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Ieri s-a încheiat vizita de prietenie și de odihnă 

a tovarășului Todor Jivkov în țara noastră

• CUM LUCREAZĂ 
ACUM VIITORII

ABSOLVENȚI 
Aprecieri ale cadrelor 
didactice și specialiș
tilor din unitățile in 
care muncesc studenți 
ai Institutului politeh

nic din București.
• DE CE ESTE NECE

SARA CRITICA
CRITICII 

Cronică a monogra
fiei propusa de Edi
tura Academiei despre 
VIAȚA Șl OPERA LUi 

MIRON COSTIN
• Rubrica : „CITITO
RII S-AU ADRESAT

ZIARULUI’.
• CALENDAR ȘTIIN
ȚIFIC pe luna octom

brie

ÎNTÎLNIRE SUB SEMNUL DEZVOLTĂRII COLABORĂRII 
ROMÂNO-BULGARE, AL PRIETENIEI TRADIȚIONALE 

DINTRE POPOARELE NOASTRE
In cursul dimineții de luni

tovărășească oferităMasă
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în onoarea tovarășului Todor Jivkov
TovarMul Nicolae Ceausescu. prim-aeerclar «1 Comitetului man. Vaslle PaUllnel. precum lor Județean «1 municipal de MXTvtar general al Fundului al Partiduhn Crwnun.«t >i SLhall nore.ru ai loan A-

rtXbîim Soelah.te Românii' tad^'-țSju’ȚuvâaBcU Fopu- rent?" ^“arnuânet* Kâ ral Inar’-a <MnZr7rg ‘"c'ldÂ
o vSv V.*j- Județean Murat al r cg. < aauararu a Todor Jirâw au

CAMPANIA AGBICOLÂ DE TOAMNĂ

TOASTl l TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

COMUNICAT
| cu privire la vizita de prietenie in Republica 
Socialistă România a tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria.

Cooperatori și 

mecanizatori 
acționează 

in schimburi 
prelungite

Lucrările Consfătuirii 
pe țară a cadrelor 

din domeniul științelor 
sociale și învățămintului 

de partid și U.T. C.

AFIRMAREA REVOLUȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

trebuie să ducă la soluționarea 
cu prioritate a unor probleme concrete, 
imediate, de care depinde dezvoltarea 

social-economică a țării
^SreT'di ‘lucru' de în CC.
nlul cercetArll «tllntirico ;l pro- iectArfl" tehnologice, mA nrinm in mijlocul cercetătorilor d- Instltutul de chimic din <

nore.ru
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CUM LUCREAZĂ ACUM VIITORII ABSOLVENȚI

„Toți studenții din anii mari 
silit antrenați în faze complexe de 
cercetare-proiectare-producție“, 

afirmă prorectorul Institutului politehnic din București 

„Studenților le putem încredința 
sarcini dificile, convinși că Ie vor 

duce la bun sfirșit",
e de părere constructorul șef al atelierului de proiectări

DE CE ESTE NECESARĂ 
CRITICA CRITICII
Editura Academiei ne propune o monografie

VIATA Șl OPERA IUI M1REIN COSTIN

Din primele zile ale acestui 
nou an universitar,, studenții din 
anii IV și V ai institutelor poli
tehnice din întreaga țară, se a- 
flă încadrați direct in activitatea 
de proiectare, în mari întreprin
deri industriale, în institute de 
proiectări sau in atelierele spe
cializate ale facultăților. Discu- 
tînd cu tovarășul prof. dr. ing. 
Constantin Bală, prorector al In
stitutului politehnic din Bucu
rești, am aflat că nici un student 
nu e absent de la această acțiu
ne. Au fost încheiate convenții 
$i contracte cu numeroși benefi
ciari de investiții, iar viitorii 
specialiști, pe care doar un an 
sau doi îi despart de diploma 
de inginer, au primit sarcini 
concrete. După terminarea pro
gramului zilnic în institut, stu
denții Facultății de electrotehni
că lucrează in colective de pro- 
iectanți la întreprinderile „Elec
trotehnica" și „Electroaparataj", 
la Institutul de proiectări pentru 
automatizări ți la ICPET. 
„în prezent toți studenții 
din anii mari sint angre
nați in faze complexe de cer- 
cetare-proiectare*producție — a- 
firma interlocutorul nostru — 
avînd drept scop sporirea con

tribuției invățămintului politeh
nic la scurtarea duratei proiec
tării unor importante obiective 
de investiții, mărirea eficienței 
muncii în acest sector și, tot
odată, îmbogățirea cunoștințe
lor practice ale viitorului spe
cialist, pătrunderea lui mai 
adîncă în viața productivă, aco
lo unde se rezolvă marile pro
bleme ale profesiei, unde se 
formează oamenii de nădejde".

Ne aflăm la întreprinderea 
„Electrotehnica". Aici se află de 
la Începutul anului universitar 
12 studenți din anul IV al Fa
cultății de electrotehnică. „S-au 
încadrat in colectivul nostru, 
le-am dat spre execuție lucrări 
cu grade diferite de dificultate 
și, după stîngăciile de început, 
sînt acum în stare să-ți predea 
desene ireproșabile — ne vor
bește despre ei tovarășul ing. 
Ștefan Stâiculescu, constructor 
șef al atelierului de proiectări. 
Seriozitatea lor, dorința de a da 
lucrări de calitate, ne-au de
terminat să le încredințăm ți 
sarcini mai grele, pe care de 
regulă le rezolvă proiectant! eu 
experiență". Tovarășul inginer 
proiectant Anton Dobre ține să 

adauge că l-a impresionat foar
te plăcut faptul că intregul grup 
de studenți și-a manifestat do
rința de a rămîne peste program 
intr-o zi cînd trebuiau executa
te niște desene urgente. „Cft 
privește calitatea lor. pot afir
ma că lucrările încredințate stu
denților Bogdan Dragomirescu și 
Daniele Ianache, ca și altor co
legi ai lor, sint ireproșabile, 
ceea ce. desigur, nu dovedește 
doar cunoașterea desenului leto
nie. ci și dorința lor de a fi fo
lositori. de a pune umărul la ce 
facem noi aici. Aș vrea să pre
cizez cu această ocazie că as
tăzi, in condițiile tehnicii mo
deme. nu poate fi concepută ac
tivitatea in nici un comparti
ment al industriei fără aportul 
electrotehnicii, cu alte cuvinte 
al nostru, al celor care lucrăm 
și in această întreprindere. Cu 
cit vom fi noi mai operativi, cu 
cit proiectele vor fi mai bune, 
cu atit mai repede vor putea in
tru in fabricație produsele noas
tre. dispozitivele, panourile de 
automatizare, instalațiile de care 
este nevoie la obiectivele de lu- 
t estitii, ea și ta alte locuri din 
industrie. Mă bucur că acest lu
cru e înțeles muncitorește și de 
studenții sosiți la ■of.

Aproape in fiecare n. la locul

de muncă al studenților vin și 
profesorii de la facultate, ale 
căror legături profesionale și 
sufletești cu specialiștii din în
treprindere datează de nu puțini 
ani. Decanul-de la Electrotehni
că, prof. dr. doc. inginer Andrei 
Țugulea, conf. dr. ing. Nicolae 
Bichir. alte cadre didactice ur
măresc îndeaproape evoluția 
studenților jn proiectare. îi spri
jină unde se simte nevoia, pre
gătesc. împreună cii oamenii din 
industrie, pașii următori în ac
tivitatea practică a viitorilor in
gineri. Unul dintre elementele 
aflate în centrul atenției : în oc
tombrie. in întreprindere vor 
sosi incâ 50 de studenți, din fi
nii I și II. pentru a lucra efec
tiv in atelierele productive. „De 
acum încolo vom avea mereu 
studenți in colectivul nostru — 
spune Sorin Burtea, secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere —. vom avea in permanen
ță studenți in mijlocul nostru, 
sint convins că vom alcătui un 
colectiv unit. Avem de gind să 
realizăm multe împreună, nu 
doar pe plan profesional, ci și in 
domeniul muncii politieo-ideo- 
logice și cultun-al-educative**.

Institutul de proiectări-auto- 
matizări. Aici. în secția P 3, au 
fost repartizați in diverse co
lective de lucru șase studenți 

din anii V. de asemenea elec- 
troniști. Trecem prin ateliere. 
Vasile Aldea. Nicolae Chițimia, 
Niculina Iezaru, Nicolae Dan, 
Mihai Dănilă și Alexandru Mi- 
hăilescu lucrează concentrați la 
planșetă. Deja cunosc subtilită
țile meseriei de proiectant, au 
lucrat în acest domeniu și în 
timpul practicii din vacanța de 
vară. Tovarășul inginer Iulitt 
Lupu. șef de colectiv, ține să 
precizeze că relațiile cir Institu
tul politehnic din București — 
prin el ințelegind întregul co
lectiv de studenți și cadre di
dactice — sint rodnice, cu pers
pective ca in viitorul Imediat să 
se extindă și să se adîncească.

Citevâ date : din 1974, studen
ții au realizat pe bază de con
tract. in cadrul colectivului res
pectiv din secția P 3, peste 20 
de proiecte de automatizări. 
„Sint convins, ca și alți colegi 
ai mei din industrie sau din 
proiectare — spune inginerul 
luliu Lupu — că această mo
dalitate de pregătire pentru vii
toarea meserie, de fapt o revo
luționare evidentă în învățămîn- 
tul nostru, iși va arăta roadele 
foarte curind. La drept vorbind, 
ele au și inceput să se vadă".

DRAGOMIR HOROMNEA

Un studiu monografic dedi
cat lui Miron Costin poate in
teresa oricînd nu numai pe cei 
specializați în studierea litera
turii române vechi. Dificultăți
le alcătuirii unor astfel de stu
dii sint mari și, în principiu, 
apariția lor este condiționată 
de existența unei bune ediții a 
operei scriitorului monogra
fia!.

Enache Puiu, autorul unei 
monografii despre Miron Cos
tin* a beneficiat, de buna ediție 
alcătuită de P.P. Panaitescu și 
și-a propus să consacre scriito
rului „un studiu sintetico-ana- 
litic exhaustiv și potrivit" (p. 
7). Alcătuit metodic, cu împăr
țiri clare, consfințite de tradi
ția monografică, studiul impre
sionează la prima vedere plă
cut prin ținuta sa generală. Un 
bun ciștigat în urma analizei 
întregii opere a lui Miron Cos
tin și in urma descifrării aten
te a traiectoriei biografice a 
acestuia este argumentarea spi
ritului clasic al operei lui Mi
ron Costin. Numai că, și aici 
vom numi o serie de tare care 
grevează în general. încercările 
monografice, fragilul ’edhîlibru 
dintre materialul bibliografic, 
operă și autor este foarte greu 
de menținut. Mai întîi cina fi
naliza (este caZul de față) nu 
dispune de mijloacele adecva
te, Apoi, cînd partea de con
tribuție este neconvingâtoare, 
pentru că este aproape impo
sibil ca în cursul alcătuirii 
unui studiu monografic să nu 
întîlnești probleme care tre
buie elucidate sau controverse 
asupra cărora trebuie să te pro
nunți. Autorul declară câ ’ a scris 
despre Miron Costin „cu un 
ochi la el, spre a-i desprinde 
fibra literară, monotipul este
tic, și cu celălalt plutind peste 
panorama literaturii noastre, 
pentru a-I proiecta în evoluția 
beletristicii românești" (p. 8). 
Din cauza dificultăților sus- 
amintite. notabila intenție a 
autorului degenerează. Ana
liza literară este făcută cu 
mijloace școlărești. Autorul 
vorbește de „oratio directa" 
(sic, p. 235). de conceptul 
de „națio" (sic, p. 280). de o 
proză „de înaltă extracție" (p. 
226). de „tipul ambițiosului fe
minin" (p. 214), iar prudența

investigației biografice îl duce 
la concluzii ca aceasta : „A- 
bandonînd terenul ipotezelor și 
speculațiilor, trebuie spus că 
cel dinții ascendent sigur, cu
noscut, al învățatului moldo
vean este tatăl său“ (p. 13).
Pater Semper certus ! Premisa 
de la câre pornește autorul 
este că Miron Costin poetul nu 
e cunoscut mai deloc (p. 95) r 
„Puțini știu azi (oare ? — n.n.), 
dar realitatea e că Miron Cos
tin a fost printre cei dintîi, la 
români care a simțit atracția 
versului" (p. 185), ne vorbește 
de „cvasiânbnimătul poetului" 
și ne avertizează : „în ciuda 
acestei situații, adevărul e că 
sectorul poetic (s.n.) rămîne 
una din laturile interesante ale 

operei acestui scriitor...". Felul 
în care sînt relevate valorii© 
artistice ale textelor lui MiFon 
Costin este însă inadecvat. Se 
face o discuție pe marginea 
valorilor artistice în Poema 
polonă (p. 267). în care este re
cunoscută, just, „o tentație de 
baroc“, dar în privința opere
lor în limba română' se fdlosesc 
cel mai adesea parafraze, une
le hilare, precum aceasta, la 
celebra descriere la invazia lă
custelor : „Caii mergeau în pas 
legănat, arșița se mai potolise, 
cînd, deodată au fost întimpi- 
nați de un nor mare, întune
cos. Furtună ? Nicidecum — 
lăcustele. Potop de grindină 
neagră, venind în stoluri mari, 
succesive, intr-un urlet conti
nuu, micile ortoptere au reali
zat momente de apocalips..." 
etc. (p. 29). Se constată, la a- 
naliza mijloacelor stilistice, că 
Miron Costin „a avut simțul 
naturii, căci, in majoritatea si
tuațiilor, prin universul evocat, 
șintem plasați în regnul vege
tal și animal" (p. 250). Apar 
cuvinte și expresii făurite ăd- 
hoc. precum „darul pietoric" 
„suspicionat", „spirit cutezant", 
„dispreț patriotic", „autograf o- 
tiglnar. Exprimări nepotrivi

te întunecă și unele anali
ze altfel corecte in substanța 
lor.

Sub raportul contribuției per
sonale, monografia este aservi
tă aproape total studiilor lui 
P.P. Panaitescu, mai ales celui 
despre influența polonă la 
Ureche și Costin, pe care au
torul îl folosește copios peste 
tot. Așijderi notele ediției la 
care trimite, fără a specifica 
faptul că este vorba d? note 
și nu de textul lui Costin. Din 
studiul amintit preia conștiin
cios. , schimbi nd doar unele cu
vinte." turn însă, pentru a con
sidera un text plagiat este ab
solut necesar ca autorul II să 
nu schimbe nici un cuvînt dn 
textul primului autor. v< .1 
conchide că în cazul de fr â 
avem de-a face.cu rezuma.?. 
Pentru manuscrisele operei lui 
Costin sîntem asigurați că ele 
au fost cercetate de autor, dar. 
față de datele din repertoriul 
cunoscut al Aurorei Ilieș și al 
lui Iofichim Crăciun, nu este 
pomenit nimic în plus, ba chiar 
lipsește un mânuserfe din fon
dul Bibicescu. Lipsește de a- 
seihenea, îh uhele' locuri, men
ționarea vocabulei apud pentru 
studiile citate indirect.

Toate aceste lucruri le-am 
pomenit tocmai pentru că ele 
se întîlnesc și Ia alte monogra
fii ,și pentru că, in cazul de față, 
dăunează uriei lucrări, altfel 
juste, în concluziile ei.

MIHAI MORARU

Nota redacției : Exemplele 
citate mai sus, privitoare la 
puterea analitică a noului mo- 
nografist al Iui Miron Costin, 
la proprietatea utilizării unor 
termeni precum și la folosirea 
studiilor anterioare nu sînt, fi
rește, doar amuzante. Cu atit 
mai puțin amuzante cu cit vo
lumul* acesta este apărut sub 
egida unui înalt for științific al 
țării : Academia Republicii So
cialiste România. N-ar fi oare 
cazul ca venerabila noastră in
stituție să vegheze cu mai 
mare „strășnicie" la bunul re
nume al editurii sale ?

♦) Viața și opera lui Miron
Costin, Editura Academiei.

Cititorii s-au adresat ziarului
EL-.r.n.......................... ..........................       ■■■■■■■■ ■■■■!<■■ i ■■■■ ■■ !■■■ ■■ ■■ —

Lina lucrează
din nou în

colectivul dv
Mă numesc . Tudor Constantin 

Ion, lucrez la întreprinderea ju
dețeană de industrie locală Bu
zău 
grup 
cere 
unui caz care, 
face cinste colectivului de mun
citori al întreprinderii noastre. 
Cu aproximativ două săptămini 
in urmă . s-a luat hotărirea ca 
patru muncitoare ce făceau 
parte dintr-o secție ce și-a rea
lizat planul pe anul in curs, să 
fie transferate la Fabrica de ră
coritoare din Buzău. Printre a- 
cestea se află și utecista Lina 
Șerban ăl cărei transfer ne-a 
surprins și iată de ce. Tovarășa 
Lina Șerban este absolventa 
școlii profesionale de 3 ani, fi
ind școlarizată chiăr de între
prinderea noastră.' Este o mun
citoare foarte conștiincioasă, re- 
alizindu-și nu numai cu maximă 
conștiinciozitate sarcinile de 
plan, ci și cu dragoste față de 
meseria aleasă, cu entuziasm. 
Ne-a surprins cu atit mal mult 
cu cit știam că strungăriță fiind, 
avea încă de lucru in secția res
pectivă. Nu înțelegem de ce s-a 
renunțat cu atita ușurință la 
munca acestei tinere care făcea 
cinste colectivului nostru, de ce 
s-a trecut peste efortul, peste 
cheltuiala pe care întreprinde
rea a suportat-o in scopul cali
ficării ei, formării ei ca munci
tor, transferlnd-o la Fabrica^ de 
răcoritoare unde prestează o 
muncă necalificată. După cum 
știm cu toții, ne aflăm in cinci
nalul revoluției tehnico-științi
fice, in cincinalul in care ridi
carea gradului de calificare a 
fiecărui muncitor e pe primul 
plan. Din documentele Con
gresului educației politice și ul 
culturii socialiste am învățat 
încă o dată cum să trăim și să 
muncim, să fim folositori, să fim 
cinstiți și drepți și să luăm po
ziție atunci cind cei din jurul 
nostru, colectivul din care fa
cem parte greșește. Și cred că 
de data aceasta, in colectivul 
nostru de muncă s-a greșit. De 
aceea vă rugăm să ne ajutați să 
o readucem pe Liliana in mijlo
cul nostru, aici unde ii este lo
cul, fiind convinși că acționăm 
în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste, principii ce 
guvernează societatea noastră.

și scriu in numele unui 
de uteciști pentru a vă 
sprijinul in rezolvarea 

credem noi, nu

calificați, Ia Fabrica de răcori
toare. Aceasta deoarece secția 
„Vermorele" unde lucra și to
varășa Șerban Lina iși realizase 
planul de producție la unul din 
produsele sale. Hotărirea a fost 
însă înțeleasă greșit de cei ce 
au executat-o. Din discuțiile 
purtate la nivelul conducerii în
treprinderii a reieșit faptul că 
tov. Bucur Gheorghe. maistru la 
secția „Vermorele" a greșit de- 
tașind-o pe tov. Șerban Lina la 
Fabrica de răcoritoare deoarece, 
aceasta fiind calificată in mese
ria de strungar, avea de lucru in 
secția respectivă. Pentru acest 
lucru, conducerea întreprinderii 
l-a sancționat pe maistrul Bucur 
Gheorghe, iar tovarășa Șerban 
Lina a fost readusă la vechiul ei 
loc de muncă.

ri# ce m4 adresez dr. N Hee» 
am fost o elevă foarte bună si 
pe parcursul celor cinci ani de 
studii am avut bursa. în familie 
am o situație deosebită. Părinții 
mei. in virstă și bolnavi, nu au 
posibilitatea să-mi asigure con
dițiile materiale absolut nece
sare pentru a-mi putea conti
nua facultatea. Vă rog pe dv. 
să mă ajutați și să mă îndru
mați ce trebuie să fac pentru s 
putea beneficia de acest ajutor. 
Vă promit că la prima sesiune 
de examene. rezultatele pe care 
le voi obține car fi dintre cele 
mai bune. Aștept răspunsul și 
ajutorul dv.

FELICIA NICOAKA

C. TUDOR

TOVARĂȘA STELA CHIOVEA- 
NU, PRIM-SECRETAR AL COMI
TETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
U.T.C., CĂREIA l-AM ÎNAINTAT 
SPRE REZOLVARE SCRISOAREA 
DV., NE RĂSPUNDE :

Din cercetările efectuate de 
noi la întreprinderea județeană 
de industrie locală Buzău a re
ieșit că tov. Tudor Constantin 
Ion are dreptate in cele rela
tate in scrisoare. Intr-adevăr 
conducerea întreprinderii a luat 
hotărirea de a detașa un număr 
de muncitori, dar muncitori ne-

Veți primi
sprijinul
solicitat

Am absolvit anul acesta 
eeul industrial de chimie 
Suceava. Acum sint studentă in 
anul I al Faeultățtt de chimie 
din Iași. La concursul de admi
tere am obținut o medie mai 
mică decit cea necesară pentru 
a putea beneficia de bursă. Iată

Li
din

LA INTERVENȚIA NOASTRA, 
DIRECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, 
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE Șl SPOR
TIVE DIN CADRUL MINISTERU
LUI EDUCAȚIEI Șl INVAȚA- 
MINTULUI NE INFORMEAZĂ :

în urma apelului făcut de 
studenta Nicoară Felicia, la in
tervenția ziarului, r.e-am adre
sat Institutului politehnic Iași 
rugind comisia de burse să a- 
nalizeze această solicitare, ținind 

aseama de situația familială 
tinerei.

Redactorul rubricii 
DOMNIȚA VĂDUVĂ

- POEZIA 
PATRIOTICĂ

o permanență
la „Serbările

Poerio patriotică ocupă un 
Joc de prim rang in progra
ma* evocărilor-speria col pe 
core ie organizează ziarul 
„Scinteia tineretului* ;n cin
stea Centenarului Indepen
denței de Stat o României. 
Un fierbinte omagiu adus 
trecutului de luptă al poporu
lui nostru, prezentului socia
list al tării l-a constituit re
citalul de poez e patriotică, 
moment de virf in manifes
te rea „La frecutu-ți mare, 
mare viitor", ed’tia o patra a 
„Serbărilor Scînteii tineretu
lui" core a avut loc dumi
nica 26 septembrie a.c. la 
Monumentul Revoluției de la 
1MB. din Itloz. județul Tele- 
ormon. Poezea n-a fost pre
zentă aici doar prin texte și 
recitările actorilor, ci și prin 
participarea însăși o unor 
poeți. P^ezențî, în ultima vre
me. tot moi susținut la cena-

Denumirea
(24 rate)15 *•

2 870
1870

3 050
3 500
3 530
3 550
3 960

431
431

tei 
lei

105 lei
105 lei

lei 
lei 
lei 
lei

lei 
lei

— SPORT
— VENUS
— VENUS

Diagonala 
ecranului

458
525
530 lei
533 lei
594 lei

110 4el
125
125
126

Preț Aconto Rate lunare 
lei -----

alegere, etteva tipuri t

Campionatul național de fotbal este in plină 
desfășurare. In fiecare etapă micul ecran vă 
aduce fotbalul la domiciliu.

Cn televizor tn căminul dv.. vi oferă posibi
litatea de a urmări emisiuni din cele mat di
verse — filme, concerte, piese de teatru, operă, 
cursuri de limbi străine, emisiuni științifice e- 
misiuni pe teme de circulație, emisiuni pentru 
școlari ș.a.

Procurați-vi de la magazinele și raioanele 
specializate ale COMERȚVLCI DE STAT un te. 
levizor care să vă satisfacă exigențele. Vă pro
punem. spre

31 cm.
47 cm.

COMPLIMENT
50 cm.
59 cm.
59 cm.

? 61 cm.
65 cm.

i casete cu o linie modernă, tele-

— OPERA
— CLASIC
— DIAMANT
— LUX
Prezentate în 

vizoarele sînt receptoare multicanal. au o mare 
stabilitate in funcționare, imagine și sunet 
calitate.

Televizoarele se vind si cu plata în 24 
rate lunare.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" 
BUCUREȘTI,

Str. Ostrov nr. 3, sector 5, încadrează:
• magazioneri • gestionari • strungari

• frezori • șofer cat. C. D • automacaragii
• forjori.

Pentru relații telefon: 239320 int. 116; 
231232. fl

T.C.M.M. București 
telefon 21 61 90

ncadrează revizori 
arincipali, tehnician 
turi și tehnician 
pentru activitatea 
trol, precum și 
□entru depozitul de 

București

contabili 
transpor- 
normator 
de con- 
muncitori 
materiale

Scînteii tineretului

ciorile tineretului, lo serbă
rile populare, la manifestări
le cultural-educative, poeții 
au râspuns, cu generoasă so
licitudine si invitației ziaru
lui nostru. Poezie de înaltă 
vibrație patriotică au citit, la 
Islaz, Nieulae Stoian, Mircea

Florin Șandru și Cornelia Va* 
dim Tudor, La rîndui lor, ac
torii George Paul Avram, 
Anca Neculce-Maximilian, 
Rodica Postalnieu si Sorin 
Postelnicu au citit versuri și 
au interpretat pagini nemu
ritoare din poezia și literatu

ra elasieă românească, închi
nate momentului Revoluției 
de la 1848, au recitat versuri 
de nobilă inspirație patriotică 
ale poeților noștri contem
porani.

Fotografiile : 
ORESTE PLECAN

1
i 
j1

MAJORAREA

NUMĂRULUI

CÎȘTIGURILOR LA

DEPUNERILE PE

OBLIGAȚIUNILE

C.E.C.

Incepînd cu tragerile 
la sorți pentru luna oc
tombrie a.c., va intra in 
vigoare un plan majorat 
de cîștiguri la depune
rile pe obligațiuni C.E.C.

Potrivit noului plan. 
Casa de Economii și 
Consemnațiiini va acor
da lunar 9 825 de cîști
guri in valoare totală de 
9 260 000 de lei.

Cîștigurile au valori 
individuale de 50 000 de 
lei, 40 000 de lei, 30 000 
de lei, 25 000 de Iei, 
20 000 de lei și altele cu
prinse între 15 000 de lei 
și 800 de Iei.

în tot cursul lunii oc
tombrie a.c. obligațiuni
le C.E.C. se vind depu
nătorilor Ia valoarea lor 
nominală, fără diferen
ță de preț.

-

CALENDAR ȘTIINȚIFIC

LIBRĂRIA
..CARTEA PRIN POȘTA 
vine in sprijinul constructorilor și al întreprinderilor de con
strucții oferindu-le următoarele titluri de specialitate :

• " • Macarale pentru construcții vol. I—II
• • * Instrucțiuni pentru prevenirea incendiilor 
ramuri de producție
• • • îndrumătorul zidarului betonist vol. II 
D. Slahtenea : Cartea tencuitorului 
I. Ivanov : Materiale de construcții, instalații 
și utilaj 
R. Boncuț : Cartea normatorului din cOnstrucții- 
montaj 
A. Zacopceanu : Cartea betonistului 
P. Rădulescu : Construcția, montajul, întreținerea 
și repararea armăturilor industriale 
C. Avram : Structuri compuse oțel-beton și beton- 
precomprimat-beton armat 
Șt. Bălan : încercarea construcțiilor

pe
72.00 lei

13.00 „
20.00 .,

8.00 .,

12.50 „
16.00 .,

12.00

25 00 „ 
15.00 .,

COMANDA SE FACE PRINTR-O SIMPLA CARTE POȘ
TALA TRIMISA PE ADRESA : Librăria „Cartea prin 
poștă", str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6, Cod. 76324 
București, iar plata la primirea coletului.

ÎNTREPRINDEREA DE PREZENTARE 
Șl AMBALAJE PENTRU CHIMIE

Str. C. Bosianu nr. 27—29 sector 5 — București

Recrutează tineri și tinere pentru calificare în meseria de 
operator prelucrare mase plastice.

Actele necesare înscrierii sint următoarele : Certificat (a- 
deverință) de absolvire a 10 clase (treapta I de liceu) ; Fișă 
medicală : Certificatul de naștere (copie).

Durata școlarizării inclusiv practica ; 1 an.
Cursurile au loc în cadrul Liceului industrial de chimie Da

nubiana.
Pe timpul școlarizării se primesc indemnizații de circa 806 

lei.
Relații suplimentare la telefon 41 04 80/901 sau l-a Liceul Da

nubiana telefon 83 41 40/154.

OCTOMBRIE
• T.I.B. ’76. Fărft îndoiala, cea 

mai importantă manifestare a lu
nii octombrie se anunță a fi cea 
de-a IV-a ediție a Tîrgului inter
național București (16—25 octom
brie). în comparație cu ediția pre
cedentă (cea din 1974), se prefigu-

!l rează o creștere sensibilă a supra
feței de expunere (76 000 m.p.) și. 
corespunzător acesteia, a număru
lui de firme participante din țară 
și de peste hotare (peste 1 000). 
Vor fi reprezentate oficial 20 de 

J țări între care, alături de cele a 
căror prezență a devenit tradițio
nală. se află pentru prima dată 
Columbia, țară în curs de dezvol
tare. In ceea ce privește oferta 
românească la această ediție a 
a tîrgului, putem să afirmăm că 
ea se anunță foarte reprezentati
vă, atit din punctul de vedere al 
varietății și calității produselor 
ce voi' fi expuse, cit și din punc
tul de vedere al numărului între
prinderilor producătoare (cîteva 
sute).

• AL VIII-LEA CONGRES NA
ȚIONAL DE STOMATOLOGIE își 
va ține lucrările peste cîteva zne 
(7—0 octombrie), în sălile de c W 
ferințe ale hotelului Intercontinetă 
tal. Din punctul de vedere al 
profilaxiei de rpasă sint reprezen
tative lucrările ce vor fi reunite

- în cadrul secției Tratamentul le
ziunilor coronare ale dinților 
frontali" și, desigur, masa rotundă 
cu tema ..Profilaxia cariei denta
re : rezultate și perspective". Unei 
probleme de viitor, de măre inte
res științific, dar și practic, i se 
circumscriu lucrările ce vor fi co
municate în cadrul secției „Aspec
te actuale ale implantologiei" care 
ne va arăta cît de aproape sîn
tem de un vis vechi al stomato
logiei — acela de a implanta, ră
dăcini artificiale.

• AL III-LEA CONGRES NA
ȚIONAL DE ENDOCRINOLOGIE 
va aduce în dezbaterea celor pes
te 200 participant! din țara noas
tră și din alte 8 țări ale Europei, 
un subiect de mare actualitate ': 
Utilizarea radioizotopilor în endo
crinologie. Faptul că congresul 
și-a ales această tematică este de
terminat, pe de o parte, de mare
le avînt pe care l-a căpătat pe 
plan mondial utilizarea tehnicilor 
și metodelor radipizotopice în do
meniul endocrinologiei în ultimele 
decenii și. pe de altă parte1, de 
preocupările susținute încă din 
anul 1955, încununate de rezultate 
valoroase, care definesc deja o 
tradiție, ale școlii românești de 
endocrinologie condusă de acad. 
Ștefan Milcu. Trebuie să subli
niem că în endocrinologia moder
nă, atit cercetările experimentale, 
cît și investigațiile clinice și acti
vitățile terapeutice, în special cele 
legate de cancerul tiroidian și 
boala Basedow, beneficiază în 
foarte mare măsură de posibilită
țile pe care le oferă aceste me
tode. Lucrările congresului se vor 
desfășura timp de 3 zile (13—15 
octombrie) la Institutul Oncologic 
București

• EXPO. Holurile Sălii Palatu
lui R.S.R. vor găzdui. în Organi
zarea ..Publicom". două interesan
te expoziții tehnice internaționale 
la care vor participa mai multe 
firme românești și străine. Spun 
interesante, pentru . că prin profi
lul lor vor .atrage cu siguranță 
publicul larg, alături de cel de 
specialitate. Astfel. între 5—3 oc
tombrie. expoziția ..Nedestructiv" 
include instalații, aparate și pro
cedee de testare riedestructivă, 
iar expoziția ,.Auto-Service“ (12— 
15 octombrie) va prezenta o gamă 
largă de accesorii pentru auto
mobile. tehnologii de întreținere, 
sisteme pentru controlul traficului.
• VARIA. în atreastă lună se 

vor mai desfășura numeroase alte 
manifestări științifice cu caracter 
național sau interdepartamental. 
Se detașează ca âfhploare, Confe
rința a Vlll-a de betoane (Orga
nizată la Institutul. politehnic din 
Cluj-Napoca) și al Vl-lea Sim 'n- 
zion național de microscopie elec
tronică (organizat^ la Institu: ii 
,.Dr. Victor Babeș“ din București). 
Alte manifestări cu tematică in
teresantă se anunță Noi realizări ■ 
în domeniul transportului conti
nuu (Satu-Mâre). Fptogrametî-ia
și teledetecția în sprijinul agricul
turii și silviculturii (București), 
Protecția calității lacurilor și ape
lor marine (Bucure.șți).

VIRGIL SIMION
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COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie in Republica 

Socialistă România a tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare

CEREMONIA 
PLECĂRII



• ȘTIRI • NOTE • CO
MENTARII • ȘTIRI • NO
TE • COMENTARII de peste hotare „Scînteia 
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TINERETUL LUMII

Priorități
in invâțămintul nigerian

După alegerile din R. F. Germania

Pertfidefe coaliției guvernamentale 
își mențin maioritatea in Bundestag

De data aceasta, institutele vest-germane de sondare a opiniei 
publice au obținut un succes excepțional. Imediat după închiderea 
birourilor electorale și înainte de deschiderea urnelor, Institutul 
Allensbach a prezentat la televiziune ultima sa prognoză : 50,5 l i 
sută pentru partidele coaliției, 48,5 Ia sută pentru U.C.D.-U.C.S. 
(rezultate foarte apropiate pronosticaseră și celelalte mari institute 
de demoscopie în ultima fază a campaniei). Cîteva ore mai tirzin, 
această prognoză obținută pe un panel de numai cîteva 
persoane, avea să fie confirmată, cu o precizie de numai o 
de procent, de rezultatele finale oficiale ale alegerilor.

mii de 
zecime

Acestea relevă că partidele 
Social-Democrat și Liberal-De
mocrat, care alcătuiesc actuala 
coaliție guvernamentală, dispun 
și in continuare în Bundestag 
de majoritatea necesară pentru 
alcătuirea guvernului. Conform 
rezultatelor oficiale ale scruti
nului. ele întrunesc in noul 
Bundestag un număr de 252 de 
mandate față de 244 de mandate 
obținute de formațiile de opo
ziție UCD-UCS. In comparație 
cu situația din Bundestagul ales 
in 1972, majoritatea parlamenta
ră a actualului cabinet va fi mai 
mică (8 mandate față de 46 pină 
acum), fapt care se datorește 
reculului înregistrat de PSD (de 
3,2 la sută) și PLD (de 0,5 la 
sută).

Solicitați să-și expună părerea 
despre rezultatele votului, lide
rii PSD și PLD și-au reafirmat 
hotărîrea de a continua coaliția 
guvernamentală a celor două 
partide. Cancelarul Helmut 
Schmidt a apreciat că partidele 
coaliției vor dispune în viitorul 
Bundestag de o „majoritate 
sigură", iar președintele PSD, 
Willy Brandt, a subliniat că re
zultatul obținut în alegerile de 
duminică este cel mai bun din 
istoria PSD, după marea victo
rie electorală din 1972.

UCD, 
că el 
pre-

La rindul său. liderul 
Helmut Kohl, a declarat 
speră să fie investit de 
ședințele republicii cu formarea 
noului guvern, adăugind că in
tenționează să facă o propunere 
PLD în vederea formării unui 
guvern de coaliție UCD-PLD. 
Liderii PLD au reafirmat insă 
hotărîrea partidului lor de a con
tinua actuala coaliție cu PSD.

• Din cei 41 956 768 ale
gatori înscriși pe listele elec
torale s-au prezentat la vot 
38 175 869, care s-au pronun
țat după cum urmează :

- P.S.D. - 16 098 632 vo
turi (42,6 la sută) ;
- P.L.D. - 2 995 160 voturi 

(7,9 la sută) ;
- U.C.D.-U.C.S. 18 396 794 

voturi (48,6 la sută).

• Repartiția locurilor în 
noul Bundestag este urmă
toarea (în paranteză numărul 
de mandate în legislatura 
trecută) :
- P.S.D. - 213 (230) ;
- P.L.D. - 39 (41) ;
- U.C.D.-U.C.S. 244 (225).

spania încordare
pe frontul social

Climatul politic și cel so
cial din Spania continuă sa 
rămină dominate de ele
mente de tensiune, expri
mate, între altele, în des
fășurarea unor ample ac
țiuni revendicative și ma
nifestații de protest ale 
diferitelor categorii de oa
meni ai muncii.

Astfel, in orașul basc Tolosa, 
poliția a intervenit cu brutalita
te. folosind grenade cu gaze și 
gloanțe de cauciuc, pentru dis
persarea unei demonstrații la 
care au luat parte peste 3 000 de 
persoane. Orașul Tolosa, situat 
in apropiere de San Sebastian, 
este un important centru in
dustrial, unde in ultimele săptă- 
mini au avut loc importante ac
țiuni revendicative ale oameni
lor muncii care au cerut condi
ții mai bune de viață și adop
tarea unor măsuri reale de de
mocratizare a țării.

Autoritățile spaniole au recurs, 
ca și in alte prilejuri, la nu
meroase acțiuni represive pen
tru a pune capăt grevei salaria- 
ților din serviciile poștale.

Populația din Ulster 
cere incetarea

actelor de violentă

RHODESIA

• Conferința constituțională va fi 
convocată pe baza documentului african

• Convorbiri la Salisbury

R. S. VIETNAM : Imagine de pe șantierul unui viitor obiectiv in
dustrial : șantierul naval de la Ha Long, unde se vor construi nave 

maritime de 3 000—5 000 tone

Intense consultări privind 
solutionarea crizei libaneze

• intilniri libano-palestiniene și siriano-pales
tiniene • Reuniunea arabă la nivel înalt va avea 
loc la Riad • La Beirut continuă luptele.

In ciuda unor ciocniri sporadice care au loc in Liban, actualita
tea politică libaneză rămîne dominată, potrivit observatorilor de 
eforturile ce au loc la Beirut și in </>»»-

.................................... c

din Irlanda deSituația
Nord continuă să rămînă în
cordată. ca urmare a noilor 
atentate cu bombe comise de 
elementele extremiste.

A
proape -trei mi
lioane și jumătate 
de elevi și stu
denți, cu 14,8 la 
sută mai mult față 
de anul precedent, 

au pășit pragul școlilor și facul
tăților algeriene în noul an de 
invățămint 1976—1977. Statistici
le date publicității indică fap
tul că mai bine de o cincime 
din populația întregii țări înva
ță astăzi să devină cadre de nă
dejde pentru dezvoltarea multi
laterală a țării. Cit de însemna
tă este această cifră este ușor 
de înțeles dacă se are în vede
re că, în anii dinainte de obți
nerea independenței naționale, 
școlile algeriene de toate grade
le erau frecventate doar de 
cîteva zeci de mii de tineri.

Noul an de invățămint s-a 
deschis în Algeria sub semnul 
a două înnoiri fundamentale : 
generalizarea, pe întregul terito
riu național, a învățămîntului 
de 9 ani și suprimarea completă 
a școlilor particulare.

în concepția autorităților, ge
neralizarea învățămîntului de 9 
ani are o importanță capitală 
pentru progresul țării și pentru 
ridicarea nivelului general de 
cultură al poporului. Asigurîn- 
du-se în felul acesta tuturor ti
nerilor o școlarizare minimă de 
nouă ani pînă la vîrsta de 16 
ani, aceștia pot mai bine, după 
absolvirea cursurilor, să se o- 
rienteze spre o calificare în spe
cialitatea dorită, în uzine, fa
brici, pe ogoare și spre însuși
rea unei meserii de care țara, 
angajată deja pe calea pro
gresului științific, tehnic și cul
tural, are nevoie acută.

în ce privește desființarea 
tuturor școlilor particulare, di
recție în care guvernul a acțio
nat treptat chiar din primul mo
ment al independenței, punin- 
du-le acum capăt pentru tot

deauna, acțiunea este.tot atît de 
importantă, statul reușind acum 
să adapteze în întregime și sa 
orienteze învățămîntul național 
de toate gradele spre specialită
țile și nevoile curente ale eco
nomici naționale. Deja o mare 
parte din tineri au fost îndrep
tați anul acesta spre meserii le
gate direct de nevoile actuale 
ale noilor ramuri de producție 
care au completat economia na
țională și, îndeosebi, spre cea a 
științelor exacte, pentru forma
rea de cadre în măsură să con-

Corespondență 
din Alger

tribuie la valorificarea bogății
lor naturale de care dispune 
țara, la dezvoltarea agriculturii 
ramură încă preponderentă în 
țară.

Opțiunile statului algerian 
pentru dezvoltarea învățămîn
tului de toate gradele sînt în
soțite de un volum considerabil 
de construcții școlare pentru a 
oferi tuturor tinerilor țării, in 
contextul actual al unei creșteri 
demografice anuale dintre cele 
mai mari din lume (3,6 la sută) 
posibilitatea să urmeze o școa
lă. Efortul de pregătire estd^ 
deosebit de mare dacă se are in 
vedere că sumele alocate dez
voltării învățămîntului repre
zintă 15 la sută din bugetul sta
tului și 33 la sută din bugetul 
serviciilor publice. Pentru ac
tualul an de invățămint, de e- 
xemplu, au fost date în folosin
ță 4 000 săli de clasă în școlile 
primare, 35 de școli medii, 13 li
cee de specialitate, precum și 
2 900 de locuințe pentru cadrele

didactice, îndeosebi din vilaiate- 
le (regiuni) sudice : Ouargla, 
Tlemcen, Setif, Saida, Tizi- 
Ouzou, Medee. Și-au deschis 
pprțile o nouă universitate ia 
Annaba, cu 3 200 de studenți, ca 
și unele facultăți la Alger. 
Oran și Constantine, centre u- 
niversitare care au de acum un 
renume.

Dacă în urmă cu cîțiva ani se 
, simțea o lipsă foarte mare de 
cadre didactice, problema a- 
ceasta a fost, acum, mai bine 
rezolvată, pentru noul an de in- 
vățămînt existînd deja circa 
100 000 de profesori, unii dirțtre 
ei veniți și din unele țări prie
tene, între care și țara noastră, 
în cadrul unor acorduri de coo
perare, România sprijină și sub 
alte forme învățămîntul alge
rian. Mulți tineri algerieni în
vață în institutele de învăța- 
mint superior din țara noastră.

în sfîrșit, statul algerian s-a 
îngrijit ca, în noul an de invă 
țămînt, elevii și studenții să 
dispună de mai multe cămine și 
cantine, de manuale școlare su
ficiente, de toate materialele 
necesare procesului de instrui
re. Institutul pedagogic națio
nal, de exemplu, a editat anul 
acesta circa 10 milioane de ma
nuale școlare, cu 17 la sută mai 
multe decît în anul trecut.

înțelegind că progresul țarii 
nu este posibil fără pregătirea 
de cadre, fără lichidarea com
pletă a analfabetismului, moște
nire grea a trecutului colonial, 
guvernul algerian a dat din anul 
acesta un nou impuls procesu
lui de educație a copiilor și ti
neretului prin crearea unui „în- 
vățămînt de masă“. așa cum 
prevede „Carta Națională" a- 
doptată recent prin referendum 
național de întregul popor. în
vățămîntul devenind gratuit in 
toate etapele sale, școala alge
riană, parte integrantă a revo
luției culturale, este cu adevărat 
un bun al întregului popor, în- 
făptuindu-se astfel un impor
tant deziderat al tînărului stat 
arab.

MIRCEA S. IONESCU

alături de marile

Tn cadrul unei intilniri cu zia
riștii. Joshua Nkomo, «-liderul 
grupării interioare a Congresu- 
lui Național African din Rhode- 
îia, a declarat luni, că refuză să 
accepte planul secretarului de 

american, Henry Kissinger, 
bază de discuții pentru 

- sre-a conferință constituțio
nală asupra Rhodesiei. El a sub
liniat că așa-numitul ..acord dc 
la Pretoria" nu mai există, re
latează agenția Associated Press, 
menționînd că noi propuneri au 
fost elaborate de președinții mai 
multor state africane și de lide
rii Congresului Național Afri
can. în ce privește conferința, 
Joshua Nkomo a șybliniat că ea 
nu este convocată pe baza do
cumentelor elaborate de Kissin
ger, ci pe baza documentului 
complet nou și distinpt al șefi
lor de stat africani.

De asemenea, Abel Muzo- 
rewa, liderul grupării externe a 
C.N.A.. a anunțat chiar dumini
că opoziția față de unele as
pecte ale propunerilor referitoa
re la administrația de tranziție. 
Din partea ambilor lideri ai Con
gresului Național African au 
fost exprimate obiecții in legă
tură'cu termenul de doi ani pro
pus pentru preluarea conducerii 
de către majoritatea de culoare.

William Schaufele, asistent al 
secretarului de stat american, și 
Ted Rowlands, secretar de stat 
la Foreign Office însărcinat cu 
problemele africane; au sosit 
luni la Salisbury, unde au avut 
o întrevedere cu Ian Smith, 
șeful guvernului minorității albe 
din Rhodesia, consacrată organi-

zării conferinței constituționale 
cu privire ia viitorul Rhodesiei. 
In drum spre Salisbury, repre
zentanții guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii, au făcut o escală 
la Pretoria. Un purtător de cu- 
vint al ambasadei Marii Britanii 
la Pretoria ă precizat că cei doi 
reprezentanți guvernamentali 
vor reveni in capitala sud-afri- 
cană după convorbirile pe care 
le vor avea la Salisbury.

tificarea unei soluții de încetare
Reprezentantul Ligii Arabe in 

Liban. Hassan Sabri El Kholi. a 
relevat că in prezent se desfă
șoară o serie de intilniri libano- 
palestiniene privind soluționa
rea crizei libaneze. Contactele, 
a precizat el. sint purtate la ni
vel oficial, președintele Elias 
Sarkis fiind informat despre 
desfășurarea acestora.

De asemenea, a declarat Sabri 
El Kholi. se desfășoară contacte 
siriano-palestiniene. care au ca 
scop „examinarea relațiilor din
tre cele două părți, precum și 
a Acordului de la Cairo. Partea

La sosirea sa in Rhodesia, liderul grupării interioare a C.N.A., 
Joshua Nkomo, a fost intîmpinat cu deosebita căldură de populația 

de culoare

alte capitale arabe pentru iden- 
focului.
palestiniană — a subliniat el — 
dă dovada unei dorințe eviden
te în ce privește reglementarea 
tuturor problemelor".

In numărul său de luni, zia
rul egiptean ..Al. Ahram~, a- 
nuntă că viitoarea reuniune a- 
rabâ Ia nivel inalt. consacrată 
examinării problemei încetării 
focului in Liban (și la care ur
mează să participe Egiptul. Si
ria. Libanul, Arabia Saudită. 
Kuweitul si Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei) va ave 
loc la Riad, in următoarele cite 
va zile. „Al Ahram" adaugă c 
guvernul Arabiei Saudite conți 
nuă demersurile pentru a asigu
ra participarea tuturor celor șa
se părți invitate la reuniune. 
Aceeași sursă precizează că noul 
președinte al Libanului. Elias 
Sarkis, și-a anunțat participarea.

Paralel cu eforturile diplo
matice pentru realizarea înce
tării focului intre părțile anga
jate în conflictul din Liban, la 
Beirut au avut loc noi schim
buri de focuri. In cursul nopții 
de duminică spre luni, s-au în
registrat noi incidente in 
comercială din Beirut și 
de artilerie in cartierele 
dențiale. In cadrul schimbului 
de focuri din zona ..liniei verzi" 
din capitală, o persoană și^-a 
pierdut viața luni dimineață, in 
timp ce încerca să treacă din- 
tr-un sector in altul printr-un 
punct supus unor intense tiruri 
de arme automate. Părțile in 
conflict au confirmat desfășura
rea unor intense bombardamen
te in partea de sud a capitalei.

Totodată.
demonstrații din ultimele zile 
ale femeilor nord-irlandeze or
ganizate in sprijinul cererilor 
tot mai energice ale populației 
pașnice de a se pune capăt acte
lor de violență, noi asociații 
profesionale și obștești își ex
primă nemulțumirea in legătură 
cu tergiversarea unor măsuri 
eficiente din partea guvernului 
in vederea normalizării situației 
din Ulster. Astfel, luni pompie
rii din Londonderry — al doilea 
oraș ca mărime din Ulster — 
au anunțat că se raliază acțiunii 
inițiate de colegii lor din Belfast 
de a nu participa la stingerea 
incendiilor in clădirile publice și 
comerciale provocate de atenta
tele cu bombe ale elementelor 
extremiste.

Șomaj ridicat in rindul
tineretului din S.U.A.

Șomajul afectează în cel 
mai mare grad tineretul din 
Statele Unite, menționează 
un raport al Congresului 
S.U.A. Aproape jumătate 
din numărul șomerilor ame
ricani — 3,5 milioane de 
persoane — o constituie ti
nerii în vîrsta de pînă Ia 20 
de ani. O situație deosebit 
de grea se intilnește în rîn- 
dul populației de culoare. 
Statisticile oficiale arată că 
40 la sută dintre tinerii 
culoare nu au de lucru.

In semn de protest față de reîntoarcerea în țară 
a fostului dictator Kittikachorn

Studenții tailandezi
în semn de 

tură cu reîntoarcerea din exil a 
fostului dictator Thanom Kitti- 
kachorn, un număr de trei uni
versități din Tailanda au amî- 
nat sesiunea de examene, iar 
Ia a patra universitate probele 
de examen au fost boicotate de 
studenți. Pe de altă parte, a- 
genția U.P.I. informează că 
luni după-amiază, la Bangkok, 
a fost programat un mare mi
ting, organizat de conducătorii 
mișcării studențești, în cadrul 
căruia se va cere plecarea din 
țară a fostului dictator. Potrivit

protest în legă- aceleiași surse, tot astăzi după- 
amiază, primul ministru Seni 
Pramoj urmează să anunțe 
lista noului guvern tailandez, 
care, după cum apreciază ob
servatorii de la Bangkok, va 
marea diferențe mici față de 
cabinetul pe care actualul prim- 
ministru l-a condus pînă la de
misia de la 23 septembrie.

Greva învățătorilor

zona 
tiruri 
rezi-

Dindu-ne viată de aproape cinci miliarde de 
ani. bătrinul Soare abia a parcurs jumătate din 
cercul uriașei sale vîrste cosmice. în fiecare se
cundă el pierde din substanța sa 4,5 milioane 
tone dc materie. Este o forță greu de imaginat. 
Cea mai formidabilă explozie termonucleară nu 
transformă in energie decît aproximativ un kilo
gram dc materie. Pământul nu interceptează de- 
cit o infimă parte din această energie care re
prezintă. totuși, o putere de 20 000 de ori supe
rioară energiei consumate în lume în 1975. 
SOARELE rămîne 
surselor energetice 
TRU VIITOR.

________ 1 lume în 1975. 
după epuizarea tuturor re- 
terestre O SPERANȚA PEN-

în- 
să

Energia solară a 
c.eput de pe acum 
fie folosită în domenii 
variate, cum ar fi în
călzirea piscinelor, cli- 
matizarea locuințelor, 
pomparea apei din 
fîntîni, topirea meta
lelor și in cazul fai
moaselor „panouri so
lare" . ale sateliților și 
navelor cosmice. O 
pompă ce utilizează 
energia, solară a fost 
realizată de Institutul . 
de fizică meteorologi
că din Dakar. Aceasta 
are un colector solar 
de 12 metri pătrați si 
un debit de 1 200 litri 
pe oră. Instalații si
milare sau mai perfec- 

' ționate există în Uni
unea Sovietică, în 
unele state africane, in 
Mexic, Brazilia, pre
cum și in alte țări.

Există mai multe 
mijloace pentru utili
zarea energiei solare 
între care, de actuali
tate, este, filiera ter
modinamică, adică 
construirea unor cen
trale în care razele 
Soarelui sînt concen
trate printr-un joc de 
oglinzi asupra unui ca
zan cu. apă. VanorR 
rezultați sînt folosiți 
pentru a pune in miș-

' care un turbo-aMerna- 
tor.

Cea mai sofisticată, 
dar și cea mai- bin.e 
verificată in practică 
este filiera fbto-vol- 
taică. Utilizind celule

sință, pină in 1980. o 
centrală experimen
tală care să producă 
electricitate in valoare 
de 25 megawați. în 
U.R.S.S. o atare cen
trală folosește oglinzi 
instalate pe vagoneți, 
care se deplasează în 
funcție de traiectoria 
Soarelui. în Statele 
Unite, 200 de locuințe 
utilizează energia so
lară direct pentru a 
produce electricitate. 
Pină in anul 2000,
nergia solară va aco
peri 7 la sută din ce
rerile. de energie ale 
S.U.A., iar pină in anul 
2020 circa 25 la sută 
din aceste cereri.

e-

Utilizarea
energiei solare

cu siliciu care tran
sformă fluxul de fo
toni direct in energie 
electrică, acest proce
deu a dat rezultate 

. remarcabile în alimen
tarea aparatelor dă 
bord instalate pe ,șa- 

■ leliți 'și nave cosmice.
Specialiștii consideră 
că această filieră va 
deveni competitivă 
înainte de 1990. In 
practică a -fost reali
zată stația experimen
tală producătoare de 
energie de la Odeillo. 
în Munții Plrinei, unde 
căldura Soarelui este 
reflectată de oglinzi 
într-un adevărat „fur
nal solar1. Franța și-a 
propus să dea in folo-

Un alt principiu 
care utilizează, de a- 
semenea, formele de
rivate ale radiației so
lare esfe- ..bioconver- 
sitinea". In epoca a- 
tomului, ' combustia 
lemnului .pare o meto
dă total depășită. Si 
totuși, o 'plantație de 
arbori cu creștere ra
pidă. avfad suprafața 
de 1'000 kimp.. ar pu
tea alimenta continuu 
o centrală termică 
o putere electrică 
1 000 megawați.

O altă metodă 
„bioconversiune" a 
nergiei solare, cu 
randament mult • 
ridicat, o constitui. 
cultura algelor in ve-

cu 
de

de
e- 
un 

mai

derea utilizării' lor la 
producerea gazului 
natural. Intr-adevăr, 
prin fermentare, un 
kilogram de materie 
organică uscată poate 
emana 0;3 metri cubi 
de gaz metan. Con
form declarației lui 
Chalmer Kirkbride, 
consilier științific la 
Administrația ameri
cană pentru cercetări 
și dezvoltare in dome
niul energiei
(E.R.D.A.), in statul 
american Florida ur
mează să se constru
iască o uzină de con
versiune microbiologi
că. care se va axa pe 
folosirea bacteriilor in 
vederea „digerării" 
deșeurilor municipale 
pentru producerea de 
gaz natural.

in căutarea 
ăe înlocuire, 
care vin se __ 
curge, din ce în ce mai 
mult, la un șir de ma
terii ca resturile me
najere. reziduurile din 
agricultură și alte de
șeuri solide. în siste
mele perfecționate, de- 
șeurile sînt trecute 
priptr-un selector care 
separă metalele, sticla, 
pietrele și argila. Ceea 
ce rămîne constituie 
un combustibil ieftin, 
cu un grad de poluare 
redus și cu o .valoare 
termică ce atinge ju
mătate din cea a căr
bunelui. Exploatarea 
deșeurilor solide în 
marile orașe ale Sta
telor Unite va permite 
furnizarea anuală a 
unei cantități de ener
gie echivalentă cu 150 
milioane de barili de 
petrol.
T. PRELIPCEANU

PROCESE LA SOWETO
Autoritățile rasiste continuă 

să recursă la măsuri de intimi
dare in localitățile sud-africane 
unde au avut loc acțiunile an- 
tiapartheid de amploare ale 
populației de culoare. Astfel, 
după cum relatează agenția 
France Presse. in cursul acestei 
săptâmini tribunalele regimu
lui rasist judecă 400 din cei 
peste 1 400 de tineri negri care 
au participat la manifestațiile 
din luna iunie. Numai la 
weto. precizează agenția, 
apărea în fața instanțelor 
tineri. Toți aceștia sînt acuzați 
de participare la ..adunări ile
gale". precum și de „acte de 
violență publice".

cum

So-
vor
107

alte 27 
de ves- 
in vara

decla- 
zile in 

țară,

Cu peste 200 kilometri pe ora 
pe distanța Londra-Bristol

Primul tren britanic care atinge o viteză de 
peste 200 kilometri pe oră a fost dat in exploa
tare. luni, pe linia Londra — Bristol. El a 
parcurs distanța de 190 kilometri în 92 de mi
nute, cu aproximativ 20 de minute mai puțin 
față de cele mai rapide trenuri existente in 
Marea Britanie pină acum.

După cum a anunțat „British Railu, 
de supertrenuri, care vor lega capitala 
tul țării, vor fi date in exploatare ptnă 
viitoare.

Vulcanul „Sarîcev" 
și-a reluat activitatea

Vulcanul .-Saricer" din insula Matua (Arhi
pelagul Kurilelor) și-a reluat activitatea după 
o perioadă de 16 ani. Deasupra craterului, in
formează agenția TASS, au apărut mai intii 
nori negri de fum, apoi a început erupția de 
lavă. însoțită de cutremure de pămint. Vulca- 
nologii au identificat două șuvoaie de lavă ce 
se scurg in Marea Ohotsk. Vulcanul „Saricevu 
este situat Za o înălțime de 1 500 metri și se 
numără printre vulcanii cei mai activi din cen
trul Kurilelor.

Rezervații de faună in Nepal
Peste 3 400 km.p, totalizează suprafața parcu

rilor naționale și a rezervațiilor din Nepal cre
ate in diverse zone climaterice pentru conser
varea tuturor speciilor de animale din țară. 
Cele mai mari dintre aceste parcuri sînt Sa- 
garmatha, situat la poalele Ererestului, și Lan- 
tang, din apropierea orașului Katmandu, fie
care avind o suprafață de cite 1 200 km.p. E'e 
sînt populate cu reni, antilope și cu risul de 
zăpadă. In rezervația de pe malul lacului Rara 
este conservată panda roșie, iar in rezervația 
din jungla Chitawen, din sudul Nepalului, 
cresc rinoceri, tigri și urși de Nepal. Protecția 
naturii in această țară face obiectul unor le
gislații speciale din anul 1972.

învățătorii belgieni au 
rat luni o grevă de trei 
toate școlile publice din 
pentru a protesta împotriva 
unor măsuri ale ministerului 
de resort privind operarea unor 
restricții bugetare, printre care 
limitarea numărului de elevi, 
suprimarea unor activități cu 
caracter social și cultural, care — 
se apreciază — aduc prejudicii 
eficacității sistemului de învă- 
țămînt. Greva este susținută și 
de Federația părinților.

Pentru aplanarea conflictului, 
la 7 octombrie urmează să aibă 
loc, la Bruxelles, o intîlnire 
între reprezentanți ai ministe
rului, pe de o parte, ai învăță
torilor și părinților — pe de 
altă parte.

energiei 
in anii 
va re-

„CARTEA - IN SLUJBA 
Șl PROGRESULUI-

La 4 octombrie, la Sofia s-a 
deschis cea de-a noua ediție a 
Expoziției — tirg internațional 
de carte, la care participă 29 de 
țări, printre care și România.

Aflată sub deviza „Cartea — 
în slujba păcii și progresului", 
actuala ediție se impune ca una 
dintre cele mai mari manifes
tări culturale organizate de 
R.P. Bulgaria.

Prezență tradițională. Româ
nia expune in acest an. prin 
întreprinderea de comerț ex
terior ..ILEXIM". peste ’
titluri din producția de i 
23 de edituri.

Un loc central in
României este ocupat 
crările tovarășului 
Ceaușescu, editate în 
română și in alte limbi.

basadorul țării noastre la Al
ger, loan Lăzărescu, și de di
rectorul pavilionului, Constan
tin Stoica.

Șeful statului algerian a dat 
o înaltă apreciere calității pro
duselor prezentate, progresului 
continuu înregistrat de indus
tria românească.

600 de 
carte a

standul 
de lu-■ 
Nicolae 

limba

• PREȘEDINTELE ALGE
RIEI, Houari Boumediene, în
soțit de membri ai Consiliului 
Revoluției și ai Guvernului al
gerian, a vizitat pavilionul 
României din cadrul Tîrgului 
internațional și Tîrgului pana- 
frican de la Alger. Oaspeții au 
fost salutați cu căldură de am-

R.P. BULGARIA : Aspect de la 
centrul de calcul al Complexului 
agro-industrial Prveneț, din a- 
propiere de Plovdiv

In ciuda numeroaselor victime pe care le-a 
cauzat, zborul cu zmeul continuă să se bucure 
de atenție din partea unor tineri temerari. 
Printre aceștia se numără și americanul Burke 
Ewing, care, după cum se vede in fotografia 
de mai sus. uneori îl ia drept coechipier pe 
dinele său Curtis.

Taina cocoșului de munte
Cocoșul de munte este unul din cei mai 

vechi locuitori ai pădurilor din nord. Este o 
pasăre care, pe cele mai mari geruri, nu ii 
este frig. Ce o salvează ? Un strat de grăsime 
sub piele 2 Dar cocoșul de munte nu are un 
astfel de strat El se hrănește aproape exclusiv 
cu cetină. Cum poate cocoșul de munte să 
transforme cetina in albumine, grăsimi, hidro
carburi și alte substanțe necesare ? Oamenii 
de știință sovietici de la Rezervația „Darwiri1 
(regiunea Vologda) au găsit răspunsul la aceas
tă întrebare. Este vorba de un microorganism, 
semenind cu o ciupercuță, care trăiește în tu
bul digestiv al păsării. Acest microorganism 
ajută la dezagregarea celulozei din cetină, fă- 
cind să se obțină din ea o gamă întreagă de 
elemente utile și necesare vieții și aproape 
toate caloriile din cetină.

CONFERINȚA 
ANUALĂ COMUNĂ 
A F.M.I. Șl B.I.R.D.

în capitala Filipinelor au în
ceput lucrările Conferinței 
anuale comune a Fondului Mo,-, 
netar Internațional și Băni 
Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare. Iau parte 
reprezentanți a 128 de țări. In 
discursul 
ședintele 
Marcos a 
curs de 
un factor 
temporană. 
vîntul președintele în exercițiu 
al F.M.I., Mohammed Imady, 
președintele B.I.R.D., Robert 
McNamara și directorul general 
al F.M.I., Johannes Witteveen. 
Vorbitorii au subliniat necesi
tatea unui efort global pentru 
eliminarea sărăciei, pentru li
chidarea decalajelor dintre ță
rile bogate și cele sărace, pen
tru edificarea unui sistem mo
netar internațional mai realist.

de deschidere, pre- 
Filipinelor, Ferdinand 
arătat că țările în 
dezvoltare constituie 
decisiv în lumea con-

Au mai luat cu-

ROMANIA LA TIRGUL 
INTERNAȚIONAL DE LA BAGDAD

în capitala Irakului s-a 
deschis „Tirgul internațional 
de la Bagdad" la care parti
cipă 47 de țări, precum și un 
mare număr de companii 
particulare.

România prezintă la aceas
tă manifestare economică o 
gamă largă de produse ale 
industriei constructoare de 
mașini și electrotehnice, bu
nuri de larg consum, produ
se alimentare.

încă din ziua deschiderii, 
pavilionul românesc se bucu
ră de o mare afluență a pu
blicului și de prezența a 
numeroși reprezentanți ai or
ganizațiilor economice și de 
comerț ale țării-gazdă.

educației din America Centrală 
și Panama, care a luat sfîrșit 
la San Jose, au hotărît să de
pună eforturi susținute pentru 
consolidarea și dezvoltarea, în 
continuare, a cooperării în acest 
domeniu. între altele, s-a con
venit să fie elaborate programe 
educaționale comune — trans
mite agenția Prensa Latina.

lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu și cartea 
șocial-politică.

• TRUPELE TAILANDEZE 
au deschis focul asupra unui 
cargou laoțian care se afla in 
apele teritoriale ale Laosului, la 
22 septembrie a.c., informează 
agenția V.N.A., care citează o 
telegramă a agenției Khaosan 
Pathet Lao (KPL). Nava a fost 
avariată și trei membri ai echi
pajului au fost răniți, relevă 
agenția laoțiană care subliniază 
că acesta constituie un nou act 
de provocare împotriva poporu
lui laoțian.

• PARTICIPANȚII la cea de 
a treia reuniune a miniștrilor

CONVORBIRI OFICIALE 
INDO-PAKISTANEZE

La Delhi, au început convor
biri oficiale indo-pakistaneze 
referitoare la problemele legate 
de construcția hidrocentralei 
pakistaneze de la Salal, dc pe 
rîul Chenab.

Actuala rundă de convorbiri 
se înscrie pe linia eforturilor 
depuse de ambele țări pentru 
normalizarea relațiilor lor și 
pentru soluționarea probleme
lor de interes reciproc pe calea 
discuțiilor bilaterale.

• LA UNIVERSITATEA CO
LUMBIA DIN NEW YORK a 
avut loc vernisajul expoziției 
„Cartea românească, editată în 
limba română și limbile națio
nalităților conlocuitoare din 
Republica Socialistă România".

Unul din standurile principale 
ale expoziției prezintă operele 
secretarului general al Partidu-

• CONDUCEREA PACTULUI 
ANDIN a hotărît să retragă 
Republicii Chile statutul de 
membru cu drepturi depline al 
organizației, inclusiv dreptul de 
veto de care dispunea delegația 
chilîană la lucrările acestei or
ganizații economice regionale — 
relatează agenția TASS. Formal, 
Chile rămîne în cadrul Pactului 
Andin, dar ea nu va mai putea 
influența pe viitor elaborarea 
unei politici economice comune 
de către celelalte cinci state 
membre — Venezuela, Colum
bia, Peru, Ecuador și Bolivia.

RAVAGIILE URAGANULUI LIZA 
ÎN MEXIC

Echipele de salvare își conti
nuă acțiunile în zonele afectate 
de ciclonul „Liza", de pe coasta 
de vest a Mexicului. Datele ofi
ciale publicate în orașul La Paz, 
capitala provinciei care a avut 
de suferit de pe urma calamită
ții, arată că pînă în prezent 
și-au pierdut viața 652 persoane. 
Se estimează; pe de altă parte, 
că numărul victimelor este, 
după toate probabilitățile, mult 
mai mare, puțind atinge chiar 
2 500.
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