie de 400 000 lei la consumul de metal, 80 000 lei la materiale auxiliare, 15 000 lei lunar la consumul de scule.Pe parcursul investigației noastre, am consemnat numeroase asemenea fapte de muncă și inițiative și în alte secții ale întreprinderii. Pînă de curînd, stația de compre- soare era menținută in regim de funcționare continuă. Muncitorul Constantin Marcu a propus întreruperea ei în pauzele de masă, cînd funcționa numai pentru cîte- va posturi de lucru. Măsura a fost aplicată imediat, cei în cauză au ripostat, dar s-au convins că Marcu avea dreptate ; pe această cale se economisesc zilnic 1 200 kWh energie electrică. La secția I, sudorul Ion Mirlăneanu a propus și a trecut Ia executarea unei instalații de aplatizare și debitare a deșeurilor de tablă, care va reduce total efortul fizic la această operație. La sculărie. muncitorii Ion Cojocaru, Marin Stroe și Ion Diță au solicitat să se extindă tipizarea unor elemente componente ale matrițelor, realizîndu-se astfel importante economii de metal și manoperă.Sînt fapte și inițiative care atestă că oamenii uzinei, înțelegînd esența noului indicator economic, tși reevaluează din mers posibilitățile, nu se mulțumesc cu rezultatele obținute la un moment dat și acționează ca adevărați gospodari, cău- tînd permanent noi soluții pentru creșterea producției și a eficienței economice.

secțiilor de producție. La turnătorie, acțiunea „organizare" a modificat radical procesul de producție, de la pregătirea fierului vechi și a amestecurilor de turnare, introducerea unor procedee tehnologice moderne, pină la evacuarea zgurei. Și astfel, o secție care pînă atunci era mereu sub plan, a ajuns să-și depășească sistematic sarcinile de producție, în medie cu 10 la sută pe lună, să reducă volumul rebuturilor cu 30 la sută. La secția a Vl-a presaj și lăcătușerie, după un studiu amănunțit al fiecărui punct de lucru, mașinile au fost ream- plasate, munca fiind organizată in flux continuu, iar depozitul — cu- prinzînd peste 20 000 tipuri de matrițe, în care pînă atunci erau atît de greu de găsit matrițele căutate, incit era mai lesne să se confecționeze altele noi — a devenit în prezent un adevărat „biblioraft", care permite să se asigure prompt, imediat, orice . cerință a producției. Tot aici s-a trecut și la preluarea din mers a lucrului la mașini, pentru eliminarea pierderilor de timp cu înlocuirea matrițelor la începutul fiecărui schimb. Brigăzile au fost organizate pe trei schimburi, creîn- du-șe posibilitatea programării judicioase a producției, a folosirii la maximum a timpului de lucru.în același mod s-a procedat și în celelalte secții și ateliere, întreaga ior reorganizare avînd loc din mers, concomitent cu desfășurarea curentă a producției. Prin asemenea acțiuni de organizare, coroborate cu îndesirea utilajelor și concentrarea pe spații restrînse a unor activități auxiliare, a fost redată circuitului productiv o suprafață construită in- sumind 4 500 mp, pe care au fost montate noi mașini.Dar în afară de aceste rezultate, acțiunea „organizare" a dus la întărirea ordinii și disciplinei în muncă, la utilizarea mai bună a capacităților de producție pe ansamblul uzinei ; indicele de utilizare a fondului maxim disponibil de timp al mașinilor-unelte a crescut de la 75,4 la sută in 1975, la 83,5 la sută in 1977, ajungînd in prezent la 87 la sută — creșteri care au influențat în mod direct sporirea producției fizice, a eficienței economice și, implicit, a producției nete.

Produsele asimilate 
și modernizate - 80 la sută 

din valoarea producției

Rezerva cea mal importantă de sporire în ritm susținut a valorii nou create a constituit-o promovarea consecventă a progresului tehnic, pe baza efortului propriu de creație, a stimulării puternice a ideilor novatoare. Semnificativ în acest sens este ritmul rapid de înnoire și modernizare a producției și a tehnologiilor de fabricație. Ponderea produselor noi și modernizate, introduse in fabricația de serie în actualul cincinal, reprezintă in momentul de față 80 la sută din valoarea totală a producției. Fapt cit se poate de firesc, întrucît colectivul întreprinderii s-a convins din propria sa experiență — după cum remarca inginerul Petre Șerbănescu, șeful atelierului proiectare — că introducerea în fabricație a unor produse noi, cu înalți parametri tehnico- funcționali și calitativi, favorizează valorificarea superioară a resurselor materiale, obținerea din aceeași cantitate de materii prime a unui volum sporit de produse, care să încorporeze o cantitate tot mai mare de inteligență tehnică, de muncă socială calificată — aceasta fiind calea principală de creștere a valorii producției nete, a rentabilității întregii activități economice.în acest context, alături de asimilarea de noi produse, un accent deosebit s-a pus pe reproiectarea produselor aflate in fabricație, a unor ansamble și repere, astfel Incit, în final, acestea să necesite un consum de manoperă specifică și de metal cît mai mic. Iată cîteva exemple :■ Unul dintre produsele de bază ale întreprinderii, combina de pantă — CP 12, a fost supus unui exigent examen critic vizind parametrii tehnico-funcționali și cheltuielile de fabricație. Rezultatele : prin reproiectarea unor instalații și subansam- ble, în prima fază, manopera s-a redus cu 120 ore. în cea de-a doua
Evidență exactă a consumurilor 
materiale, control preventiv 

la fiecare operație

Mereu actuală, întrebarea „Cu ce cheltuieli, cu ce consumuri se realizează fiecare produs?" reclamă un răspuns ferm, se impune cu acuitate în condițiile introducerii producției nete. Și nu întîmplă- tor! Graficul alăturat arată limpede relația directă dintre volumul cheltuielilor materiale și nivelul producției nete. Orice procent în minus în ofensiva pentru reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, înseamnă categoric milioane de lei în plus în bilanțul producției nete. Mai exact, în acest an, la întreprinderea „Semănătoarea" reducerea cu numai un singur procent a cheltuielilor materiale echivalează cu un spor de producție netă de 6,9 milioane lei, iar creșterea cu același procent a productivității muncii aduce o producție netă suplimentară de 4,7 milioane lei. Asemenea calcule sînt bine cunoscute în uzină. Și nu numai că sînt cunoscute, dar muncitorii, tehnicienii și inginerii, întregul colectiv acționează stăruitor ca resursele materiale și tehnice să fie mereu mai bine gospodărite.— Faptul că am avut posibilitatea să experimentăm pe o perioadă mai îndelungată producția netă — ne spunea contabilul șef, tovarășul Petre Drăgan — ne-a permis să asigurăm o fundamentare temeinică, chiar din faza de elaborare a planului, a cheltuielilor de producție, să stabilim din timp măsuri tehnico-organizatorice pentru di- 
Desigur, rezervele de sporire a valorii producției nete in această întreprindere m 

fost nici pe departe epuizate. Colectivul este deplin conștient de aceasta și acționează in conții 
cu responsabilitate comunistă pentru intărirea autogestiunii economico-financiare, pentru sp< 
pe baza efortului propriu, a producției nete, a eficienței intregii activități economice. Expe 
pozitivă acumulată aici este, așadar, perfectibilă, dar esențial este că introducerea producției 
ca indicator de bază al planului, a determinat o schimbare in optica oamenilor cu privire la 
tatea economică — și anume, de la concepția realizării producției globale cu orice pre 
gindire economică înaintată, la concepția realizării producției fizice cu cheltuieli materiale c 
reduse. Tocmai această gindire, această concepție nouă este in măsură să dea încă de p 
certitudinea unor rezultate economice superioare, concretizate in sporirea producției nete 
rezultat al muncii proprii, al gospodăririi judicioase și eficiente a bunurilor ce le sint incredinț 
administrare — ceea ce va face să sporească contribuția colectivului la creșterea venitul 
nai, sursă trainică a dezvoltării noastre economice și ridicării bunăstării materiale și spir 
întregului popor.

Pagină realizată de Dumitru TtRCOB șl Ilie Ș7

fază, manopera a fost diminuată cu încă 30 ore. Practic, aceasta înseamnă că în timpul afectat înainte pentru fabricarea a opt combine, acum se realizează o combină in plus, asigurîndu-se pe această cale — și, desigur, prin economiile de metal corespunzătoare — un spor anual la producția netă de 30 milioane lei. Totodată, a crescut siguranța în funcționare, durata de folosire a unei combine reproiectate fiind de 5 ori mai mare.■ îmbunătățirea sistemului de a- limentare și simplificarea constructivă a unor repere ale elevatoarelor au avut drept rezultat dublarea productivității muncii.■ Echipamentele de depănușare a știuleților de porumb, trecute și ele prin același filtru exigent al repro- iectării, se fabrică în prezent cu un consum de materiale cu 30 la sută mai redus.Roadele efortului propriu pentru promovarea progresului tehnic se regăsesc elocvent și în investiția de inteligență tehnică concretizată în procesul de autoutilare.— Eram într-o ședință lărgită a comitetului de partid — își amintește tovarășul Tudor Bălan, muncitor în secția sculărie. Discuțiile erau aprinse. Pentru realizarea planului pe acest an erau necesare încă 15 mașini de alezat șl frezat. Cine putea să ni le asigure într-un timp foarte scurt ? Nimeni. în această situație, s-a făcut apel la resursele proprii de inteligență. Și, în ciuda faptului că unii nu-și ascundeau scepticismul, nu s-a greșit. Cei mai buni specialiști și muncitori au trecut la lucru. Și astfel, au fost concepute, proiectate și realizate în scurt timp cinci mașini-agregat specializate care, executînd simultan mai multe operații, au acoperit integral cerințele fabricației. în final, pe această cale s-a realizat o economie de manoperă de 3 600 ore pe lună.

minuarea continuă a acestora, pentru lichidarea oricăror forme de risipă. Astăzi dispunem de un sistem exact de evidență a consumurilor, bazat pe mijloace electronice de calcul, incît orice abatere poate fi sesizată operativ, intervenindu-se prompt pentru înlăturarea ei, pentru încadrarea riguroasă a fiecărei secții în nivelul planificat de cheltuieli. în același timp, am întărit controlul preventiv, fiind in măsură să preîntîmpinăm efectuarea de cheltuieli iraționale, negospodărești, să barăm drumul soluțiilor ineficiente. Practic, prin introducerea producției nete, am reușit să abandonăm anumite cooperări ne- economicoase, făcute de dragul realizărilor globale, să promovăm acele soluții menite să asigure o eficiență superioară.Unele din efectele practice ale acestor preocupări au fost menționate. Iată și altele:• Coeficientul de utilizare a metalului în uzină este în prezent de 85 la sută; la combina C-12, acesta a crescut de la 73,5 la șută în 1977, la 86,2 la sută în 1978.• In numai trei ani de la introducerea în fabricație, normele de consum la culegătorul de știuleți CS-4 au fost reduse cu peste 300 kg metal, iar la combina C-12 —— cu peste 350 kg.• în primul semestru al acestui an, colectivul uzinei a economisit peste 620 tone metal, 257 000 kWh energie electrică și 3 430 tone combustibil convențional.

Tudor BALAN, ajustor modeller \ 
„Am realizat cu forțe proprii cinci, 
mașini-agregat. Cu acestea obți
nem lunar un spor de producție 
echivalent cu munca a 14 lucrători".

Marin CINCĂ, lăcătuș : „Din de- 
șeurile de tablă, înainte nefolosite, 
realizăm 50 de repere, economisind 
in primul semestru din acest an 

400 000 lei".

Adrian COJOCARU, lăcătuș : „Orice 
idee izvorită din munca de zi cu zi 
trebuie valorificată. Împreună cu 
tovarășii mei ne-am propus să rea
lizăm o mașină de finisat modele. 
Acum mașina este deosebit de 
apreciată pentru randamentul ei 

ridicat".

Ștefan NIȚU, lăcătuș : „Mai mi 
produse fizice înseamnă un voi 
sporit al producției nete. Perși 
mă străduiesc să realizez zi 
cel puțin un reper peste sarcin, 

plan".
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NICOLAE CEAUȘESCU
„România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate"

(Urmare din pag. I)tarea la Plenara C.C.23 martie a.c. Plecînd punerii în concordanță ganizatoric perfecționat de conducere a economiei, ce a fost creat în ultimii ani, cu mecanismul economico-finan- ciar, secretarul general al partidului a elaborat o concepție nouă privind acest mecanism, ce se înscrie ca o remarcabilă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, un model de înțelegere superioară a rigorilor creșterii eficienței în economia noastră. Ca elemente componente esențiale ale noului mecanism economico-financiar, sînt definite instituirea producției nete și a producției fizice drept indicatori de bază ai planului ; perfecționarea activității de planificare, în sensul întemeierii ei pe evaluarea concretă a posibilităților, resurselor și cerințelor directe ale producției în fiecare unitate productivă ; accentuarea auto- conducerii muncitorești și autoges- tiunii întreprinderilor ; participarea oamenilor muncii la beneficii. Toate acestea degajă o viziune modernă, dinamică asupra a insuși procesului creșterii economice, viziune capabilă să înlăture canoane învechite și practici perimate în conducerea și planificarea economiei naționale, ca și in activitatea productivă pro- priu-zisă, să deschidă cale largă inițiativei muncitorești, spiritului novator al oamenilor muncii, să determine mobilizarea mai activă a resurselor interne din fiecare întreprindere pentru accelerarea ritmurilor de dezvoltare.Cu deosebită pregnanță se reflectă în volum concepția secretarului general al partidului potrivit căreia întreg procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, creșterea producției materiale sînt subordonate imperativului ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, creării condițiilor pentru o viață demnă îmbelșugată a tuturor fiilor țării. Pe baza unor fapte concludente se ■lemmstrează că tocmai succesele ob- nute în primii doi ani ai cincinalu- in creșterea producției și a veni- i național au permis aplicarea ample măsuri de sporire a veni- ■ tuturor oamenilor muncii, a- ta de către Conferința Națio- programului de creștere mai ată a nivelului de trai al po- La rindul său, realizarea 1 punct a acestui program este nată nemijlocit de modul in • fl îndeplinite in continuare ■ile cincinalului și ale pro- i suplimentar de creștere a 1 industriale — cele două I alcătuind un tot unitar, iată puse în lumină legătura

al P.C.R. din de la cerința a cadrului or-

i

COMORI DE ARTA lN MUZEUL COLECȚIILOR

iată puse în lumină legătura Vv-e sa existe între cantitatea .itatea muncii fiecăruia și creș- i veniturilor sale directe, impor- \ pe care are^Xn această pri- intărirea cointeresării persona- muncitor pe calea participării la cil. Această măsură, organic in- i noului mecanism economico- ar, se înscrie ca un element ■ In practica repartiției socia- lstrind o dată mai mult pre- îi partidului nostru pentru ț bunăstării celor ce mun-țiu apreciabil ocupă în vo- Hemele adincirii democru- ' Aste — ca o trăsătură ca- c( și latură esențială a /a, societății — cărora secre- /eflral al partidului le dă o fundamentare teoretică. 0,e a și firesc, pe primul plan zy VzeUltiplele aspecte ale demo- ■'/>.icitorești — expresie a intă- JJilpi conducător al clasei mun- j are în societatea noastră. Secre- ■nl general al partidului abordează •ceastă problemă in contextul larg al -erfecțonării mecanismului economi- co-firunciar' atrăgind insistent atenția căsPl'carea noului sistem nu rentezi1* cituși de puțin o problemă ir ehnit'ă sau strict economico-fi- nară, ci Înainte de toate una dc .ă pur politică. Sporind răspun- - colectivelor și a fiecărui om al 1 in parte pentru bunul mers ■egii activități a întreprinderi- toconducerea și autogestiunea și sint inseparabil legate de area mai viguroasă a demo- muncitorești. In acest sens, secretarului general la șe- constituire a Consiliului Oamenilor Muncii înfă- arg idei novatoare, prin nă avantajele afirmării puternice a rolului con- tei muncitoare, forța so- avansată, cu metoda \ metodă de lucru su- sie a adoptării unor temeinic chibzuite.\lui pune In lumină Y că ansamblul de Vizate ale democra- mfigurează un sistem nios, care, pe toate 1, de sus și pină jos, \rticipare a maselor itului, la soluțlona- ștești, ceea ce, fi- a întărirea și mai regului nostru po- 'ului și la accele- •\triei noastre pe și comunismului, upărilor pentru socialiste, pen- lă a forței de Urii noastre, la ază grija pen- nicerirl a par-— rezolvarea xplritul cerin- ific. O abor- lemei națio- ?a rostită la iilor oame- ilitate ma- jul ei con- rîtor al se- rtidului in oliticii na- politicl a caracteri-

dte

cției de i jude- apărut Moțului ititulată In isto- a 2 000 cetății Ide ani feumen- pj este infestări iral-ar- iderea.

zează prin înaltă principialitate și spirit creator, prin democratism profund și consecvență neabătută in promovarea principiilor revoluționare, ale umanismului socialist. Evidențiind rezultatele dobîndite pe planul asigurării deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate — crearea acelorași posibilități de a participa activ la viața economică și socială, la conducerea societății, repartizarea judicioasă a forțelor de producție în toate județele, inclusiv in zonele unde, alături de români, trăiesc oameni de alte naționalități, asigurarea posibilității nestingherite de a folosi limba maternă, dezvoltarea Invățămîntului, artei și culturii în limbile naționalităților conlocuitoare — secretarul general al partidului jalonează totodată cu claritate principalele direcții de acțiune pentru continua consolidare a acestei egalități, pentru continua întărire a unității frățești a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Este ceea ce conferă acestei cuvîntări semnificația unui prețios îndreptar teoretico-practic pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a tuturor organismelor democratice din societatea noastră. Multitudinea aspectelor inserate în volum privitoare la problema națională atestă că niciodată oamenii muncii aparți- nind naționalităților conlocuitoare nu s-au bucurat de atît de largi posibilități de a-și pune în valoare capacitatea și aptitudinile, de a beneficia de cuceririle socialismului, că nici- cind în trecut activitatea lor pe tă- rîmul creației materiale și spirituale nu a fost atît de rodnică și de multilaterală. Aceste realități de necontestat ale României socialiste au contribuit la cimentarea și mai puternică a prieteniei frățești a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la întărirea unității lor în jurul partidului.Elemente noi, originale evidențiază de asemenea tratarea problemelor privind întărirea rolului conducător al partidului in societatea noastră — probleme abordate în indisolubilă legătură cu perfecționarea activității sale organizatorice, a muncii de mobilizare a maselor în vederea unirii într-un singur șuvoi a tuturor energiilor națiunii, a orientării lor convergente spre marele obiectiv — îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului. In mod deosebit se desprinde ideea că elaborarea unei politici științifice trebuie însoțită de organizarea științifică a activității practice pentru traducerea in viață a acestei politici. Ca la un adevărat stat major, la fiecare organ de partid, la fiecare comitet de partid, munca de conducere și îndrumare trebuie organizată riguros, intr-o viziune amplă și de perspectivă, pornind de la realități și asigurînd o repartizare corespunzătoare a forțelor, concentrarea eforturilor spre sarcinile hotărltoare. Tocmai aceasta înseamnă, în viziunea secretarului general al partidului, a se asigura efectiv, in practica socială, conducerea științifică a societății, a tuturor sectoarelor de activitate — ca principală cale a întăririi rolului conducător al partidului.Concomitent cu atenția acordată bazei economice a societății noastre socialiste, un loc important ocupă în volum problemele suprastructurii, avindu-se în vedere rolul important al acesteia în dezvoltarea noii baze, in accelerarea progresului general al societății. Din nou se vădește stăruința cu care secretarul general al partidului urmărește intensificarea șl ridicarea nivelului calitativ al activității politico-ideologice și cultural- educative consacrate dezvoltării conștiinței socialiste, făuririi omului nou. Preocupările pentru aplicarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste, considerate drept componente inseparabile ale noilor relații sociale, pentru înrădăcinarea lor in toate sferele vieții sociale, întregesc armonios viziunea asupra edificării societății socialiste, ca o societate mai bună și mai dreaptă.Numeroase lucrări incluse in volum șint deopotrivă consacrate politicii externe a partidului și statului nostru — politică aflată intr-o deplină unitate, intr-o legătură indisolubilă cu politica internă — evidențiind aportul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea ei practică, neobosita sa activitate pe plan internațional pentru a- părarea intereselor vitale ale poporului nostru, pentru slujirea cauzei generale a păcii și socialismului în întreaga lume.O deosebită însemnătate principială are profunda analiză materia- list-dialectică — în spiritul continuității concluziilor din lucrările elaborate anterior, magistral sintetizate in Raportul la Conferința Națională — a noilor procese și tendințe ce se manifestă pe arena mondială. Volumul de față abordează in profunzime probleme de larg interes, cum sint raportul mondial de forțe șl direcțiile lui de dezvoltare : principiile noi de relații Interstatale ; înlocuirea politicii de dominație și asuprire cu o politică nouă, democratică; eliminarea decalajelor in dezvoltarea statelor șl făurirea unei noi ordini economice și politice Internaționale ; promovarea destinderii și colaborării internaționale; rolul forțelor progresiste, al popoarelor în realizarea aspirațiilor înaintate ale lumii contemporane. Indiscutabil, constituie un merit esențial faptul că aceste probleme sînt tratate într-un spirit concret, por- nindu-se de la realitățile efective ale lumii de azi și indieîndu-se în toate domeniile soluții practice, constructive, realiste, in deplină concordanță cu interesele popoarelor, cu cerințele mersului înainte al omenirii. Evoluția evenimentelor în cursul acestui an a confirmat pe deplin justețea aprecierilor secretarului general al

partidului privind ascuțirea contradicțiilor în viața internațională, intensificarea tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influență și dominație în diferite părți ale lumii — tendințe cărora li se contrapune lupta popoarelor împotriva politicii de forță, în sprijinul promovării unei politici noi, democratice în lume, care să asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a fi stăpînă pe propriile resurse, de a-și orîndui viața așa cum dorește.Volumul reliefează continuitatea șl perseverența activității desfășurate, pe multiple planuri, de partidul nostru pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare ale României cu toate țările socialiste, fără excepție, urmărind nu să contrapună una alteia, ci să sprijine întărirea solidarității în lupta pentru socialism, securitate și pace ; făurirea și consolidarea unei unități de tip nou a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ; extinderea conlucrării cu toate partidele comuniste șl muncitorești, cu partide socialiste, social- democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide democratice de pretutindeni ; întărirea colaborării cu statele în curs de dezvoltare, nealiniate ; amplificarea relațiilor cu toate statele, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.In volumul de față problema dezarmării și făuririi unei lumi fără arme constituie un veritabil pol în jurul căruia gravitează un ansamblu de idei și propuneri practice, constructive și eficiente. In mesajele adresate unor inalte foruri internaționale, în declarațiile și interviurile acordate presei internaționale, cit și în contactele cu șefi de state și guverne, cu personalități marcante ale vieții politice, secretarul general al partidului nostru s-a afirmat ca un promotor strălucit, plin de inițiativă, al acestei nobile cauze a omenirii, fiecare luare de poziție a sa în problemele dezarmării, in primul rind ale dezarmării nucleare, consti- tuindu-se intr-un veritabil apel la rațiune, o reliefare categorică a uriașelor răspunderi ce revin generației actuale față de soarta generațiilor viitoare, a însăși existenței umane. în spiritul aceleiași inalte responsabilități față de cauza păcii, sint abordate multiple aspecte privind dezvoltarea colaborării internaționale, promovarea coexistenței pașnice, creșterea încrederii între state, stingerea focarelor de război și soluționarea problemelor litigioase pe cale politică, prin tratative — cerințe atît de stringente pentru a asigura liniștea și progresul întregii omeniri.Tocmai această bogată și neobosită activitate constructivă desfășurată pe plan internațional i-a adus președintelui României socialiste puternice mărturii de prețuire din lumea întreagă față de ceea ce pe plan mondial s-a numit „gîndirea Ceaușescu", multiple elogii față de omul politic de talțe internațională ale cărui merite de luptător dîrz pentru cauza libertății și fericirea popoarelor sînt unanim recunoscute. Una dintre dovezile extrem de semnificative o constituie conferirea celei mai înalte distincții a Consiliului Mondial al Păcii — medalia de aur „Frederic Joliot Curie". A- ceastă distincție are, înainte de toate, valoarea unei elocvente recunoașteri a meritelor excepționale ale secretarului general al partidului în promovarea cauzei păcii, colaborării și prieteniei între popoare, reprezentînd o nouă confirmare a justeței orientărilor politicii externe a României socialiste, a remarcabile a țării noastre carea unei lumi mai drepte.Sint convingeri pe nostru a avut prilejul plenar, din toată inima, cu aniversării a 60 de ani de ____ ,peste 45 de ani de activitate revoluționară a secretarului general al partidului. Dînd glas crezului ce i-a călăuzit neabătut activitatea din fragedă tinerețe, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîntarea rostită la adunarea festivă organizată cu acest prilej : „Vă asigur că nu există nimic mai presus pentru mine decit cauza socialismului și comunismului in patria noastră, cauza bunăstării și măreției națiunii noastre socialiste, a independenței și suveranității sale, pentru care voi face totul și imi voi Închina Întreaga mea activitate și viață". în această cu- vintare, ca și în celelalte materiale cuprinse în volum, legate de această grandioasă și entuziastă sărbătoare a partidului și poporului nostru și-au găsit reflectare cît se poate de expresiv acele trăsături politicomorale care au conferit vieții și activității secretarului general valoarea unui strălucit exemplu de conduită revoluționară, de slujire a țării și a cauzei generale a socialismului și păcii.Evident, marea bogăție de idei și învățăminte cuprinse în volum fac ca el să se impună ca o nouă și remarcabilă contribuție a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sintetizarea experienței construcției socialiste în România, la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific. Tocmai de aceea acest nou volum se impune pentru membrii partidului nostru, pentru toți oamenii muncii, ca un prețios ajutor in ridicarea pregătirii lor politice-ideo- logice, cît și în activitatea practică pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului.

buneexterne contribuției la edifi- și maicare să le poporul exprime prilejul viață și

Ioan ERHAN

în holul casei de cultură din orașul Ineu. a expozițiilor „Aradul 2000—950—60" și „Milltanți arădeni pentru Unire" ; simpozioanele „File de istorie pe meleaguri arădene", „Trei mari date din trecutul nostru local și național" ; spectacolele artistice „Sintem pe acest pămînt dintot- deauna", „60 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România" — acțiuni organizate In mai multe localități din județ, printre care Hălmagiu, Vîrfurile, Lipova și

altele. (Constantin Simion). 
• BUCUREȘTI. Dintre ultimele expoziții de artă plastică, găzduite de galeriile de artă bucu- reștene, menționăm : expoziția „Peisaj", în care Șerbana Dră- goescu prezintă tapiserii, iar Radu Drăgoescu — pictură (Ia galeria „Orizont") ; expoziția de pictură a Almei Redlinger (galeria de artă „Simeza"). (FI. Dinu). • TIMIȘ. împlinirea a 20 de ani de la înființarea filialei Timișoara a Asociației fi-

CAMIL RESSU : Portretul pictorului Luchian PAUL CEZANNE : Portret de fetița ȘTEFAN LUCHIAN: Scara cu floriCeea ce se sugera cu prilejul oficializării donației lui Krikor H. Zambaccian, in martie 1947, și anume, că „Din punct de vedere muzeal, de bună seamă, unele amenajări și completări sînt neapărat necesare", s-a realizat prin organizarea și deschiderea Muzeului colecțiilor de artă, instituție cu- prinzînd, alături de .celebra colecție a lui Zambaccian, cele mai importante donații ale lui A. Slmu, G. Oprescu, Dona Beza, V. Eftimiu, și ale altora, devenind prin alăturarea și expunerea lor muzeografică, după Muzeul de artă al Republicii, cel mai important lăcaș de cultură artistică din București. Unele expuneri reușesc să reconstituie și cadrul intim, individualizat de un gust special și personal, in care colecționarii au trăit și au strîns operele de artă, altele, ca sălile ce adăpostesc in mod generos colecția Zambaccian, realizează un ansamblu unitar, muzeografic, organizat metodic și instructiv.Cei ce cunoșteam colecția Zambaccian avem surpriza să vedem expuse și desenele și gravurile, ținute pînă acum in mape, printre care unele de o valoare documentară și artistică inestimabile, ca Autoportretul in cărbune al lui N. Grigorescu. o suită impresionantă de desene și gravuri de G. Petrașcu, unul dintre artiștii apro- piați inimii colecționarului,

ori ca Autoportretul de Th. Pallady.In ansamblul său, colecția Zambaccian este o colecție a maeștrilor, din- du-ne sinteza unei epoci artistice moderne de mare autenticitate și valoare a școlii românești. Fiecare ar-

o risipă provocatoare și cu desfriul opulenței, el duce — intre ficțiunile și cărțile sale, in care-și găsește filozofia, credința și mintui- rea, o viață de ascet. (...) Zambaccian se desparte de comoara lui, de mistice o- doare, și o dăruiește sta-

perl parcă un Luchian mai măreț, mai strălucitor. Pentru Luchian, Zambaccian a avut o slăbiciune deosebită. Majoritatea tablourilor aparțin perioadei de după 1902, cînd Luchian ne dezvăluie originalitatea și forța sa coloristi-
Omagiu marilor creații, 

omagiu publicului 
iubitor de artă 

COLECȚIA ZAMBACCIAN
tist, fiecare operă ne oferă o imagine a gustului și priceperii unui mare pasionat pentru artă, a cărui prietenie cu artiștii și eforturile sale de selecționare și constituire a colecției ne sint viu redate în cartea sa „însemnările unui amator de artă".„în loc «să trăiască», scria T. Arghezi in prefața primului catalog al colecției Zambaccian, in 1947, in loc vasăzică, să jubileze între inconștient, ospețe și mese de joc, in loc să scoată ochii contemporanilor cu

tului". Colecționarul avea doar 58 de ani cînd a donat cele 240 de opere de artă românească și 40 de sculpturi, tezaur în care numele lui Grigorescu este ilustrat de adevărate capodopere ale creației sale ca : intrarea in pădurea de la Fontainebleau, Paznicul de la Cha- illy, Țărancă torcind. Portret de fată, Peisaj de la Posada ș.a., iar cel al lui Ion Andreescu de celebrele Iarnă la Barbizon și Băiat costumat in albastru.în somptuoasele săli ale Muzeului colecțiilor desco-

că. Tufănele și Crizanteme alături de Moș Nico- lae Cobzarul sau de Lăutul, ori Profil de fată și Moara sau Autoportretul și Scara cu flori ne fac dovada e- xistenței, în această colecție, a celor mai înalte creații ale lui Luchian. „Feri- țl-vă de tablouri ieftine, spunea Zambaccian. Un tablou frumos nu este niciodată prea scump. Un tablou slab, oricit ar fi de ieftin, e totuși o pierdere".Un loc deosebit îl ocupă in această colecție creațiile lui G. Petrașcu : Două su-

ALFRED SISLEY: Pod pe Sena ALBERT MARQUET: Podul Boulogne

rori. Marina, Palatul Moli- bieri — Veneția, Circiumă- reasa, Peisaj din Chioggia, Portretul lui Zambacu, Autoportret cu beretă ș.a. care se înscriu printre cele mai izbutite lucrări ale pictorului, realizate după 1912. Ar merita pe larg comentate celelalte lucrări prezente în colecția Zambaccian, opere semnate de artiști ce au adus faima artei românești, ca Th. Pallady, N. Tonitza, Al. Ciucuren- cu. N. Dărăscu. Lucian Grigorescu, I. Iser, C. Res- su, Fr. Șirato, Jean Al. Steriadi. I. Țuculescu, sau in sculptură D. Paciu- rea. C. Medrea, O. Han, Milița Pătrașcu, I. Jalea, Mac Constantinescu și alții.In 1962, anul in care a încetat din viață, după o chinuitoare suferință, K.H. Zambaccian a donat și operele de artă străină, com- pletind astfel colecția cu. in primul rind, artiștii celebri ai școlii impresioniste franceze : A. Sisley, C. Pissaro, A. Renoir, apoi cu admirabilul Portret de fetiță de Cezanne, cu Natură moartă de Bonnard și lucrări de Mattisse, A. Mar- quet, Corot, Delacroix, Utrillo și Andră Derain. Din discuțiile purtate cu ilustrul colecționar am reținut că el intenționa să completeze donația și cu desene de artă străină și mobilier, pe care le agonisise, dar, murind, nu i s-a mai împlinit dorința, aceste lucrări risipindu-se.Colecția sa este un exemplu de luciditate critică și de patriotism. „Un imbold pentru toți cei ce au strîns — spunea Victor Eftimiu a cărui colecție donată Academiei Republicii Socialiste România se află șl ea prezentată in Muzeul colecțiilor — să dăruiască și ei ceva națiunii, care-i va răsplăti cu aceeași afecțiune și gratitudine".tn fapt, Muzeul colecțiilor, rezultat al politicii culturale a partidului nostru pentru a face din artă un instrument al ridicării conștiinței oamenilor spre frumos și moral, se înscrie în evoluția însăși a muzeelor din întreaga lume de a deveni lăcașuri educative, bine organizate.Colecția lui Zambaccian este, așa cum spunea însuși colecționarul, „Un o- magiu talentelor românești" (...), o briză reconfortantă (...), o modestă mărturie a solidarității ce trebuie să ne călăuzească pe toți".
Mircea DEAC

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

Cum se realizează producția și difuzarea 
materialului didacticîn ansamblul pregătirilor pentru noul an școlar, dotarea cu mijloacele de invățămint — întreg acel complex de truse, aparate și echipamente tehnice, pentru atelierele-școală, laboratoarele și cabinetele de specialitate, materiale audio-vizuale, modele și materiale grafice, jocuri didactice etc., menit să contribuie la buna desfășurare a procesului in- structiv-educativ din unitățile școlare de toate gradele — ocupă un loc deosebit. Preocuparea pentru dezvoltarea și perfecționarea bazei materiale a laboratoarelor, cabinetelor de specialitate și atellere- lor-școală este materializată in planurile de producție, pe anul 1978, ale instituțiilor de invățămint, ale

întreprinderii „Didactica" a Ministerului Educației și Invățămîntului și ale altor întreprinderi. întreaga producție se află sub semnul calității și al eficienței. S-a prevăzut realizarea nu numai a unor cantități suplimentare de mijloace de învățămint, corespunzător numărului de clase, de elevi și noilor profite și specializări, dar și a unor mijloace noi. creații proprii ale elevilor, studenților sau cadrelor didactice.După cum ne informează tovarășul inginer Ion PUȘCAȘU, directorul O- ficiului central pentru mijloace de invățămint al Ministerului Educației și Invățămîntului, concret, se realizează :• 626 titluri (din care 140 titluri noi), cu 47 la sută mai multe decit In anul 1977 ;• 72 la sută din totalul titlurilor reprezintă aparatură pentru dotarea laboratoarelor, cabinetelor de specialitate și atelierelor-școală ;• 86 titluri se realizează în instituții de invățămint sub Îndrumarea Oficiului central ;• Volumul producției de mijloace de invățămint a crescut eu 24 la sută față de anul 1977 și cu 42,8 Ia sută față de 1976 ;• Au fost tipărite și difuzate școlilor, incă din luna iulie a.c., normativele de dotare a laboratoarelor, cabinetelor de specialitate și atelierelor- școală.Se dă prioritate producerii aparatelor și truselor pentru laboratoare, echipamentelor tehnice audio-vizuale, iar din punct de vedere al tipurilor de școli cărora le sint destinate se acordă atenție liceelor și, respectiv,
obiectelor de studiu care asigură pregătirea de bază a viitorilor absolvenți, muncitori calificați in diferite meserii. Pentru prima dată In țara noastră, in cadrul atelierelor-școală din instituțiile de Învățămint se re

alizează aparatură și mașini de laborator pentru studiul rezistenței materialelor și tehnologiei materialelor, ca, de exemplu : mașina universală pentru încercări la rezistență a materialelor ; dispozitiv de încercare la flambaj și „ciocan charpy" (la Liceul industrial nr. 1 din Arad) ; mașina pentru șlefuit probe metalografice (la liceul industrial „Timpuri Noi" din București) , mașina de încercat la torsiune (Ia Institutul politehnic din Timișoara) ; presa hidraulică pentru deformări plastice (la Institutul politehnic din Cluj-Napoca) ; aparat pentru încercarea metalelor la solicitări variabile (la Institutul de mine din Petroșani).Creația proprie de mijloace de învățămint a unor cadre didactice, elevi sau studenți este o activitate deosebit de utilă in procesul de pregătire profesională a viitorilor muncitori, tehnicieni, ingineri etc. —subliniază interlocutorul — reprezentînd o modalitate eficientă de integrare a invățămîntului cu cercetarea și producția. O expoziție cu tema „Creativitatea în domeniul mijloacelor de învățămint", organizată cu citva timp in urmă, în cadrul căreia au fost prezentate, după o riguroasă selecție, peste 800 titluri de mijloace de invățămint, a demonstrat ce important potențial creator există in școlile de toate gradele. Unele dintre aceste mijloace de invățămint, dato

rită ingeniozității, gradului înalt de eficiență pe care-1 pot aduce în procesul de predare-învățare, ne-au determinat să completăm planul de asimilare a produselor noi pe anul 1978, aprobat anterior de Consiliul de conducere al Ministerului Educației și învățămintului, cu 59 de mijloace de invățămint. Ca urmare, planul de asimilare a mijloacelor noi de invățămint, care se vor produce in perioada următoare, cuprinde 330 titluri, 94 din ele realizindu-se in instituțiile de învățămint sub îndrumarea Oficiului central.în sprijinul deschiderii noului an școlar în cit mai bune condiții, producția de mijloace de invățămint la întreprinderea „Didactica" s-a realizat, lună de lună, cu depășiri de 4—5 procente. De asemenea, au fost realizate și depășite prevederile planului de1 investiții pentru dotări.Este necesar ca beneficiarii — inspectoratele școlare județene și ministerele care au școli în subordine, instituțiile de învățămint — să urmărească procurarea, pe baza planurilor de dotare proprii, a mijloacelor de învățămint pe care le-au comandat direct unităților producătoare, să-și îmbogățească permanent dotarea cu cele mai noi sortimente realizate de producători.
Florlca DINULESCU

lateliștilor din țara noastră a garia. (Cezar Ioana). • SALAJ. marcată de un simpo- Recent, satul Ceaca și-a che- vernisarea expoziției mat acasă fiii pentru a-î face
„Timișoara Alăturifilateliști din județul Timiș au . fost prezenți și filateliști din Franța, Italia, Iugoslavia, Polonia, R. F. Germană și Un-

părtași la bucuria împlinirii a 600 de ani de existență atestată documentar. în același județ, la Buciumi, pitorească localitate de la poalele muntelui Meses, a

avut loc o serbare cimpenească la castrul roman. Devenită tradițională, în acest an manifestarea s-a bucurat de prezența, alături de formațiile cultural- artistice locale, a corului din Dobrești, județul Argeș. (Ion Mu- reșan). • BRAILA. A avut loc cea de-a treia întîlnire inter-ju- dețeană a epigramiștilor, la care au participat reprezentanți ai orașelor București, Cluj-Napoca, Constanța, Ploiești, Oradea, Fetești, Timișoara, Iași, Alexan

dria, Brașov, Sinaia, Craiova, Pitești și Brăila. In sediul redacției ziarului „înainte" caricaturistul Victor Chiriloaie- Chiril a deschis o expoziție de caricaturi și fotografii comentate de epigramistul Ștefan Tropcea. Sub egida comitetului de cultură și educație socialistă și a bibliotecii județene a fost editat studiul „Cerințe de lectură in noile cartiere urbane". Coordonatorul lucrării este sociologul Maria Moldoveanu de la B.C.S. Bucu

rești. (Mircea Bunea). • MA
RAMUREȘ. Consiliul Central al U.G.S.R. în colaborare cu U.A.P. au organizat in stațiunea montană maramureșeană de la Izvoare cea de-a doua ediție a taberei de creație pentru plasti- cienii amatori, la activitatea căreia au luat parte 70 pictori și sculptori din toate județele țării. Cu lucrările lor s-a alcătuit o expoziție colectivă pentru vizitatorii stațiunii. (Gh. Susa).
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Cu prilejul marii sărbători

naționale a României
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență șl stimate domnule președinte,în numele guvernului și poporului Nigeriei și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.Excelență, îmi amintesc cu mare plăcere faptul că fn urmă cu numai două luni am avut prilejul de a efectua o foarte reușită vizită de stat în frumoasa dumneavoastră țară, pentru a răspunde vizitei anterioare a Excelenței Voastre în Nigeria. Aceste vizite, la cele mal înalte niveluri, ne-au convins de necesitatea nu numai de a menține relațiile deja largi, dar și de a explora și a dezvolta noi și rodnice domenii de cooperare economică, tehnică și culturală între țările noastre. Doresc să asigur pe Excelența Voastră că Nigeria va continua să acțibneze pentru promovarea armoniei și înțelegerii între popoarele țărilor noastre.Folosesc acest prilej, domnule președinte, pentru a vă transmite salutările și urările mele personale cele mai bune, împreună cu acelea ale guvernului și poporului Nigeriei, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră și pentru progresul și prosperitatea poporului României.
General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO

Șeful Guvernului Militar Federal 
și comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelenței Voastre In numele poporului șl guvernului uru- amabilele felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale, primiți, Excelență, cele mal distinse considerații.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Mulțumesc guayan pentruVă rog să

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu înaltă apreciere amabilele dumneavoastră felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a statului Qatar.In numele poporului și guvernului statului Qatar, precum și al meu personal, doresc să vă adresez sincere urări de multă sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres continuu și prosperitate poporului român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Convorbiri la Consiliul Central al U. G. S. R.

CRONICÂPrin decret prezidențial, tovarășul Teodor Coman a fost eliberat din funcția de ministru de interne.Prin același decret, tovarășul George Homoștean a fost numit in funcția de ministru de interne. R. P. D. COREEANA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu ocazia sărbătorii naționale a României, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Progresului și Socialismului, salutul nostru cel mai călduros.Primim mereu informații privind progresele pe care le înregistrează poporul român in construirea societății socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român și a dumneavoastră personal. Ne bucurăm de ele și vă urăm să obțineți noi succese.De asemenea, ne exprimăm satisfacția pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două țări ale noastre, pe baza principiului respectului reciproc, și pentru întărirea relațiilor de solidaritate internaționalistă între cele două partide ale noastre, pe baza deplinei egalități. Sîntem hotărîți să acționăm pentru perfecționarea lor continuă.Primiți, dragă tovarășe, asigurarea sentimentelor noastre de prietenie tovărășească.

Luni la amiază a sosit în Capitală o delegație a Mișcării Sindicale Revoluționare din Cehoslovacia — R.O.H. — condusă de tovarășul Karel Hoffmann, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., efectuează o vizită în țara noastră.în cursul după-amiezii, delegația a avut convorbiri cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al consiliului, cu alți membri ai conducerii U.G.S.R. Cu acest prilej, într-o atmosferă caldă, prietenească, a avut loc un schimb de informații și opinii privind activitatea celor două centrale sindicale pe plan intern și internațional.A participat Lumir Hanak, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.

A apărut: 
Era socialistă" 
nr. 17/1978Numărul 17/1978 al revistei „Era socialistă" se deschide cu articolele : „Caracteristici ale transformării României într-o țară cu nivel mediu de . dezvoltare economică" ; „Orizont larg, deschis înnoirilor, în conducerea vieții economice de către organizațiile de partid" ; „Soluționarea pe cale politică a diferendelor dintre state — imperativ al relațiilor internaționale contemporane".La rubrica „Confruntări ideologice în lumea contemporană" sînt incluse articolele : „Realele coordonate ale cooperării internaționale pentru promovarea drepturilor omului" ; „Iluziile unor mistificatori ai teoriei socialismului științific" ; „Controverse în țările capitaliste asupra problematicii actuale a tineretului".Revista publică consultații pe temele : „Activitatea politico-ideologi- că de ridicare a conștiinței socialiste a maselor" ; „1 Decembrie 1918 — încununare a luptei poporului român pentru făurirea statului național u- nitar" ; „Relațiile economice de colaborare între țările socialiste" ; precum și o dezbatere privind „Agravarea crizei și contradicțiilor economiei mondiale".Sumarul revistei cuprinde, de asemenea, rubricile : „Festivalul național «Cîntarea României»"; „130 de ani de la revoluția română din 1848“ ; „Cărți și semnificații" ; „Cuvîntul cititorilor" ; „Revista revistelor".
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La porțile Muntelui
de diamant

ALI YATA
Secretar general 

al Partidului Progresului și Socialismului 
Maroc

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaScumpe tovarășe,Cu prilejul aniversării eliberării țării dumneavoastră prietene, îmi permit să vă prezint, în numele meu și al membrilor Partidului Socialist Progresist, cele mai sincere felicitări, urîndu-vă, totodată, viață îndelungată pentru a vă putea continua opera căreia v-ați consacrat. Sînt sigur că Republica Socialistă România va avea un viitor prosper sub luminata dumneavoastră conducere.

Delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda, condusă de președintele P. Steenkamp, care a făcut o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a părăsit, luni, Capitala. Din delegație au făcut parte J. L. Jansen Van Raay și S. Faber, vicepreședinți, J. Leyten de Wijkersloots, trezorier, și J. Kra- yenbrink, secretar cu probleme internaționale în cadrul conducerii A- pelului Creștin Democrat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai Frontului Unității Socialiste.Au fostBauwens, București, prezenți Louis Jean Marie ambasadorul Olandei membri ai ambasadei. la
WALID JUMBLATT

Președintele
Partidului Socialist Progresist 

Liban

Plecarea președintelui Partidului
Creștin Popular din Norvegia

Lucrările Conferinței internaționale
de energetică industrială

Luni a părăsit Capitala președintele Partidului Creștin Popular din Norvegia, Lars Korvald, care a făcut o vizită în țara noastră, împreună cp soția, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășa Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști al Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Norvegiei la București.Luni dimineața s-au deschis, la București, lucrările celei de-a IX-a Conferințe internaționale de energetică industrială, la care participă peste 700 de specialiști din R.P, Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, Danemarca, R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Ungară, Uniunea Sovietică și din țara noastră. Timp de 5 zile, participants la această importantă reuniune științifică vor dezbate probleme ce vizează creșterea randamentelor energetice în industrie, reducerea consumului de energie, utilizarea combinată sau integrată a resurselor primare și secundare, perfecționarea conducerii sistemelor energetice etc. Sînt organizate, de asemenea, simpozioane și reuniuni ale grupurilor de lucru, pentru discutarea unor

probleme specifice ramurilor industriale mai importante.în numele Guvernului Republicii Socialiste România, participanții au fost salutați de tovarășul Trandafir Cocîrlă, ministrul energiei electrice.Vorbitorul a prezentat, în continuare, realizările obținute de România în dezvoltarea economică, cu prioritate in domeniul energeticii, precum și programele ce se înfăptuiesc în scopul utilizării raționale a economisirii și conservării energiei.Conferința a fost deschisă de dr. ing. Călin Mihăileanu, directorul general al Institutului central de cercetări energetice, președintele comitetului de organizare.Lucrările conferinței continuă In secțiuni de specialitate. (Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. S. Vietnam

Cronica zileiSub genericul „60 de ani de la formarea statului național unitar român", între 30 august și 4 septembrie s-au desfășurat la Sibiu, în organizarea Academiei de științe sociale și politice, lucrările celui de-al III-lea Colocviu româno-american de istorie. Această importantă manifestare, organizată în cadrul schimburilor cultural-științifice existente între cele două țări și care a urmat celor de la Colorado (S.U.A.) și Suceava, a reunit prestigioși istorici români și americani. Reuniunea a reliefat în cadrul comunicărilor prezentate și al dezbaterilor însemnătatea majoră, pentru poporul mân, a actului istoric petrecut urmă cu șase decenii.
★Luni s-a închis, la Cîmpulung, băra Consiliului elevilor din cadrul C.C. al U.T.C.Timp de o săptămlnă, cei 420 de participant! — elevi șl pionieri, președinți și membri ai Consiliilor județene și municipale ale elevilor — împreună cu activiști ai C.C. al U.T.C. și cu lectori ai cursului de perfecționare a cadrelor U.T.C. de la Academia „Ștefan Gheorghiu", au dezbătut o serie de probleme privind învăță- mîntul general și liceal șl educația comunistă a tinerei generații.(Agerpres)
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Un arc larg, de asfalt, chiar pe 
marginea Mării de Est. Te aștepți ca 
apa albastră, în orele ei de flux, să 
urce pînă aici. In față, departe, cres
tele Muntelui de diamant. Loc de vis 
și odihnă, atit de îndrăgit de ospita
lierii prieteni coreeni. !n stingă, ma
rea, în neostenită frămintare, tri- 
mițindu-și cohortele de valuri să spe
le țărmul. In urmă, portul Wonsan. 
Multe dintre cargourile ancorate 
la chei, cu un deplasament între 
3 500 și 20 000 tone, sînt făurite in 
șantierele navale ale țării. Dovadă a 
vocației constructive a acestui popor 
harnic și eroic. In spațiul ultimului 
plan de șase ani, potrivit politicii de 
dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
politică stabilită de Partidul Muncii, 
producția de nave a sporit de patru 
ori. Pentru actualul plan de șapte ani 
ambițiile sînt și 
mai mari: se vor ———————— 
construi nave cu 
un deplasament 
pînă la 100 000 
tone.

Marginile de 
apă se desfășoară brusc într-un 
golf ca un evantai uriaș, fre
mătător, asfaltul urmează și el, 
docil, această mlădiere și iată-ne 
în împărăția pădurii de pini cu stră
luciri minerale. Pinul roșu, pini de 
culoarea antracitului... Peisajul se 
schimbă de la un pas la altul, totul 
este de o frumusețe fără cusur, de o 
fascinație aparte in lumea vegetală 
in care am intrat.

Pe cărările ce se desfac de lingă 
fermecătorul lac Sam II Po (lacul 
„Trei zile") întilnim grupuri de elevi, 
de muncitori, de țărani, de ostași zo
rind spre virful Piro Pong. Chipuri 
luminate de bucuria excursiei, de pli
nătatea vieții trăite, transfigurate la 
farmecul fără egal al peisajului natu
ral. Chipuri prietenoase. Așa cum 
ne-am obișnuit să le cunoaștem stră- 
bătind satele și orașele Coreei popu
lare, de care ne leagă o frăție „la fel 
de puternică ca și timpul", cum se 
exprima un prieten din Hamhîn. Fră
ție afirmată din nou, la dimensiuni 
ample și trainice, de vizita din acest 
an a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la invitația conducătorului poporului 
coreean, tovarășul Kim Ir Sen, de 
strălucita primire făcută conducăto
rului partidului și statului nostru. 
JPrietenul acela, ori atîția alți prie
teni din cetatea constructorilor de 
mașini — am numit orașul Hamhîn 
— se află, desigur, tn unul dintre a- 
ceste grupuri ce se odihnesc urcînd 
potecile Muntelui de diamant. Bi
nemeritată odihnă, după orele și 
zilele lor de muncă în orașul 
care produce fabrici întregi, ținind 
cu destoinicie pasul cu efortul sta
tornic de industrializare socialistă. 
Utilajele născute la Hamhîn și-au

ciștigat un redutabil renume. Aici se 
făuresc uriașele prese de mii de tone 
forță, „concurate" doar de construc
torii preselor din Ryongsang ; aici 
s-au produs o bună parte din utila
jele fabricii de vinalon (originalul 
„bumbac" de Coreea, scos din... an
tracit și piatră fosfatică, după o me
todă proprie, aparținlnd unui savant, 
azi de renume mondial, din această 
țară). Hamhipul trimite necontenit 
țării noi instalații, de mare randa
ment, atit de importante. în strategia 
dezvoltării industriale a Coreei 
populare.

Urcăm in continuare cărările Mun
telui de diamant. Aerul tare, ozonat, 
îmbujorează obrajii. Ne apropiem de 
cascada „Bărbatul și femeia". Bubui
tul apei se aude de departe. Iată-ne 
in fața priveliștei: două benzi lichi
de, ca de mercur.

însemnări de călătorie
i

Se aruncă de sus, 
mai intii min- 
giind granitul, 
pentru ca apoi să 
plonjeze la ră
dăcina pietrei. 
Pietre săpate de 
timp, de pint, de 
în imaginea celorploaie, de zăpadă

„1 000 de fețe". Adică, o mie de în
chipuiri, de reprezentări posibile pe 
care le-ar exprima alcătuirile din jur. 
Fantezia coreeanului este nelimitată, 
ca Și știinfa sa de a numi frumos un 
lucru care ii place, de a-l exprima 
in metafore superbe. Multe din de
numirile date pietrelor din jur, stin- 
cilor maiestuoase, sint izvorite din 
simbolurile luptei eroice a poporu
lui coreean. „Trenul reuniflcării paș
nice a țării" se numește, de pildă, o 
coamă puternică de pietre...

Lingă noi, un grup de țărani core
eni. Poate i-am intilnit cu citeva zile 
mai înainte la sistemul de irigații Ki 
lang, in apropiere de barajul lacului 
de acumulare ridicat în ultimele de
cenii de miini pricepute. Aici, o scur
tă paranteză : in 1945, suprafața ara
bilă irigată a Coreei populare nu de
pășea 100 000 de hectare. Acum, nu
mai sistemul de la Ki lang întrece a- 
ceastă cifră. Ce înseamnă pentru a- 
ceastă țară prietenă amenajarea a 
peste 1 milion de hectare pentru iri
gații ? Simplu spus, mai multe cere
ale, mai multă hrană. Actualul plan 
de șapte ani a pus in fața agriculturii 
coreene realizarea unei producții de 
cereale de 10 milioane tone. I-am 
văzut pe țăranii cooperatori muncind 
în lanurile de ore*, de porumb, tn 
livezile de meri și ne-am putut con
vinge că ceea ce-și propun acești oa
meni harnici pentru ziua de miine 
înfăptuiesc încă de azi. Ne sugerează 
același lucru chipurile dlrze, parcă 
tăiate în piatră, care alături de noi, 
la doi pași, privesc cu încîntare cas
cadele fără egal ale Muntelui de dia
mant.

Iile TANAS AC HE
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PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Anii de aur ai comediei 
10,55 In alb șl negru : „Lumea din 

adîncuri" ; „Casa din
11,45 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Matineu de vacanță : 

Sudului — episodul 15
17,05 La volan — emisiune 

ducătorii auto
17,20 Moștenire pentru viitor — Constan

tin Negruzzl
13,05 Muzică populară cu : Maria Marcu, 

Angela Moldovan, Izldor Tudoran, 
Marin Cornea, Polina Manollă

„Lumea 
i pădure'

în mările
pentru con-

18.30 Tribuna TV. Activitatea politlco- 
ideologlcă șl autoconducerea mun
citorească

18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
1001 de seri
Telejurnal
Ancheta TV : Spirit muncitoresc 
Seară de teatru : „Regele trac" de 
Euripide. Premieră pe tară 
Melodii românești de ieri și de azi 
Telejurnal
PROGRAMUL 1

19.50 Film serial pentru copil : Cărțile 
junglei — episodul 1

20,15 Muzică populară
20,35 Viața economică. Relațiile centrale 

— întreprinderi în contextul per
fecționării mecanismului ecoflo- 
mlc-flnanciar

21,05 Telex
21,10 Muzică de cameră.
21.30 Inscripții pe celuloid : Trecutul nu 

este decit un prolog

19.20
19.30
19,50
20.30
22.00
22,20

Prima tragere Loto-2 a lunii septembrieTragerea Loto-2 de duminică 10 septembrie 1978 se va desfășura după formula cunoscută : se efectuează 3 extrageri — in continuare — fiecare de cite 4 numere. In total se extrag 12 numere din 75. Se pot obține autoturisme „Dacia 1 300“ și mari premii in bani. Cîștigurile se atribuie pe 6 categorii. Se acordă premii și pentru 2 nu-

mere din 4 ale uneia din extrageri și pentru12 extrase.Participarea seria „R“ de completate cu _____ ____,achitată integral (100%) sau cu 4 variante simple achitate sfert (25%).Vinzarea biletelor se face pînă sîmbătă 9 septembrie a.c.

3 numere din celese face pe bilete10 lei care pot fi1 variantă simplă

La cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-vietnameză" din comuna Gîngiova, județul Dolj, a avut loc, duminică, o adunare festivă organizată cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Vietnam.Luînd cuvîntul, Nicolae Pascu, președintele cooperativei agricole, a evocat lupta plină de sacrificii dusă de eroicul popor vietnamez pentru eliberarea patriei și realizarea unității naționale, subliniind sprijinul multilateral și simpatia manifestate de poporul român față de această luptă. în continuare, vorbitorul a relevat bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă continuu între partidele, țările și popoarele noastre, în evoluția cărora Un rol determinant l-au avut vizitele reciproce și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan.A luat apoi cuvîntul ambasadorul R.S. Vietnam, Tran Thuan, care a vorbit despre semnificația istorică a zilei de 2 septembrie. După ce a a- preciat ajutorul multilateral acordat de partidul comunist, de statul și poporul român poporului vietnamez în lupta sa dreaptă, ambasadorul a spus: Poporul nostru urmărește cu profundă simpatie realizările obținute de poporul român, condus de partidul său comunist, în frunte cu stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, in dezvoltarea multilaterală a Republicii Socialiste România. Vizita în România, în noiembrie 1975, a delegației de partid și guvernamentale vietnameze, condusă de tovarășul Le Duan, precum și vizita în Vietnam, în luna mai a acestui an, a delegației de partid și guvernamentale române în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au intensificat prietenia și cooperarea* dintre popoarele celor două țări. întărirea relațiilor de prietenie și cooperare pe multiple planuri între cele două partide și cele două țări, în toa-

te domeniile construcției socialiste reprezintă o contribuție activă la cauza păcii și socialismului în lume, a încheiat vorbitorul.
★Cu același prilej, cooperatorii din Gîngiova au trimis colectivului cooperativei agricole de producție „Prietenia vietnamezo-română" din Moc- Bac o telegramă de felicitare.
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„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 6/1978

vremea
Timpul probabil pi 

7 șl 8 septembrie. Ir 
general frumoasă, ‘ 
țării. Cerul va fi 
senin noaptea în .. . . ____ ___
și sudul Moldovei. Vor cădea ploi lo
cale care vor avea și caracter de aver
se, însoțite de descărcări electrice in

lentru zilele de 8, 
Jn țară : Vreme în 
îndeosebi în sudul 
variabil, mal mult 

Muntenia, Dobrogea

nordul țării șl în zona de munte. vtn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
Intensificări locale de scurtă durată tn 
zona de munte, predomlnlnd din secto
rul vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai 
coborîte tn estul Transilvaniei, iar ma
ximele Intre 18 și 28 de grade. Ceață 
locală, în vestul țării șl la munte. In 
București : Vreme tn general frumoasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin noap
tea și dimineața. Vint slab ptnă la mo
derat. Temperatura în creștere ușoară.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR

cincilea an mp dobrogean(Urmare din pag. I)a-ți da produse mai multe fiind să le asiguri adăpost bun și hrană din belșug. Impasul avea să fie depășit și de data aceasta tot prin munca stăruitoare și exemplul comuniștilor. Nicolae Gaidagiu. care împlinește un sfert de veac de cînd se află în fruntea cooperativei din Topalu. recunoaște cu modestie că steluța de Erou al Muncii Socialiste ce-i strălucește pe piept încununează de fapt munca tuturor cooperatorilor de la Topalu. între care si a crescătorilor de oi : Oprea Lazu, Culea Gadei. Ghiță Banu, Ion Văsui și alții, oameni care au dovedit prin propria lor experiență că îndemnurile și sarcinile partidului sînt singura cheie care se potrivește la cămările belșugului.— Cu doi ani în urmă, spune el, la o ședință de lucru cu reprezentanții a- griculturii. tovarășul Nicolae Ceaușescu ne atrăgea atenția că dacă am reuși să realizăm in medie pe tară cîte 4 kg de lînă de la fiecare oaie, am avea asigurată în întregime a- ceastă materie primă pentru industrie. Anul trecut

am fost în măsură să raportăm că am obținut de la întregul efectiv de oi, in medie, cîte 5,8 kg lină și 30 kg lapte. Iar în acest an. ca răspuns la noile sarcini trasate de secretarul general al partidului în domeniul agriculturii, ne-am angajat să obținem cite 6,8 kg lînă de la fiecare oaie. Asta înseamnă că vom livra statului șase vagoane si jumătate de lînă și 30 de vagoane de lapte de la ferma noastră de oi.Gîndurile și cuvintele lui Nicolae Gaidagiu sînt acum reprezentative pentru toți crescătorii de animale din județul Constanta. Dovada cea mai convingătoare este faptul că. anul trecut, s-a obținut pentru prima dată o medie pe județ de 4 kg de lînă pe cap de oaie, iar la întreprinderile agricole de stat cîte 5,7 kg.... Cîndva, la începutul acestui secol, un oarecare Ion Hîndorean. de loc din Poiana Sibiului, se statornicise cu turma în Dobro- gea. Peste ani. urmașul primului Hîndorean. al cărui prenume e tot Ion, a continuat îndeletnicirea de familie la I.A.S. Peștera, iar pentru rezultatele deosebite i-a fost conferit, cu

ani în urmă, Ordinul Muncii. Ce-și putea dori mai mult decît ca și fiul său. pe nume tot Ion Hîndorean, să-i continue chemarea și strădaniile ? Și astfel, cel de-al treilea Ion Hîndorean a absolvit Facultatea de zootehnie și. de un an. lucrează ca inginer in aceeași unitate în care tatăl său se numără printre cei mai buni crescători de oi.Ciobanii de la cele două ferme de elită ale I.A.S. Peștera au putut obține în acest an 123 de miei de la fiecare sută de oi, iar Ion Maftei, de la I.A.S. Pietreni, a realizat un record : 130 la sută prolificitate. La producții medii de peste 11 kg de lînă — obținute Ia I.A.S. Medgidia și unitatea agricolă Sibioara — năzuiesc crescătorii de ol din Dobrogea. Și nu numai că îndrăznesc cu gindul. dar se apropie vertiginos cu rezultatele. La I.A.S. Cogealac, de pildă — unitate care numără 20 000 de oi mame și o crescătorie de berbecuți care ridică rulajul anual la 70 000 de capete — s-a obținut anul trecut o medie de 8,200 kg de lînă, dar tot aici, la ferma condusă de Vasile Geoagiu, producția a

fost de 10,600 kg — dovadă evidentă că se poate mai mult ; astfel, rezultatul său a devenit in acest an angajamentul tuturor crescătorilor de oi.— Putem mult mai mult — este de părere inginerul Septimiu Tilicea. directorul I.A.S. Pietreni, o altă unitate din podișul de sud al Dobrogei, care 18 000 de oi. Iar grăbi realizarea lor la care ne secretarul general al partidului ne-am propus, din acest an. să trecem siv la mecanizarea și dustrializarea acestui tor. Ne preocupă acum dernizarea saivanelor și înzestrarea lor cu utilaje mecanizate și automate de pregătire a furajelor și hră- nire. de igienizare și chiar pentru muls, după modelul complexelor zootehnice industriale.Astfel, activitatea crescătorilor de oi împrumută tot mai mult din specificul profesiei de mecanizator, de lucrător zootehnic complet. cu satisfacții nebănuite in producție, dublate de acea bucurie a primăverii permanente, al cărei secret stă <țcum în puterea lor.

numără pentru a producții- îndeamnăîncă main- sec- mo-

Din nou 
Natalia Mărășescu 

Din păcate, numai ea De ce oare trebuie să vină cîte-o competiție de mare amploare ca să constatăm cit de frumos poate fi a- tletismul ? Această disciplină sportivă de bază este darnică în frumuseți atît pentru practicanțil ei, cît și pentru cei ce-o îndrăgesc ca spectatori. Ni se pare că tocmai neînțelegerea acestui adevăr face ca atletismul nostru să fie lipsit de rezervoarele care să-i alimenteze în permanentă ascensiunea. A 12-a ediție a Europenelor, încheiată alaltăieri la Praga, ne-a adus in această privință confirmări în plus.Delegația noastră, cuprinzînd realmente tot ce avem mai capabil la ora actuală, s-a întors numai cu două medalii. Ambele de argint, ambele așezate pe pieptul acestei cu totul admirabile alergătoare care se numește Natalia Mărășescu. Cunoaștem îndeaproape modul științific și măestru în care antrenorul Nicolae Mărășescu se ocupă de împlinirea și punerea în valoare a excepționalului talent sportiv al soției sale și, dacă avem vreun regret, este că Natalia nu face încă pasul de la „atleta de argint" la „a- tleta de aur". Dar mai este timp.Situația generală a atletismului nostru nu poate trece însă neobservată. Desigur că — potrivit uzanțelor— se va proceda imediat la analize și măsuri. Ceea ce va fi pe cît de necesar, pe atît de binevenit. Ne permitem totuși să sugerăm ca acestea să nu ocolească (ba chiar să pornească de la ele) probleme cardinale, cum sînt modul în care se desfășoară orele de educație fizică și activitățile sportive în școli (mai cu seamă în ciclul I) sau cota de interes pentru atletism și calitatea instruirii la nivelul cluburilor și asociațiilor sportive. Fiindcă or fi deficiențe și la lotul național, dar dacă nu sînt șlefuite talentele în eșaloanele de bază, de unde să apară performeri continentali și mondiali ?
Testul „Tomis“Tradiționalul turneu de volei dotat cu trofeul „Tomis" s-a bucurat în acest an de o participare de excepție, șapte redutabile reprezentative masculine venind la Constanța să facă, în compania selecționatei române, o necesară repetiție generală înaintea apropiatului campionat mondial (programat în Italia, în ultima decadă a acestei luni).De data aceasta, formația noastră— medaliată cu bronz la din toamna trecută — a locul al cincilea. înaintea sat China și Brazilia (în a pierdut cu 2—3), Cuba (cu care nu s-a întilnit uncti, , u> urma sa — cele trei învinse ale voleibaliștilor noștri : R.D.G. (3—0), Franța (3—1) și Ungaria (3—2). In ceea ce ne privește — comparînd potențialul

joc al selecționatei actuale cu cel „formulei" pe_care am văzut-o la nu sin-

Europenele ocupat abia el s-au datata cărora și Bulgaria direct) ; in

de al Europenele din Finlanda tem prea îngrijorați. Pentru că formațiile care ne-au învins acum au o valoare evident superioară celor europene pe care voleibaliștii noștri le-au depășit atunci. Oricum, lotul nostru s-a dovedit omogen, au fost rulați și incercați -toți jucătorii, s-a văzut o reală pricepere în organizarea eficientă a blocajului, „curg" binișor pasele, avem o considerabilă forță de atac. Forma bună arătată de Tutovan, Dumănoiu, Pop,' Gîrleanu, Petre Ionescu constituie un bun cîști- gat. Dacă se realizează și reintegrarea eficientă a lui Oros, valoarea echipei poate crește considerabil. Dar, din cite ne-am dat seama, rămîn în continuare deficitare serviciile și preluările, rămîne in continuare o problemă nevralgică stereotipia acțiunilor de atac. Și, în plus, nu înțelegem de ce nu s-a cristalizat încă un „sextet" de bază. Toate acestea sînt aspecte care fără îndoială vor fi luate in discuție și rezolvate de antrenorii Drăgan și Schreiber. Deocamdată, să le urăm spor în continuarea pregătirilor și încredere în steaua echipei la campionatul mondial.
Federația de fotbal 

abdică de la propriile-i 
principii ?Una din măsurile deosebit de necesare și binevenite pentru ridicarea potențialului de joc al fotbaliștilor noștri a fost, după cum se știe, instituirea testării fizico-tehnice înaintea fiecărui sezon competițional. Prima acțiune de acest fel a avut loc în primăvară și s-a soldat cu unele surprize, care au determinat probabil să se revină asupra hotărîrii inițiale de a se interzice jucătorilor „corigenți" continuarea activității fotbalistice, pînă în sezonul următor. Revenirea de atunci a federației, poate într-un fel justificată (4 sau 5 echipe se aflau în situația de a nu putea continua întrecerea datorită numărului mare de jucători „corigenți"), a fost totuși criticată. Drept pentru care, federația a anunțat că in cazul testării din vară va aplica regulamentul fără nici un fel de excepții nu numai de dragul respectării principiului fermității și al e- chității — motiv suficient — ci în chiar interesul pregătirii fotbaliștilor și deci al fotbalului. Intr-adevăr, testările au decurs cu seriozitate și rigurozitate, iar faptul că ele au fost trecute cu ușurință și succes de a- proape toți fotbaliștii noștri a demonstrat, pe de o parte, că aceștia s-au antrenat în consecință, iar, pe de altă parte, că probele fizice — de data aceasta modificate, adaptate mai mult specificului jocului de fotbal — nu solicită deosebite deprinderi și performanțe atletice, nu sînt excesiv

de dificile și pot fi trecute cu punctaj bun de orice jucător cu capacități și pregătire normale. Dacă și în aceste condiții au fost cîțiva fotbaliști care n-au putut îndeplini punctajul minim de trecere — aceasta a însemnat, fără îndoială, că ei nu sint pregătiți sau apți pentru a face față rigorilor competiției sau că atît ei, cît și conducerile cluburilor tratează cu dezinteres testările periodice, ca și alte obligații.Și atunci, se pot întreba oamenii din fotbal și din jurul lui, cum s-a făcut că respectivii „corigenți" au a- părut subit in formațiile lor duminica precedentă, în etapa a treia a campionatului fără nici un fel de explicații ? Un răspuns posibil ar fi aidoma celui din primăvară — li s-a acordat, in mod excepțional, dreptul de a repeta testele — dar un asemenea răspuns ridică, la rindul lui, alte semne de întrebare. A fost principial și echitabil să se recurgă din nou la excepții ? Ce rol educativ are o asemenea măsură a- supra majorității covîrșitoare a fotbaliștilor care au muncit cu rîvnă și au trecut cu succes testele la timpul cerut ? Ce altceva pot înțelege acei jucători care nu prea sînt dispuși să facă eforturi, decît că în viitor (chiar dacă nu vor trece aceste probe minime) tot vor primi drept de joc ? !Nu aducem aici în discuție pe fotbaliștii respectivi — ca dovadă că nici nu amintim numele lor sau ale cluburilor care au intervenit pentru derogări de la hotărirea amintită — deoarece nu faptul că doi, trei, sau mai mulți jucători au primit un drept nemeritat ni se pare cel mai grav, ci încălcarea unui principiu, a unei ho- tărîri anunțată cu mult timp în urmă și repetată cu fermitate. Fiindcă, ce era mai de apreciat la federația noastră de citva timp încoace era tocmai fermitatea in respectarea propriilor ei principii, consecvența în aplicarea propriilor ei măsuri. Dacă ani îndelungați fotbalul nostru a fost erodat tocmai prin lipsa de fermitate în aplicarea măsurilor stabilite — la ce să ne așteptăm acum, cind observăm că reînvie vechile obiceiuri? Căci, se știe prea bine, o dată deschisă, ușa concesiilor greu mai poate fi închisă. Con- tinuîndu-se cu asemenea „excepții", n-ar fi de mirare ca mîine, poimîine să ne trezim și cu aprobarea unor transferări care contravin noului regulament unanim apreciat sau cu cine mai știe ce alte concesii care să diminueze pînă la anulare măsurile cu bătaie lungă luate de federație și de conducerea C.N.E.F.S. pentru redresarea fotbalului.Tn ceea ce ne privește, considerînd cazul de față ca o regretabilă dare înapoi, ne manifestăm încrederea că federația de specialitate nu va continua să abdice de la proprlile-i principii, de la propriile-i hotărîri.
Gheorghe MITROI

A

In cîteva rînduri• Comentînd cea de-a 12-a ediție a campionatelor europene de atletism, încheiată duminică seara la Praga, corespondenții sportivi ai agențiilor internaționale de presă subliniază înaltul nivel tehnic la care s-au desfășurat intrecerile. în ciuda condițiilor atmosferice nefavorabile. In cele șase zile de concurs au fost stabilite trei noi recorduri mondiale, precum și numeroase recorduri europene și naționale.Sportivii recorduri Mărașescu ** vw ți x „w m,,Ilie Floroiu, Horia Toboc și ștafeta feminină de 4 X 400.în clasamentul pe puncte al competiției feminine, alcătuit de agenția „France Presse", România este situată pe locul 4, cu 30 puncte, înaintea unor țări cu veche tradiție in atletism, ca Polonia — 29 puncte, Anglia — 28 puncte, Bulgaria — 27 puncte, Cehoslovacia — 17 puncte, etc., primele trei locuri sînt ocupate de R.D. Germană — 196 puncte, U.R.S.S. — 124 puncte și R.F. Germania — 34 puncte.
0 în turul patru al probei de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A., jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o în trei seturi cu 4—6, 7—6, 6—4 pe americanca Stacy Margolin. Aceasta a fost a 4-a victorie consecutivă obținută de sportiva noastră in marele open american. Alte rezultate : Anne Smith — Bettin a Bunge 6—3, 6—1 ; Regina Marsiko- va — Zenda Liess 6—4, 6—1 ; Martina Navratilova — Ann Kiyomura 6—4, 6—2 ; Marita Redondo — Ilona Kloss 2—6, 7—6, 6—1 ; Betty Stove — Anne Hobbs 7—6, 6—2.
0 Etapa a 5-a a competiției cicliste „Cupa Cibo", disputată pe ruta Brașov — Tg. Secuiesc și retur (110 km), a revenit dinamovistului Ilie Valentin 2h44’25” (medie orară 40,250 km). în clasamentul general se menține lider M. Romașcanu (Dinamo), urmat de ' ~ '(Steaua) — la 1’37”.
0 Turneul internațional de handbal de la Cracovia iat cu victoria echipei Universitatea Craiova, urmată în clasamentul final de formațiile Azs Wroclaw și Akade- mik Sofia.
0 Desfășurată la Istanbul, Balcaniada de tenis pentru juniori s-a încheiat cu succesul echipelor ~ niei, clasate pe primul loc, atît la băieți, cît și la fete.
0 La Lodz s-au încheiat întrecerile Dinamoviadei de box. In limitele categoriei mijlocie, Valentin Silaghi (Dinamo București) l-a întrecut la puncte, în finală, pe Ryszard Pase- wicz (Gwardia Varșovia). Clasamentul pe echipe : 1. Dinamo (U.R.S.S.)— 24 puncte ; 2. Gwardia Varșovia— 19 puncte ; 3. Dinamo București— 15 puncte ; 4. Cuba — 10 puncte.

români au realizat 5 noi naționale, prin Natalia (la 3 000 m și 1 500 m),

I. Cojocariimasculin s-a înche-
Roma-
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IN DRUM SPRE PHENIAN ORIENTUL MIJLOCIU
Delegația de partid și guvernamentală

română a sosit la Pekin
• Luări de poziție în ajunul reuniunii tripartite la nivel înalt de la 
Camp David • Sosirea la Paris a președintelui Anwar El Sadat 

• Noi incidente în Liban

Eliminarea subdezvoltării, a decalajelor 
economice dintre state

în drumPEKIN 4 (Agerpres). — spre Phenian — unde va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene — delegația de partid și guvernamentală condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru

ai Guvernului Republicii Socialiste România, a sosit luni la Pekin. Primul ministru român a fost salutat la aeroport de Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, care, în seara aceleiași zile, a oferit în onoarea delegației române un dineu, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
România la tîrguri internaționale

LEIPZIGBERLIN. — Tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. . al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, însoțit de Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Horst Sinder- mann, președintele Camerei Populare, și de alți conducători de partid și de stat, a vizitat, duminică, standul României la Tîrgul de toamnă de la Leipzig. Oaspeții au fost întîmpinați și salutați de Gheorghe Tache, ambasadorul României în R.D.G.Pe parcursul vizitării standului, tovarășul Erich Honecker a apreciat in termeni elogioși calitatea și modul de prezentare a exponatelor românești.
PLOVDIVPlovdiv — pitorescul oraș de pe malurile Mariței — găzduiește, înce- pînd de duminică, cea de-a 34-a ediție a Tîrgului internațional, manifestare economică șl comercială tradițională. Inaugurarea tîrgului a avut loc în prezența tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a altor conducători de partid și de stat bulgari.

Tîrgul oglindește eforturile poporului bulgar de a-și crea o economie modernă, un loc tot mai important revenind dezvoltării ramurilor de vîrf ale industriei. Aceste preocupări își găsesc reflectare în standurile țării-gazdă, care ocupă o suprafață de 80 000 mp.România este pentru a 21-a oară oaspete la această manifestare. în ziua deschiderii, pavilionul țării noastre a fost vizitat de tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, de alți conducători de partid și de stat bulgari, care au dat o înaltă apreciere exponatelor. 13 întreprinderi specializate de comerț exterior din țara noastră prezintă o selecție variată și interesantă de produse. Pe platoul din fața pavilionului, ca și în standuri, sînt reprezentate sectoarele industriei de autovehicule, de mașini-unelte, electronică și electrotehnică, utilaje de foraj, pentru prelucrarea lemnului și industria textilă, precum și produse din sectoarele industriei chimice, petrochimice și ușoare. Imagine elocventă a dezvoltării economiei noastre socialiste, standurile românești se bucură de interesul larg al vizitatorilor. (Maria BABOIAN).
NICARAGUA

Represiuni fără precedent împotriva 
forțelor democraticeMANAGUA 4 (Agerpres). — în Nicaragua situația continuă să ră- mînă gravă, autoritățile regimului dictatorial al lui Somoza trecînd pe scară largă la represiunea elementelor insurgente. După cum transmit agențiile internaționale de presă, par- ticipanții la grevele și manifestațiile populare din orașele Managua, Leon, Esteli, Masaya, San Dionisio, Dario, Granada sînt acum ținta unor represalii fără precedent. Detașamentele Batalionului de șoc și ale Gărzii naționale fidele dictatorului au procedat la arestări împotriva tuturor persoanelor cu vederi democratice — lideri politici și sindicali, oameni de afaceri, avocați, studenți — împotriva tuturor celor care și-au manifestat sprijinul sau simpatia față de acțiunile rezistenței populare antidicta- toriale. Totodată, rudele celor arestați sau urmăriți de poliție sînt supuse unor interogatorii severe, împotriva lor fiind exercitate presiuni și intimidări. La Managua, doi studenți de la Universitatea națională au fost uciși.Totodată, pentru a da impresia că

situația a revenit la normal în țară, autoritățile i-au obligat pe majoritatea lucrătorilor din comerț să-și reia activitatea și să fie redeschise magazinele. Transporturile au rămas însă paralizate și pe străzi circulă numai mașini oficiale și patrule ale brigăzilor de represalii.In ciuda restricțiilor impuse și măsurilor represive ale guvernului, gre- va_ generală se extinde în țară, recent alăturîndu-i-se și lucrătorii din serviciile de aprovizionare, stațiile de benzină și din rețeaua sanitară și medicală. Se mai fac semnalate in același timp sporadice schimburi de focuri între membri ai rezistenței populare și forțele represive.Intr-o declarație făcută la Managua, William Baez, directorul Institutului național pentru dezvoltare, a arătat că „poporul nicaraguaian este pregătit pentru o grevă pe termen îndelungat". „Sectorul privat caută o soluție constituțională pașnică, inclu- zînd în ea demisia lui Somoza și desemnarea de către parlament a unui guvern provizoriu, pînă vor fi organizate alegeri", a spus el.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — în ajunul plecării sale spre S.U.A., unde va participa la reuniunea tripartită la nivel înalt de la Camp David, primul ministru al Israelului, Menahem Begin, a ținut un discurs radiotelevizat în care, după ce a apreciat întîlnirea respectivă drept „un eveniment fără precedent în diplomația internațională", a adăugat că aceasta nu constituie, totuși, ultima șansă în vederea obținerii păcii. El a opinat că este nevoie de timp, „de mai multe luni, în cadrul cărora să acționăm zi de zi pentru a ajunge la o pace care va fi o binecuvîntare nu numai pentru țările noastre și pentru această regiune, ci și pentru alte popoare ale lumii".„Nu vom precupeți nici un efort — a declarat Begin — pentru ca întîlnirea de la Camp David să se încheie printr-un acord permițînd continuarea negocierilor în vederea semnării unui acord de pace".Begin s-a referit, totodată, la situația din Liban, afirmînd că „Israelul nu va permite nimicirea comunității creștine din această țară".
★Shimon Peres, liderul Partidului Muncii, de opoziție, a declarat că, „încă de la început, guvernul israe- lian ar trebui să se declare dispus să facă unele compromisuri teritoriale la toate frontierele". întîlnirea la nivel înalt de la Camp David nu se va încheia printr-un succes decît dacă delegația israeliană acceptă ca Rezoluția 242 a Consiliului de Securitate, care prevede retragerea Israelului din teritorii, să se aplice tuturor sectoarelor, inclusiv în Cisiordania — a spus Peres.Cu puțin timp Înainte de difuzarea discursului, aproximativ 100 000 demonstranți au cerut, la Tel Aviv, în cadrul unui miting al organizației „Pacea-acum", ca premierul Begin să-și modifice poziția la negocierile de la Camp David.CAIRO 4 (Agerpres). — „întîlnirea la nivel înalt de la Camp David constituie o ultimă șansă", a declarat președintele Egiptului, Anwar El Sadat. Șeful statului egiptean s-a pronunțat împotriva unor convorbiri de durată care să se întindă pe mai multe luni, așa cum a propus premierul israelian, Begin. El a spus că merge la Camp David pentru a ajunge la „o pace dreaptă și nu orice fel de pace". în legătură cu aceasta, Anwar El Sadat a adăugat că nu va căuta un acord separat cu Israelul,

ci o soluție de pace cuprinzătoare pentru toate părțile aflate în conflict.Președintele egiptean a avertizat, totodată, că un eșec al conferinței tripartite de la Camp David „ar însemna o revenire completă în istoria regiunii". Promițînd să facă „maximum pentru a realiza speranțele intr-o pace bazată pe dreptate și care să garanteze drepturile palestinienilor", președintele egiptean a adăugat : „Nici o picătură de singe a unui soldat egiptean nu va fi vărsată atît timp cît putem realiza pe deplin o- biectivele noastre prin pace".PARIS 4 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sădat, a sosit luni la Paris pentru o scurtă vizită, în drum spre Camp David. în aceași zi, Anwar El Sadat a conferit, la Palatul Elysee, cu președintele Franței, Valery Gis- card d’Estaing, asupra evoluției situației din Orientul Mijlociu și asupra altor probleme de interes reciproc.BEIRUT 4 (Agerpres). — Selim Al- Hoss, primul ministru al Libanului, a respins pretențiile Israelului de a se erija în protector al comunităților creștine din Liban. „Nu există nici un grup în Liban care să dorească protecția Israelului", a arătat Selim Al-Hoss.Luni, în zonele de sud-est ale Beirutului au continuat ciocnirile dintre unități, ale Falangelor libaneze și efective ale Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.), soldate — potrivit aprecierilor poliției din Liban — cu rănirea sau uciderea a 13 persoane. Incidente similare au fost semnalate— anunță agențiile U.P.I. și Reuter— și în sudul Libanului, unde, ca urmare a utilizării artileriei, au fost înregistrați morți și răniți.

un imperativ major subliniat la conferința O.N.U 
de la Buenos AiresBUENOS AIRES 4 (Agerpres). — în capitala Argentinei au continuat lucrările Conferinței Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare.Dezbaterile din cadrul ședințelor plenare reflectă preocuparea majorității statelor lumii față de menținerea și chiar agravarea decalajului economic dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare. Aproape toate delegațiile au abordat în intervențiile lor problematica noii ordini economice internaționale, in- sistînd asupra priorității eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, dar și asupra răspunderii statelot industrializate de a acorda asistența necesară pentru lichidarea subdezvoltării și decalajelor, în vederea făuririi unei noi ordini economice bazate pe echitate și justiție. Vorbitorii au relevat, de asemenea, influența nefastă a continuării cursei înarmărilor, subliniind că în timp ce

omenirea cheltuiește zilnic peste un miliard de dolari pentru înarmare, anual se alocă doar o jumătate de miliard în cadrul acțiunilor de cooperare.în paralel, cei peste 2 500 participant! la această importantă conferință — prima organizată sub auspiciile O.N.U. în probleme de cooperare între țările în curs — au avut numeroase convorbiri pe marginea din reuniunile plenare,un permanent schimb de opinii și informații.Pe de altă parte, Secretariatul conferinței lucrează intens la îmbunătățirea, pe baza intervențiilor delegațiilor, a celor două documente ce urmează a fi adoptate de conferință : Planul de acțiune și documentul intitulat „Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, noua dimensiune a cooperării internaționale".

de dezvoltare întîlniri și expunerilor realizîndu-se

ISLANDA

Convorbiri
ciprioto-americaneNICOSIA 4 (Agerpres). — Președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, l-a primit luni la Nicosia pe Matthew Nimetz, consilier la Departamentul de Stat al S.U.A. Nu a fost dat publicității un comunicat de presă la sfîrșitul acestei prime runde de convorbiri, dar agenția France Presse, citind surse informate, relevă că s-a procedat Ia discutarea mijloacelor de natură să scoată dialogul intercomunitar din impasul în care se află de mai bine de un an. Diplomatul american va conferi, de asemenea, cu ministrul de externe cipriot, Nikos Rolandis.

Turneul premierului 
niponTOKIO 4 (Agerpres). — Primul ministru al Japoniei, Takeo Fukuda, va întreprinde începînd de azi un turneu de 10 zile in patru țări din Orientul Mijlociu — Iran, Qatar, Abu Dhabi și Arabia Saudită.Potrivit declarațiilor funcționar de Ia Ministerul ne nipon, întrevederile cu țile din aceste țări vor erate examinării nu numai melor legate de petrol, bilateral sau investițiile japoneze, ci și a celor ce privesc situația pe plan monetar, îndeosebi evoluțiile yenului și ale dolarului.

unui înalt de exter- oficialită- fi consa- a proble- comerțul

ii declarație 
a participanților la noua 
coaliție guvernamentalăREYKJAVIK 4 (Agerpres). — La Reykjavik a fost dată publicității o declarație comună a conducerilor celor trei partide politice ai căror reprezentanți au intrat în noul guvern de coaliție din Islanda, în care se expune poziția lor referitoare la colaborarea în cadrul guvernului.După cum se subliniază în acest document, cele trei formațiuni politice — Partidul Progresist, Partidul Social-Democrat și Alianța Populară — sînt animate de hotărîrea de a învinge prin eforturi comune dificultățile economice prin care trece țara, de a asigura locuri de muncă și activitatea eficientă a întreprinderilor industriale, de a stăvili creșterea vertiginoasă a inflației. Declarația comună consideră că devalorizarea coroanei islandeze cu 15 la sută reprezintă un fenomen necesar pentru îmbunătățirea situației economice a țării.în ce privește politica externă, documentul relevă că, deși membrii guvernului de coaliție au convenit în principiu să continue linia precedentului cabinet, partidul Alianța Populară, care a intrat în coaliție, are o atitudine negativă față de participarea Islandei la N.A.T.O. și față de prezența trupelor americane pe teritoriul țării.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
PORTUGALIA

Noul guvern în fata examenului parlamentaranul trecut (indice printre cele mai ridicate din Europa occidentală), în- registrîndu-se, îndeosebi, scumpirea unor produse alimentare de bază — carne, ulei etc. — precum și a tarifelor la gaz, apă, electricitate.Pe de altă parte, climatul politic portughez cunoaște de cîtva timp o recrudescență a activității forțelor de dreapta, înlăturate de la putere în urmă cu patru ani. Mizînd pe agravarea greutăților economice ale țării, reacțiunea încearcă să desfășoare o nouă ofensivă pentru a-și . recîștiga pozițiile, manevrînd arma destabilizării politice, așa cum o arată evenimentele din ultimele luni.în asemenea condiții politice și economice complexe se reliefează, cu atît mai mult, necesitatea acțiunii unite a forțelor interesate în apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, în progresul economico- social. Pentru o astfel de colaborare s-a pronunțat secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, care sublinia îndeosebi importanța unei înțelegeri între partidele socialist și comunist (care dispun, împreună, de majoritatea locurilor în parlament), arătînd că „numai o asemenea înțelegere este capabilă să confere un sprijin parlamentar stabil unui guvern" și „ea ar permite apărarea cuceririlor revoluției de la 25 aprilie 1974".Fată de formarea noului cabinet, partidele politice reprezentate în parlament au păstrat în genere o atitudine prudentă, dînd de înțeles că, deși nu-1 socotesc o soluție ideală, așteaptă să-i vadă intențiile. Desigur, pozițiile partidelor sînt diferențiate, observîndu-se rezerve mat mari în rîndurile socialiștilor, care au cel mai mare număr de deputați în Adunarea Republicii. Atît precizarea făcută de noul premier, în sensul că dorește să coopereze activ cu partidele politice, cu cercurile de

„O soluție de urgență, avînd ca obiectiv esențial să dea timp formațiunilor politice de a căuta alianțe care să permită formarea unui cabinet cu bază parlamentară solidă" — astfel a definit președintele Ramalho Eanes noul guvern „în afara partidelor", alcătuit de premierul Nobre da Costa, după mai o lună de la destrămarea dintre Partidul Socialist și Democratic-Social. Odată cu rea jurămîntului de către noul cabinet s-a depășit de-abia o primă fază a crizei politice, întrucît urmează prezentarea, la 7 septembrie, a programului de guvernare în Adunarea Republicii — parlamentul — și subzistă încă anumite incertitudini referitoare la obținerea votului de încredere.în cazul unui sprijin majoritar, acest cabinet ar putea rămîne în funcțiune pînă la sfîrșitul legislaturii, în 1980, cum speră premierul actual, care declara că guvernul său nu se vrea „un simplu cabinet de tranziție, ci va acționa cu hotărîre pentru rezolvarea problemelor presante ce confruntă țara". Este vorba în primul rind de dificultățile economice, ale căror dimensiuni sînt ilustrate de dublarea datoriei externe în ultimul an, de sporirea cu 35 la sută a deficitului balanței comerciale în prima jumătate a anului în curs, de scăderea rezervelor de. aur și devize. Situația apare cu atit mai critică cu cît investițiile productive continuă să stagneze, iar numărul șomerilor a depășit sensibil o jumătate de milion, din care vreo 200 000 tineri. Devalorizarea escudo-ului, restrîngerea cheltuielilor publice și a consumului în general, alături de alte măsuri din cadrul planului de austeritate au făcut ca salariile reale să fie practic readuse la nivelul anului 1973, în timp ce costul vieții a sporit cu 21 la sută față de

Alfredo bine de coaliției Centrul depune

afaceri șl sindicale și să mențină cu ele un dialog rile sale la programului tendința spre el a declarat mei agrare trebuie aplicată — inten- ționînd să joace un rol de arbitru în acest sens — că nu se va modifica politica naționalizărilor, dar este necesar să se acorde despăgubiri pentru firmele naționalizate, pentru a cîștiga încrederea întreprinzătorilor, iar în ce privește relațiile internaționale, dorește să dea un nou impuls legăturilor cu țările foste colonii portugheze din Africa, obțină depășirea obstacolelor în domeniu. De asemenea, el a liniat interesul Portugaliei dezvolta relațiile economice cu socialiste din Europa.în eventualitatea unui vot negativ din partea parlamentului, alternativa ar fi convocarea de alegeri generale anticipate, în termen de trei luni sau un „guvern prezidențial". Intru- cît fată de în cercurile manifestă ședințele a va acorda partidelor încă un răgaz de a ajunge la înțelegere înainte ta el să recurgă la o soluție proprie.în atmosfera de intensă expectativă dinaintea prezentării programului guvernamental, Adunarea Republicii a fost convocată în sesiune extraordinară pentru a adopta legea electorală și legea privind recensă- mîntul. Așa cum releva general al P.C.P., această a fost luată de comuniști preîntîmpinării posibilității tr-o agravare a crizei, parlamentul să fie dizolvat înainte de a vota legile amintite mai sus.

constant, cît și referi- liniile directoare ale de guvernare denotă echilibru. între altele, că legea asupra refor-

această politice serioase lăsat să

Conferința anuala a sindicatelor
britanice— Luni lucrările anuale a britanice

LONDRA 4 (Agerpres). s-au deschis la Brighton celei de-a 110-a Conferințe Congresului sindicatelor(T.U.C.). Pe agenda conferinței figurează o serie de probleme economice și sociale interne, precum șl politica externă a guvernului laburist.Discursul inaugural a fost rostit de David Basnett, secretar general al

agențiile de presă
Primire la Budapesta.Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe Cheddi Ja- gan, secretar general al Partidului Progresist Popular din Guyana, aflat în vizită în Ungaria în fruntea unei delegații. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind relațiile dintre cele două partide, situația internațională și mișcarea comunistă și muncitorească internațională.
Plenara C.C. al P.C. din

BelQÎa. La Bruxelles a avut loc o plenară a C.C. al P.C. din Belgia în cadrul căreia au fost examinate probleme legate de convocarea Congresului al XXIII-lea al partidului. Totodată, președintele național al P.C. din Belgia, Louis Van Geyt, a prezentat un raport privind situația politică din țară.
0 delegație parlamenta

ră kampuchiană, condusă de Nuon Chea, președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Poporului, a sosit la Pekin într-o vizită oficială de prietenie, la invitația Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze.
Guvernul angolez a hotărlt crearea unei întreprinderi de stat specializate în soluționarea problemelor de comerț exterior — Centrala angoleză pentru exporturi (Exportang). Subordonată Ministerului Comerțului Exterior, noua întreprindere va controla și administra atît activitatea de export a întreprinderilor de stat, cît și operațiunile de resort care provin din sectorul privat al economiei naționale.
Convorbiri mongolo-un- 

garO. Luni, la Ulan Bator au început convorbirile dintre președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, Jambîn Batmunh, și președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, aflat in vizită oficială de prietenie în Mongolia, Examinînd evoluția relațiilor bilaterale, părțile au acordat o atenție deosebită problemelor dezvoltării colaborării economice.
Ministrul afacerilor ex

terne al Greciei, Ghe°rshi<” Rallis, a sosit luni tr-o vizită oficială, vernului sovietic, T.A.S.S. la Moscova, inia invitația gu- anunță agenția
Expoziție. La centruI cultural „De Vaart" din Hilversum (Olanda), a avut loc vernisajul expoziției pictorului român Corneliu Petrescu.

Parti-sindicatului lucrătorilor din serviciile municipale, care, după ce s-a pronunțat pentru sprijinirea dului Laburist la următoarele alegerigenerale, anticipate sau la termen, a denunțat „inegalitățile uriașe" care persistă în Marea Britanie și a cerut partidului de guvernămînt să se angajeze că va acționa în favoarea unei societăți mai echitabile.

transmit

să acest sub- de a țările
ultimă formulă din Lisabona se reticente, prese înțeleagă că

secretarul inițiativă în scopul ca, prin-
V. OROS

0 lege împotriva organi
zațiilor fasciste. Conslllul Revoluției al Portugaliei a confirmat o lege prin care se interzice activitatea organizațiilor fasciste. Legea, adoptată de Adunarea Republicii (parlamentul țării) în luna iunie a acestui an, prevede dizolvarea organizațiilor care propovăduiesc ideologia fascistă și interzice activitatea politică a membrilor unor asemenea organizații. Legea va intra în vigoare după semnarea ei de către președintele republicii.

Consiliul Interparlamen
tar s-a întrunit luni la Bonn, în ajunul deschiderii celei de-a conferințe a acestei organizații, acest prilej, unanimitate ____________Madagascar. In Uniunea ____mentară. Numărul actual al țărilor membre ale acestei organizații este de 84.

65-a Cu consiliul a hotărît in admiterea Republicii Interparla-
Vicepreședintele S.U.A.,Mondale, a conferit luni, la cu primul ministru al Italiei, Andreotti. O atenție priori- fost acordată, în cadrul între- italiene.

WalterRoma, Giulio tară avederii, situației economieiA fost abordată, de asemenea, problema terorismului, cei doi interlocutori subliniind necesitatea unei cooperări internaționale efective pentru combaterea acestui fenomen.
Regele Spaniei,Juan Car,os> a semnat un decret prin care limba catalană este introdusă ca obiect de studiu în toate școlile din Catalonia. Se așteaptă ca în scurt timp să fie emise reglementări similare și pentru regiunile Galicia, Țara Bascilor și Valencia, unde se vorbesc limbi diferite. Spaniola va rămîne însă limba oficială pe întreg teritoriul țării.
Acord americano-nipon.După cum s-a anunțat oficial la Washington, Japonia va cumpăra în

Statele Unite uraniu înnobilat în valoare de 1 miliard dolari. Cu toate că livrările vor începe în anul 1979, plata uraniului se va face imediat, pentru a se sprijini cursul dolarului pe piețele valutare internaționale.
vizită oficială

al

la
Ministrul de externe

Franței, Lou*s de Guiringaud, sosit duminică înBangkok, a avut convorbiri cu omologul său tailandez, Upadit Pancha- riyangkhun. La dineul ce a fost oferit în onoarea sa, ministrul de externe al Franței a apreciat că îmbunătățirea relațiilor dintre țările membre ale ASEAN și țările socialiste vecine din Indochina au întărit speranțele în vederea unei colaborări pașnice în regiune. Ministrul de externe francez a declarat că „încheierea conflictului indochinez a marcat, cu siguranță, o etapă hotărîtoare ă lungului drum al țărilor din regiune în intenția de a fi stăpîne pe destinul lor", informează agenția Renter.
Cursul dolaruluia continuat să scadă luni pe ansamblul piețelor valutare de schimb occidentale, relevă din Paris agenția France Presse. în cercurile observatorilor se apreciază că deteriorarea poziției dolarului este determinată de lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților S.U.A., susceptibile să pună capăt declinului monedei americane.
Controlorii traficului ae

rian dln Franta au Pus capăt, luni, grevei lor de zel, declanșată cu 11 zile în urmă. Membrii sindicatului de ramură au hotărît însă să se reunească, marți, în cadrul adunărilor generale din cele patru centre regionale pentru urmărirea traficului aerian, spre a trece în revistă rezultatele acestei’ greve și a decide asupra oportunității organizării unor acțiuni similare, în cazul în care autoritățile de resort vor refuza în continuare să înceapă negocieri asupra revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.
O nouă pagină in explorarea

spațiului cosmic

Sărbătorirea 
ziarului 

„Volksstimme"Cea de-a 33-a ediție a festivalului anual organizat de organul central de presă al Partidului Comunist din Austria — ziarul „Volksstimme" — care s-a desfășurat sîmbătă și duminică în renumitul parc vienez „Prater" — a oferit zecilor de mii de participant! un bogat program de manifestări cu caracter politic, cultural și sportiv. Festivalul s-a constituit într-o veritabilă tribună de popularizare în rîndul maselor de oameni ai muncii a problemelor prioritare care preocupă în prezent P.C. din Austria, prilejuind, totodată, creșterea numărului de susținători și sim- patizanți al presei comuniste austriece. Participanții la festival au putut lua cunoștință — prin intermediul unor standuri special amenajate — de realizările dintr-o serie de țări socialiste.La festival au participat, ca invitați, reprezentanți ai mai multor ziare comuniste din Europa, între care și „Scînteia".
Mlhal IONESCU

Cea de-a treia expediție științifică la bordul complexului orbital „Saliut-6“ — „So- iuz" s-a încheiat. Protagoniștii ei — membrii echipajului mixt, format din colonel Valeri Bîkovski, pilot cosmonaut al U.R.S.S., și locotenent-colonel Sigmund Jăhn, cercetător cosmonaut, cetățean al R.D.G. — plecați la 26 august a.c. cu nava cosmică „So- iuz-31“, au revenit duminică pe Pămînt, uti- lizînd vehiculul spațial — „Soiuz-29“,care i-a transportat pe orbită, în urmă cu două luni și jumătate, pe componenții actualului echipaj permanent al stației științifice — cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Aleksandr . Ivancenkov. Aceștia din urmă vor mai rămâne un timp la bordul complexului, pentru continuarea și finalizarea unor cercetări și experiențe și conservarea stației „Saliut-6“, în vederea trecerii acesteia în regim de zbor automat.Odată cu revenirea pe sol a cuplului de cos- monauți din U.R.S.S. și R.D. Germană se încheie o primă serie de lansări de nave cosmice cu echipaje mixte, prevăzute de programul „Intercos-

mos", Ia realizarea căruia ia parte activă și România, alături de alte opt țări socialiste.Misiunea spațială întreprinsă de echipajul Bîkovski — Jăhn a permis desfășurarea unor cercetări și experiențe de anvergură, folositoare și diverselor ale economiei, zultat, cei doi nauți aduc la sol imagini inedite pentru geologi, geografi și cartografi ; un lot de 25 de capsule cu rezultate ale experiențelor tehnologice din instalațiile amintite ; mostre șl preparate medico-biologice.în ansamblul activității desfășurate în ultima săptămînă de cei patru astronaut! ai celor două echipaje, un loc important l-au ocupat observarea și fotografierea unor porțiuni ale suprafeței terestre și oceanului planetar. Cu ajutorul unei aparaturi adecvate s-a continuat sondarea sistematică, de la distanțe cosmice, a resurselor naturale terestre și oceanice, realizîn- du-se secvențe ale unor întinse suprafețe, putîndu-se desprinde o multitudine de informații utile.Bilanțul misiunii celui de-al treilea echipaj mixt itinerant in

științei ramuri Ca re- cosmo-

elude experiențe, încununate de succes, pentru realizarea de eșantioane metalice și nemetalice și verificarea unor tehnologii speciale concepute pentru condițiile spațiale, experimente cu caracter tehnologic, grupate sub denumirea generică „Berolina", studiul mediului ambiant, al formării în atmosferă de aglomerări de praf și fum, provenite din degajări de la centre industriale ; dinamica unor procese naturale din geosferă și biosferă, ca și producerea fenomenelor meteorologice. O serie întreagă de experiențe a fost consacrată problemelor actuale ale biologiei cosmice, îndeosebi privind dezvoltarea microorganismelor în condițiile imponderabilității.Curînd, stația științifică orbitală „Sa- liut-6“ va împlini un an de evoluție neîntreruptă în spațiul ex- traatmosferic. Despăr- țindu-se de echipajul itinerant, Kovalionok și Ivancenkov își continuă intens activitatea la bordul complexului — stația științifică de cea mai mare longevitate din cronologia spațială.
Mihai CORUT

Moscova

DE PRETUTINDENI
• POD SUSPENDAT 

GIGANT. Ideea legării Sici- liei de Italia continentală datează de mai bine de un secol. Acum cîțiva ani, autorităților italiene le-a fost prezentat un studiu care are în vedere două variante : sau un tunel de a- proape 60 km, sau un pod. A- cesta din urmă, la rîndul său, ar putea fi construit fie din două părți, la mijloc cu un uriaș pilon de susținere, fie dintr-o singură bucată. Pînă la urmă s-a reținut soluția podului dintr-o singură bucată. Potrivit proiectului, giganticul pod suspendat— ce ar urma să fie cea mai mare construcție a genului din lume — se va sprijini pe doi piloni enormi, de peste 400 metri fiecare. Pe lîngă cele șase benzi de circulație, va dispune și de o linie feroviară. Cum ridicarea imensei construcții, pe o durată de cîțiva ani, reclamă, potrivit estimărilor, un număr de 20 000 de muncitori, podul e considerat, în presa italiană, și ca o „binevenită ofertă de lucru" intr-o regiune — sudul Italiei, cunoscută pentru serioasele dificultăți pe planul ocupării forței de muncă.
• SUDURA DE CA

LITATE SUPERIOARĂ. Specialiștii Institutului central sovietic de cercetări în domeniul construcțiilor de mașini au pus la punct un așa-numit „tun" de sudură, cu ajutorul fasciculelor de electroni, a metalelor greu fuzibile, oțelurilor și aliajelor ușoare. Majoritatea instalațiilor de sudură electronică ce treceau cu bine testele de laborator nu rezistau în condițiile exploatării industriale intense. De aceea, crearea „tunului" — cu fiabilitate sporită — reprezintă un pas important pe calea extinderii acestei metode în industrie. „Secretul" noului aparat constă in utilizarea unor piese metaloceramice de mare rezistență, care garantează funcționarea sa corespunzătoare în condițiile unor șocuri termice din cele mai puternice.
• UN MUZEU AL ȘTI

INȚEI Șl TEHNOLOGIEI— obiectiv, binevenit în această epocă de avînt al științei și tehnicii — stă la ora actuală în atenția autorităților franceze. Problema cea mai dificilă, găsirea spațiului necesar unui astfel de muzeu, și-a găsit o inedită soluționare. Terminată acum patru ani, imensa clădire ce era destinată adăpos- tirii noilor abatoare ale Parisului s-a dovedit a fi necorespunzătoare scopului propus, rămî- nînd, ca atare, neutilizată. în schimb, de curînd, construcția a fost socotită ca potrivită pentru a găzdui exponatele, uneori de mari dimensiuni, prevăzute să figureze în viitorul muzeu, ca, de pildă, aparatul cu care cunoscutul pionier al aerului Ble- riot a zburat peste Canalul Mînecii.
• O BOALA DE „VIA

TĂ LUNGĂ'*. Bănuiați că, în unele cazuri, vîrsta înaintată poate fi urmarea unei... boli ? Aceasta este cel puțin părerea unui medic american — expusă într-un număr recent al publicației de specialitate „Journal of the American Medical Association". Ar fi vorba de o maladie„fericită", cauzată de o dereglare genetică. în sînge, lipidele se combină cu proteinele, re- zultînd lipoproteinele, care, la rîndul lor, sînt de trei feluri : alfa, beta și gama. Cînd există un exces de lipoproteine beta și prea puține lipoproteine alfa — două forme de colesterol —avem de-a face cu cazurile „nefericite", corelate cu afecțiuni coronariene. Se întîlnește insă și fenomenul invers, la care se referă savantul american (prea puține lipoproteine beta și prea multe alfa), care ar avea ca urmare o creștere a speranței de viață cu 9 ani la bărbați și 12 ani la femei.
• DESCOPERIRE AR

HEOLOGICĂ. In provincia Natal din Republica Sud-Africană, specialiștii au găsit obiecte din argilă datind din secolul al IV-lea î.e.n. Descoperirea a- testă că strămoșii populației a- fricane actuale din Africa de Sud s-au stabilit aici nu în timpul „marilor migrații" de populație din secolul al XV-lea, cum se considera pînă acum, ci cu mult înainte. Această descoperire este de natură să modifice complet concepțiile curente cu privire la procesul populării continentului african.
• MARI INUNDAȚII 

IN INDIA. Ca urmare • ploilor musonice deosebit de intense, în mai multe regiuni ale Indiei s-au produs inundații, soldate cu importante pagube materiale. în zona de sud-vest a orașului Calcutta, peste 2 000 de sate se află sub apă. Ministrul irigațiilor din statul Bengalul de Vest, Provas Roy, a declarat că peste 300 000 de persoane din orașele Midnapore și Ghatal au fost nevoite să-și părăsească locuințele în căutarea unui refugiu. Apele revărsate ale rîurilor Kangsabati și Silabati au atins în suburbia orașului Ghatal niveluri de peste 3 metri. Elicoptere și avioane militare au parașutat alimente și medicamente în zona sinistrată, în timp ce ambarcațiuni au fost mobilizate la evacuarea cetățenilor. Potrivit agențiilor de presă internaționale, s-au înregistrat numeroase victime omenești.
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