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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul general 

al Uzinei metalurgice din orașul Rustavi

Cum finalizați investițiile acestui an, 
cum pregătiți investițiile anului viitor ? 

REALIZĂRILE VALORICE, 
0 SCUZĂ MULT PREA

FRAGILĂ PENTRU 
NEREALIZAREA 

STADIILOR FIZICE

Cu privire la introducerea unui nou sistem, simplificat, de impunere 

a retribuției, prin plata de către unitățile socialiste a unui impozit calculat 
la fondul total de retribuire, in locul impozitului actual calculat pentru 

fiecare angajat in parte
Cu privire la desființarea impozitului pe veniturile agricole ale gospodăriilor 

populației și introducerea unui impozit in sumă fixă pe hectar 
în pagina a 2-a

CAMPANIA AGRICOLA
Pentru încheierea 

neintirziata a lucrărilor

Muncă neîntreruptă, 
temeinică organizare 

PE OGOARELE ' ^ecisive maximum e^ort
MIIRFCFMF Pentru urgentarea stringerii porumbului 

_J și efectuarea ogoarelor de toamnă
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Planul national unic pe anul 1977

NIVEL Al TEHNICII MODERNE ȘTEFAN DORGOȘAN
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SUPLIMENTUL ..SClNTEII TINERETULUI" 

IN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR

LA iNVAȚAMlNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C

Coordonatele agriculturii moderne 
intensive, de înaltă eficiență economică

Spiritul disciplinei muncitorești

„Rezultatele pe care le-am obținut In acest 
agricultură atestă cu putere realismul prevederilor 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, ale planului cin
cinal actual. Ele demonstrează că dispunem de toi 
ce este necesar pentru a realiza și in agricultură, 
cu succes, tot ceea ce ne-am propus, pentru a ob
ține o sporire mult mai mare a producției agricole 
și pentru a asigura, pe această bază, creșterea ve
niturilor țărănimii, îmbunătățirea condițiilor de 
aprovizionare, ridicarea bunăstării întregului nostru

NICOLAE CEAUȘESCU
U eu prilejul „ZUt oopuUră din ora,ui

OMUL DE LA CATEDRA
Cițiva profesori ai Liceului nr. 6 din Capitală încearcă, in rindurile de 
jos, să-și raporteze activitatea de dascăli și educatori la îndatoririle 
i reies pentru școală din Programul de măsuri privind aplicarea in via 

hotărîrilor Congresului al Xl-lea ol partidului și ale Congresului ed 
cației politice și al culturii socialiste in domeniul ideologiei, politicii și o 
tivității cultural-educative, elaborat sub îndrumarea nemijlocită a tovar 
șului Nicolae Ceausescu și adoptat de recenta Plenară a C.C. ăl P.C.R.
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Seeretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis 
președintelui Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, președin
tele Republicii Populare Angola, AGOSTINHO ANTONIO NETO, 
următoarea telegramă :

îmi face o deosebită plăcere, ca în numele poporului și guver
nului român, al Partidului Comunist Român, precum și al meu 
personal să vă adresez dumneavoastră, Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, guvernului și poporului angolez prieten.* cele 
mai călduroase felicitări și cele mai cordiale urări cu prilejul primei 
aniversări a proclamării independenței Republicii Populare Angola.

Poporul român, profund solidar cu lupta dreaptă a popoarelor 
pentru eliberare națională și socială, țjentru afirmarea de sine stă
tătoare, pentru dreptul lor la o viață liberă și independentă, a 
salutat cu adîncă satisfacție proclamarea, la 11 noiembrie 1975, a inde
pendenței de stat a Angolei — eveniment de importanță istorică pen
tru destinele poporului țării dumneavoastră, încununare glorioasă a 
luptei sale eroice, plină de sacrificii, pentru înlăturarea dominației 
coloniale, a practicilor neocolonialiste, a politicii de discriminare 
rasială și aparthejd, pentru triumful idealurilor libertății și inde
pendenței naționale.

Ne bucură în mod deosebit faptul că prietenia și solidaritatea 
româno-angoleză, care s-au manifestat activ în perioada luptei de 
eliberare a poporului dumneavoastră, au cunoscutei cunosc, în noile 
condiții ale cuceririi independenței, o evoluție favorabilă ambelor 
noastre țări, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut la Bucu
rești, al documentelor încheiate cu acest prilej:

Avem convingerea fermă că, prin eforturi comune pentru găsirea 
de noi căi și mijloace de adîncire a colaborării bilaterale pe diverse 
planuri, bunele relații de prietenie și solidaritate dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Angola, dintre Partidul 
Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei 
se vor extinde tot mai mult, în folosul deplin al celor două po
poare, al cauzei edificării unei noi ordini economice și politice in
ternaționale, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.

Cu prilejul acestei aniversări, urăm din toată inima poporului ’ 
angolez prieten, noi și mari realizări, mult succes în eforturile sale 
de consolidare a independenței naționale, de înaintare a țării pe 
calea progresului economic și social, de făurire a unei vieți libere 
și fericite.

Miercuri dimineața au început 
în Capitală lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Delegația română este condusă 
de Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele părții române In comisie, iar 
delegația R.D. Germane —- de dr. 
Gerhard Weiss, ‘vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții R. D. Ger
mane în comisie.

Cu această ocazie se exami
nează activitatea de colaborare 
și cooperare economică dintre 
cele două țări în spiritul indica
țiilor și orientărilor date cu 
prilejul întîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. De 
asemenea, se analizează desfă
șurarea schimburilor comerciale 
dintre România și R. D. Ger
mană. precum și perspectivele de 
dezvoltare și diversificare a re
lațiilor bilaterale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Turcia, 
FAURI S. KORțlTtjRK, următoarea telegramă :

Am primit cu' mare plăcere mesajul de felicitare pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu prilejul celei de-a 
53-a aniversări a Republicii Turcia.

In numele poporului turc și al meu personal, țin să exprim 
Excelenței Voastre, sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru viitorul 
fericit al poporului român prieten.

Sînt convins, de asemenea, că relațiile de prietenie, de cooperare 
și de bună vecinătate dintre Turcia și România vor continua să se 
dezvolte in viitor, în interesul celor două țări ale noastre și al 
păcii mondiale.

Miercuri la amiază a avut 
loc. la Ambasada Uniunii So
vietice din București, ceremo
nia înminării de înalte distinc
ții ale U.R.S.S. academicienilor 
Ion Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, și Șerban Țiței- 
ca, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
precum și prof. univ. Alexan
dru Mihul pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea cercetări
lor de fizică atomică, teoretică 
și a particulelor elementare, 
precum și pentru aportul la 
promovarea colaborării tehnico- 
științifice dintre țările socialis
te, cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la crearea Institutu
lui unificat de cercetări nuclea
re de

Cu 
V.I.
Ursu------------- -------- - -
dezvoltarea colaborării' științi
fice și tehnice, ca 
domenii, dintre cele 
a prieteniei dintre 
noastre.

la Dubna.
acest priLej, ambasadorul 
Drozdenko și acad. Ion 
au relevat cu satisfacție

și în alte 
două țări, 
popoarele

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Demo
cratice Madagascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea telegramă :

Deosebit de mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj de felici
tare și de bunele urări transmise cu prilejul zilei mele de naștere, 
vă mulțumesc foarte sincer și, la rîndul meu, adresez cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele 
jCelor două țări ale noastre.

la Acade-Miercuri dimineață 
mia ..Ștefan Gheorghiu" a avut 
loc festivitatea închiderii cursu
lui destinat cadrelor sindicale 
din țări africane, organizat de 
Consiliul Central al -Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia.

1 Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tMANEA MANESCU, a trimis primului ministru al guvernului 
Republicii Populare Angola, LOFO DO NASCIMENTO, următoarea 
telegramă : . 4 .

Prima aniversare a proclamării independenței de stat îmi oferă 
plăcuta ocazie ca în numele poporului și al guvernului român, pre
cum și al meu personal, să vă transmit cele mai călduroase feli
citări. sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperi
tate poporului prieten angolez.

îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și solidari
tate stabilite întte popoarele și țările noastre vor cunoaște și în 
continuare o puternică dezvoltare spre binele lor reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

*
Ministrul afacerilor 

al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu, 
sat o telegramă de i 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Angola, 
Jose Eduardo Dos Santos, cu 
prilejul primei aniversări a pro-? 
clamării independenței de stat.

externe 
Româ- 

. a adre- 
felicitare

Campionatele 
naționale de box «rOKT •SPOIIT
CATEGORIILE DEFICITARE...

Comentează pentru cititorii noștri IOAN POPA, antrenor federal

Ziua a treia a campionatelor 
naționale a fost interesantă și 
prin faptul că ne-a oferit posi
bilitatea să efectuăm o trecere^ 
în revistă a forțelor de care dis
punem in prezent la unele cate
gorii' de greutate deficitare - de 
mai mulți ani. Este vorba- de 
categoriile „cocoș"» „mijlocie 
mică“, „semi greau. Desigur, nU 
putem afirma că ne lipsesc ele
mente de perspectivă la aceste 

'categorii, insă mă gîndesc că. la 
actualele campionate, dintre bo
xerii care i-am urmărit la lucru 
foarte puțini lasă să se între
vadă că vor fi apți să ne repre
zinte cu succes la apropiatele 
mari competiții internaționale 
(campionatele europene 1977 si 
campionatele mondiale — 1978). 
De exemplu, la categoria „co
coș" doar 'Memet 'luseim a de
monstrat calități cit de cit apro
piate de cerințele actuale ale 
boxului din competițiile de an
vergură. Dar adversarul pe care 
l-a avut — Dănuț Zaharia (19 
ani curajos, cu multă vitalitate 
însă lipsit de cunoștințe tehnice) 
nu i-a creat probleme deosebite, 
astfel că este încă prematur să 
facem o apreciere. Lucrurile stau 
mai rău la categoria „mijlocie- 
mică“. Este greu la ora actuali 
să evidențiezi un boxer compe
titiv pe plan internațional. Doi 
tineri — Petropavlovschi (Rapid) 
și Nicu Chioveanu promit, insă 
este necesară testarea lor în u- 
nele întreceri internaționale. în 
sfirșit, la categoria „semi grea" 
apreciez că brăileanul Costică 
Dafinoiu (medaliat cu bronz la 
Montreal) va avea o sarcină di
ficilă in acest campionat. în me
ciul său cu Zoltan Lăcătuș, deși 
a cistigat prin abandon, Dafinoiu 
nu a lăsat impresia că se află

în cea mai bună formă. Și la a- 
ceastă categorie am remarcat 

- dtiva tineri ■: in primul'rind Zol- 
tgn Lăcătuș, un boxer mobil, cu 
simțul distantei și cu lovituri pu
ternice. Lipsa de experiență l-a 
împiedicat să obțină o victorie. 
Nicu Dumitru și Axente Gică

demonstrează acuratețe in ac
țiuni și sint susceptibili de pro
gres. Ei. ca și alți tineri boxeri, 
au intrat in atenția federației și 
li se vor crea posibilitatea să se 
rodeze in întreceri internaționale, 
astfel incit să reușim, in scurt 
timp, să prezentăm la campio
natele europene și mondiale bo
xeri bine pregătiți și la catego
riile amintite mai sus*.

REZULTATE TEHNICE
GALA I

Categoria 51 kg: Ibrahim Fare
din (Farul Constanța) b.ab. 2 Jiba 
Gheorghe : ' 1 :
campionul muștelor de anul tre
cut este la a doua victorie con
secutivă și se anunță în anul 
acesta un pretendent la titlu. Ion 
Donose (Dlnamo Brașov) b.p. Ion 
Gavrilă (Hidrotehnica Constanța); 
Ștefan Băiatu (Voința București) 
b.p. lonus Sinan (Litoral Manga
lia) ; Dinu Teodor (Dinamo Bucu
rești) b.p. Anghel Constantin (Mi
nerul Moldova Nouă); Categoria 
71 kg: Vasile Didea (Dinamo 
București) b.p. Mocanu Nedelea 
(Metalul București); Ion Miron 
(C.S.M. Cluj) b.ab. 2 Vasile Bi- 
zau (Motorul Arad); Ștefan Stroe 
(Metalul București) b.p. Vasile 
Butnariu (Ceahlăul Piatra Neamț) ; 
Damian Cimpoeșu (Dinamo Bra
șov) b.p. Gherasim Blaj (C.S.M. 
Reșița); Sandu Tîrflă (Box-club 
Galați) b.p. Dorin Bubă (Rapid 
București); Gheorghe Muraru 
(Steagul Roșu Brașov)' b.p. Nicu 

/Chioveanu (A.S.A. Bacău); Dumi
tru Petropavlovschi (Rapid Bucu
rești) b.p. Costache Ciochină 
(Box-club Brăila); Ion Mocanu 
(Metalul Bocșa) b.p. Alexandru 
Tîrboi (Farul Constanța): Catego
ria 81 kg: Vasile Croitoru (Steaua

(Portul Constanța);

București) b.ab. 1 Nicolae Chipi- 
rog (Nicolina Iași); Ion Gybrfy 
(Dinamo București) b.ab. 1 Ion 
Leanca (Nicolina Iași); Marian 
Culineac (Rapid București) b.ab. 1 
Alexandru Vasile (Jiul Craiova); 
Axente Gică (Box-club Galați) 
b.p. Dumitru Micu (Box-club 
Galați): Constantin Văran (C.S.M. 
Reșița) b.p. Remus Lazea (Moto
rul Arad); Alexandru Hiera (Li
toral Mangalia) b.p. Mihai Turcu 
(Box-club Brăila); Costică Dafi- 
noiu (Box-club Brăila) b.ab. 2 
Zoltan Lăcătuș (A.S.A. Cluj).

GALA II
La ora cind transmitem, sîntem 

în posesia următoarelor rezultate 
tehnice: Categoria 54 kg: Nicu
Popa (Metalul București) b.p. Vio
rel Cimpoieșu (Dinamo Brașov); 
Alexandru Barbu (Litoral Manga
lia) b.p. luseim Mustafa (Farul 
Constanța); Memet Tuseim (Fa
rul Constanța) b.p. Dănuț Zaha- 
ria (Sport-club Muscel); Nicolae 
Neagu (Motorul Arad) b.ab. 2 Mi
hai Donciu (A.S.A. Cluj); Nico
lae Stoenescu (A.S.A. Cluj) b.p. 
Lucian Rădulescu (Motorul Arad); 
Burdihoi Dumitru (Metalul Bucu
rești) b.p. Gheorghe Marinei 
(Box-club Brăila).

TEODOR POGOCEA.VU

meridian
• ECHIPA MASCULINA DE 

VOLEI Steaua București a de
butat victorioasă in actuala e- 
diție a competiției ‘ europene 
„Cupa Cupelor". în primul joc, 
susținut în deplasare, voleiba
liștii de la Steaua au întrecut 
cu scorul de 3—1 (15—4, 12—15, 
15—2, 15—9) formația Hapoel 
Haogen (Israel).

Partida retur se va desfășura 
duminică, 14 noiembrie, la 
11,00, în sala Floreasca din 
pitală.
• IERI DIMINEAȚA au 

eat in Japonia gimnastele 
mânce Nadia Comăneci, triplă 
campioană olimpică la Jocurile 
de la Montreal, Teodora Ungu- 
reanu și Mariana Constantin. 
Sportivele românce vor partici
pa la întrecerile tradiționalu
lui concurs internațional „Cupa 
Kuniki", programat sîmbătă șl 
duminică în orașul Nagoya.
• ÎN TURNEUL INTERNA

ȚIONAL de tenis de la Ho-ng 
Kong, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 7—8, 6—2 
pe americanul Butch Waltz.
• DISPUTAT LA SZEK- 

SARD, meciul internațional de 
fotbal dintre echipele secunde 
ale Ungariei și României s-a 
terminat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea gazdelor.

Echipele de fotbal de tineret 
(jucători sub 21 de ani) ale 
Ungariei și României s-au în- 
tîlnlt ieri în oralul Nyregyhaza, 
partida încheindu-se la egalita
te 1—1 (1—1).

ora 
Ca-

ple-
ro-

ÎN FOLOSIREA JUDICIOASĂ A SPAȚIILOR PRODUCTIVE

Primul calcul demonstrează 
că prin reamplasarea utilajelor
se pot obține venituri duble

Arături de toamnă
Fotografia : O. PLEC AN

Pe ogoarele mureșene
(Urmare din pag. I)

ședința C.A.P. 
seama ce zi o 
lez in fiecare ______ ________
în care se pornește în realizarea 
sarcinilor stabilite de cu seara, 
încep cu mecanizatorii deoarece 
ei, avantajați de lumina faruri
lor, încep lucrul înainte de a 
se face ziuă. îmi continui rai
dul, dacă se poate numi așa, în 
sectorul zootehnic, la magazie, 
în cîmp, acolo unde, începînd 
de la ora 6, trebuie să fie 
oameni. Ca să stabilim un echi
libru intre 'raportul de forțe 
umane și capacitatea mijloace
lor de transport, acestea din 
urmă le folosim în program pre
lungit. Ziua șoferilor, a rutieriș-- 
tifcr are lungimea a 8—10 trans
porturi din cimp la centrele de 
preluare. Avem multe treburi 
de făcut.

Aflăm apoi că în cursul zi
lei se va încheia transportul 
sfeclei de pe întreaga suprafa
ță cultivată. Rămîn în continu
are de efectuat arăturile adînci 
și recoltatul porumbului pe încă 
200 hectare. Pentru ca și aceste 
lucrări să se încheie cit mai re
pede, zilnic se află la arat opt 
tractoare iar peste 400 coopera
tori participă la recoltatul 
depozitatul porumbului.

Iar ca să-mi dau 
să avem, contro- 
dimineață modul

și

De la inginerul Ștefan Kakasi, 
președintele consiliului interco- 
operatist Zău de Cîmpie, aflăm 
că, pină în prezent, aici s-au 
încheiat lucrările de însămința- 
re, recoltatul sfeclei de zahăr. 
De asemenea, arătuyile adinei 
au fost efectuate pe mai bine 
de 2 000 hectare, iar culesul po-r 
rumbului s-a . realizat pe 1 000

hectare. Cifrele ne edifică asu
pra vredniciei lucrătorilor aces
tor ogoare, după cum alte cifre 
ne atenționează asupra efortu
lui ce trebuie depus în continu
are. La nivelul consiliului inter- 
cooperatist mai sînt de cules 
2 000 hectare cu porumb. Pentru 
strîngerea lui acționează zilnic 

’ 1 500 cooperatori și 4 combine 
C-12 echipate cu dispozitive 
pentru depănușat. Pentru asi
gurarea frontului de lucru ce
lor 74 tractoare mobilizate de 
la Arad, formațiile lucrează co
masat, eliberind terenul și înși- 
lozind in aceeași zi cocenii de 
pe suprafețele culese. Cinci a- 
gregate transformă în pastă po
rumbul care n-a ajuns la ma
turitate. in timp ce autocamioa
nele unităților și ale 
transportă știuleții la 
de depozitare.

I.T.A. 
locurile

Paralel cu recoltatul 
bului și în alte unități 
se acordă atenția cuvenită eli
berării terenului. Situația este 
impusă pe de o parte de nece
sitatea deschiderii frontului de 
lucru pentru arături, iar pe de 
altă parte de grija pentru valo
rificarea integrală a roadelor 
ogoarelor. La C.A.P. Păgăceaua, 
de exemplu, ne informează to
varășul Petre Florea. președin
tele, au fost însilozate pină la 
ora actuală peste 1 200 tone co- 
lete de sfeclă și coceni de po
rumb. De asemenea, la 'C.A.P. 
Sinmărtin cocenii de pe cele 190 
hectare recoltate au fost trans
portați la fermele zootehnice. 
Și aici, s-au însilozat pină a- 
cumt 350 tone coceni, 700 tone 
colete de sfeclă de zahăr și 150 
tone porumb siloz.

porum- 
vizitate

Una din principalele preocu
pări ale specialiștilor din cadrul 
Trustului S.M.A. Alba este fo
losirea integrală a spațiilor de 
întreținere și reparații din ate
lierele unităților de mecaniza
re a agriculturii. Colectivul de 
ingineri, maiștri și muncitori 
format la nivel de trust a stabi
lit că pentru folosirea mai efi
cientă a spațiilor in care se des
fășoară reparațiile la tractoare 
și mașini agricole complexe, 
este nevoie de concentrarea și 
specializarea atelierelor exis
tente. Astfel, atelierele S.M.A.- 
urilor Alba lulia și Blaj sînt 
acum specializate în repararea 
tractoarelor de toate tipurile, iar 
la S.M.A. Aiud se remediază și 
recondiționează, in sistem de a- 
gregate de schimb, instalația și 
aparatura de pe tractoare. Pen
tru înlăturarea defecțiunilor la 
mașinile și utilajele agricole de 
mare complexitate s-au format 
alte trei centre, după cum ur
mează : la S.M.A. Teiuș, pentru 
combinele C—12, la S.M.A. Uni
rea — pentru remorci, iar 
S.M.A. Cunța pentru prese 
balotat.

„Acest nou sistem de 
ganizare a muncii în 
liere specializate — ne

Marceliu Nedelcu, 
Trustului S.M.A., a 
mai bună valori-
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Centrul de reparații al uni
tății de mecanizare, a agricultu
rii din Alba lulia. Tlnărul ingi
ner Augustin Mureșan, șeful 
acestui centru, ne propune o 
comparație sugestivă : „Dacă in 
anut 1970 pe cei 920 metri pă- 
trați de suprafață productivă e- 
xecutam lunar reparații capita
le la aproximativ 10 trac
toare, acum — pe același spa
țiu — cei 52 de muncitori din 
atelier reușesc numai intr-o 
singură zi 'să înlăture defecțiu
nile la patru motoare, zece pom
pe de injecție și 
neze o instalație 
jet de apă caldă 
spus, veniturile 
pe metrul pătrat . ...
ductiv în anul 1976 sint duble 
față de cele realizate în anul 
1974".

Cum s-a ajuns la o asemenea 
performanță ? Răspunsul ar 
necesita o întoarcere în timp, în 
urmă cu numai doi ani, cind co
lectivul de aici, analizind cau
zele neajunsurilor provocate de 
dispersarea activității in mic> 
ateliere, a hotărît trecerea la un 
nou ''•steni de organizare am-'U- 
cil. Concret, este vorba de con-

să confecțio- 
de spălat cu 
Sau, altfel 
obținute d‘e 

spațiu pro-

centrarea lucrărilor de reparații 
in ateliere specializate. Criterii
le care au stat la baza adoptă
rii acestui nou sistem de orga
nizare a muncii erau multiple. 
Pe de o parte, se asigura folo
sirea intensivă a spațiilor și u- 
tilajelor, gruparea mașinilor po
trivit succesiunii operațiilor im
puse de fluxul tehnologic, iar 
pe de alta parte specializarea lu
crătorilor cu efecte directe isu- 
pra creșterii calificării șl a pro
ductivității muncii. Reorgani
zarea fluxurilor tehnologice, re- 
amplasarea utilajelor, a fost o 
acțiune care a necesitat o sus
ținută activitate din partea fie
cărui muncitor, a celor 20 de u- 
teciști. Constituiți în echipe la 
nivelul fiecărui punct de lucru, 
aceștia — printre care amintim 
pe tinerii Ion Muntean, Fran- 
cisc Wass, Petru Bădilă Adal
bert Fogoroși, Nicolae Chenți, 
Cornel Stanciu, Nicolae David 
— au efectuat numeroase ore de 

.muncă patriotică la demontarea 
și montarea utilajelor, contribu
ind astfel la desfășurarea neîn
treruptă a procesului de repara
ții și fabricația.

OVIDIU MARIAN

nea ing. 
directorul 
dus la o 
ficare a rezervelor interne, 
cit și a spațiilor de producție, 
în primul rind, mașinile unelte 
sint concentrate in citeva secții 
de uzinaj, ajungind să le fo
losim acum in proporție de 85 
la sută. în al doilea rind, a- 
mintesc faptul că această con
centrare a mașinilor-unălte a 
permis preluarea de către a- 
telierele specializate a unor, ac
tivități anexe de autoutilare. Așa 
de exemplu, la centrul de re
parații de la S.M.A. Aiud se 
fabrică mașina de ierbicidat 
tractată M.l.T.—l 200, pentru 

"toate unitățile agricole dințară, 
iar in atelierul S.M.A.-ului din 
Alba lulia se confecționează 
mașina de spălat cu jet de apă 
caldă, care, de asemenea, . are 
beneficiari in toată țara. De
sigur, in atelierele amintite 
se lucrează, in trei schimburi. în 
schimbul infii, pe mașinile-unel- 
te se execută lucrări pentru 
nevoile interne de reparații și 
întreținere, iar in schimburile 
doi și trei se efectuează lucrări 
de confecții și fabricație. în felul 
acesta am reușit să asigurăm o 
anrovizionore centralizată cu 
piese de schimb și materiale, 
ceea ce a du» la reducerea spa
țiilor de depozitare și de trans
porturi tehnologice. Totodată, 
a crescut specializarea oameni
lor, calitatea lucrărilor, iar 
productivitatea muncii pe un lu
crător este mai mare acum cu 
54 la tută.

Coordonatele
agriculturii moderne
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TERENURILE
în această săptărhînă efortu

rile lucrătorilor de pe ogoarele 
județului Constanța sînt îndrep
tate spre culesul porumbului de 
pe ultimele suprafețe. Au fost 
recoltate pină in prezent peste 
100 000 hectare din această cul
tură, reprezentînd aproximativ 
70 la sută din suprafața totală. 
Un număr de peste 12 unități a- 
gricole cooperatiste, printre ca
re Olteni, Medgidia, Movila 
Verde. Ciocîrlia de Sus și Ciocîr- 
lia de Jos, Cuza Vodă, Horia, 
Curcani, Plopeni, 23 August au 
încheiat deja această importan
tă lucrare. Succesul are la bază, 
în special, buna organizare a 
muncii în echipe și' brigăzi, res
pectarea programului și a sar
cinilor zilnice /de lucru. De a- 
semenea. intr-o serie de unități 
pentru impulsionarea ritmului 
de recoltat și-au adus o contri
buție importantă și alte catego
rii de oameni ai muncii. Astfel, 
în timpul lor liber, 80 de lucră
tori ai întreprinderii de mo- 
rărit și panificație din Constan
ța au depănușat circa 800 tone 
porumb la C.A.P. din Costinești; 
la C.A.P. din Plopeni, pentru 
Încheierea recoltatului au fost 
organizate echipe speciale, cu- 
prinzind circa 150 de oameni, 
pentru tăiatul operativ al coce
nilor și eliberarea terenurilor, 
în vederea efectuării arăturilor

CiT MAI REPEDE
de toamnă. La Moșneni, peste 
170 de elevi au lucrat la depă
nușat. iar 5 autocamioane ale 
Trustului de construcții indus
triale au efectuat cite trei 
transporturi cu porumb la punc
tele de depozitare. Cu toate ini
țiativele gospodărești aplicate în 
unele unități, nu peste tot rit
mul de lucru se desfășoară cu 
aceeași intensitate. La Ciobanu, 
Histria, Mihail Kogălniceanu, 
Limanu și Mereni porumbul a 
fost cules doar de pe o trei
me din (Suprafețele cultivate.

In timp ce în consiliul inter-
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ELIBERATE !
cooperatist Horia. porumbul s-a 
recoltat de pe 81 la sută din su
prafețe, la Hîrșova acest pro
cent este de numai 52 la sută, 
iar la Cernavodă și Mircea Vodă 
43 și, respectiv, 59 la sută.

Impulsionarea ritmului la cu
lesul porumbului este necesară 
și datorită faptului că arăturile 
de toamnă s-au executat încă 
în proporție destul de redusă. 
La Moșneni. Dulcești și 23 Au
gust. de pildă, mari suprafețe 
recoltate sint acoperite de co
ceni netăiați.

ȘTEFAN DORGOȘAN

științifice drumul ascendent al 
modernizării. Numai pentru anul 
viitor este prevăzută dotarea 
agriculturii cu încă 13 mii trac
toare, 4 900 combine autopropul
sate pentru recoltat cereale, dis
pozitive de recoltat porumb, 
combine de recoltat sfeclă, car
tofi și alte mașini în număr spo
rit. Prin acest ansamblu de uti
laje, dovedind încă o dată legă
tura trainică, de interdependență, 
care există între dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini 
și agricultură, se va asigura 
sporirea gradului de mecanizare 
a lucrărilor pe ogoare, transfor
marea muncii din agricultură in
tr-o variantă a muncii indus
triale. Preocupări susținute sint 
destinate și îmbunătățirii, 
continuare, a potențialului 
fertilitate a 9 pămîntului, 
extinderea lucrărilor de amena
jări funciare ; suprafața irigată 
se va dezvolta cu încă 225 mii 
ha, din care 190 mii ha în siste
me mari și 35 mii ha în amenajări 
locale, iar din fondurile statului 
215 mii ha vor fi supuse dese
cărilor și 114 mii ha combaterii 
coroziunii solului. Pe linia creș
terii randamentului productiv la 
hectar vor fi destinate fertiliză
rii solului, în anul viitor, circa 
1 664 mii tone îngrășăminte chi
mice în substanță activă.

Beneficiari ai acestor impor
tante capacități tehnico-mate- 
riale, lucrătorii ogoarelor au 
datoria de a se angaja plenar 
în -înfăptuirea cu succes a tu-- 
tur*or sarcinilor care le. revin 
Sporul de producție în 1977 care 
trebuie înregistrat, pe deplin 
posibil, are la bază creșterea 
randamentului Ia hectar, ceea 
ce impune o atenție deosebită 
pentru efectuarea literarilor de 
bază ale solului, a fertilizării, 
pentru folosirea unor soiuri și 
hibrizi de înaltă productivitate, 
pentru realizarea unei densități 
corespunzătoare la hectar, asi
gurarea unei întrețineri a cul
turilor de cea mai bună cali
tate și în timp optim, pentru 
recoltarea fără pierderi. Sint. 
toate acestea, pirghii in mina 
omului, a țărănimii și mecani
zatorilor, a specialiștilor, de

în 
de 

prin

care depinde în mod hotărltor 
soarta producțiilor, creșterea 
lor substanțială. imprimarea 
unui grad tot mai înalt de in
tensificare a agriculturii. Con
comitent, prin folosirea gospo
dărească a tuturor mijloacelor 
tehnice, puse la dispoziție prin 
eforturi de investiții superioare 
altor ani, trebuie să se asigure 
o înaltă creștere a eficienței 
economice, prin realizarea unor 
produse în cantități cit mai 
mari și de cea mai bună cali
tate.' Prin măsuri de natură să 
conducă la folosirea în scopuri 
productive a fiecărei palme de 
părnînt, inclusiv din perime
trele construite ale așezărilor, 
prin repartizarea și amplasarea 
judicioasă a culturilor, prin 
perfecționarea activității de 
producere și valorificare a le
gumelor. cartofilor și fructelor 
și modernizarea plantațiilor 
pomi-viticole, prin creșterea 
efectivelor de animale și îmbu
nătățirea raselor pentru spori
rea producției zootehnice și de 
furaje se va asigura în primul 
rînd creșterea veniturilor ță
rănimii și concomitent îmbu
nătățirea condițiilor de aprovi
zionare, ridicarea bunăstării în
tregului popor, țelul suprem al 
politicii partidului nostru.

Angajați plenar în bătălia 
pentru dezvoltarea unei agri
culturi moderne, intensive, de 
înaltă eficientă economică, ti
nerilor de la sate, tuturor or
ganizațiilor U.T.C. din agricul
tură le revin sarcini de o im- 
portantă majoră. Transformă
rile din ..cincinalul noii revo
luții agricole", cum caracteri
zează secretarul general 
partidului etapa pe care 
buie să se înscrie această 
mură de bază a economiei . . 
ționale. impune un efort și mai 
mare din partea tuturor lucră
torilor, a tinerilor pentru per
fecționarea pregătirii lor pro
fesionale. pentru deslușirea tai
nelor agriculturii științifice. 
Prin participare activă și res
ponsabilă. prin efort creator, 
tinerii au înalta îndatorire de 
a contribui nemijlocit la conso
lidarea și dezvo’tarea unităților 
agricole de stat și cooperatiste 
în care lucrează.

al 
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SPIRITUL DISCIPLINEI MUNCITOREȘTI
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cuprinși în organizațiile U.T.C. 
din sectoarele respective, parti
cipă la toate activitățile poli
tice și educative ale organiza
ției de tineret, ale celorlalți 
muncitori. La rîndul lor elevii 
anului doi, care-și petrec orele 
de practică în atelierele-școală 
din uzină, beneficiază și ei de 
participarea la toate acțiunile 
care, direct sau indirect, pot 
influența pregătirea lor profe
sională : demonstrații 
ale fruntașilor în 
consfătuiri de producție, 
cursuri pentru cunoașterea 
seriei, dezbateri pe teme 
nomice etc.
Răspunderea personală 
vului pentru calitatea 
sale.

Prin orele de 
mint teoretic, prin orele 
pregătire r zi"’ ’ '. 
prin activitatea practică din 
atelierele liceului și cele din în
treprindere așezăm pe un prim 
plan al educației și formării 
tinerilor cultivarea răspunderii 
personale și colective pentru 
calitatea muncii lor, spune in
ginerul Costică Ghimpe, direc
torul Liceului industrial „Elec- 
trotimiș". Dacă voi spune că 
încă de la intrarea în liceu, 
atelierele au devenit pentru toți 
elevii locul preferat unde-și 
petrec o mare parte chiar 
și în timpul liber, se în
țelege mai bine că profesorii și 
instructorii știu să dezvolte la 
elevi plăcerea de a munci, de

practice 
întrecere, 

con- 
me- 
eco-

ele-a 
muncii

învăță- 
de 

politico-ideologică,

a meșteri, de a minui uneltele, 
sculele, de a aspira spre virfu- 
rile perfecțiunii profesionale. 
In ce constă această experien
ță ? Atelierele bine dotate sînt 
permanent deschise, dulapurile 
cu scule, cu’materiale, de ase
menea — am desființat de mult 
încuietorile — elevii pot dri- 
cind să meargă la bancul de 
lucru și să lucreze ceva, să în
vețe să descifreze o schiță, un 
desen, să realizeze o piesă, 
pentru că aici găsesc perma
nent un maistru, un inginer 
care să le dea îndrumările, sfa
turile necesare. Lucrăm în ma
re parte cu resturi de materiale 
și deșeuri din fabrică, dar chiar 
și în această situație îi învă
țăm să lucreze cu maxim 
spirit gospodăresc, să taie, să 
croiască cu chibzuință, pentru 
a nu risipi materialele, pentru 
a nu irosi nimic. Munca la 
menghină, la mașină devine 
astfel o distracție, o recreere 
ce se desfășoară treptat, însă 
după rigorile severe ale muncii 
industriale. Din anul întîi i-am 
deprins pe elevi să-și facă 
singuri curățenie și ordine în 
ateliere, să întrețină mașinii- 
și sculele, să facă mici repara 
ții, cultivîndu-le cu grijă, pro 
gramatic, răspunderea colecti
vă pentru munca și învățătura 
fiecăruia și a tuturor.

Fără îndoială însă că scopul 
nostru final : calificarea la cei 
mai exigent nivel, educarea în 
spirit muncitoresc a fiecărui 
elev, se realizează prin îndepli
nirea planului de producție al 
liceului, defalcat științific pe

clase, pe ateliere, pe echipe și. 
în sfirșit, pe eleva. Pentru a 
respecta întocmai programa 
școlară, mersul logic, evolutiv 
al deprinderii meseriei am luat 
din întreprindere, pentru exe
cuție. produse cu grad de di
ficultate diferit, documentație 
pentru fiecare profesie, am sta
bilit norme precise, diferenția
te și urmărim respectarea lor 
fără abatere. Organizațiile 
U.T.C. pe clase organizează în
treceri între elevi după criterii
le întrecerii socialiste, cu obi
ective ferme, cu angajamente 
concrete, cu evidențieri, cu sti
mulente. în sprijinul califică
rii, .al dezvoltării interesului și 
pasiunii pentru creația teh- 
nico-științifiaă la elevi am în
ființat cercuri pe specialități 
in cadrul cărora se aprofun
dează temele alese, se lărgeș
te, prin dezbateri, experiențe, 
încercări supravegheate de spe
cialiști, orizontul tehnic și ști
ințific al elevilor. în afara pla
nului de producție destinat u- 
zinei ne-am prevăzut un plan 
propriu de autodotare, urmînd 
ca cea mai mare parte din mo
bilierul necesar noilor ateliere 
aflate în amenajare, unelte și 
scule simple să fie executate 
chiar de către elevi cu ajutorul 
celor șase maiștri, cu ajutorul 
profesorilor. In acest mod ele
vii capătă sentimentul valorii 
și capacității lor, sentimentul 
participării la lucrări impor
tante, care rămîn ca o mărturie 
a angajării lor conștiente, pa
sionate în eforturile muncii și 
ale creației.

lungul timpului rolul creator al 
acestui popor. La ora actuală, 
numai 20 la sută din lecția de 
istorie reprezintă tipul lecției 
clasice ; renovarea metodologiei 
didactice ne conduce la acel 80 
la sută lecție aplicativă în care 
includ lecția prin descoperire, 
lecția-dezbatere, lecția în care 
elevul vede și. mai ales, simte 
foarte mult. Mutarea clasei în 
muzeu, în arhive, la locuri is
torice și locuri elocvente ale 
prezentului, lecția-film istoric 
ne revitalizează și pe noi, ca 
dascăli. Profesorul nu se vede si
lit „să vorbească" aceeași și a- 
ceeași lecție, de cînd își începe 
cariera și pină cînd sfîrșește. 
Dimpotrivă. Noi trebuie să 
creăm și să inovăm perma
nent. Regretăm însă că tocmai 
printre tinerii colegi de breaslă 
sînt destui cei care vin în pro
fesie cu ideea că a fi profesor 
înseamnă a avea o tablă pe care 
să scrie niște date și o catedră 
de la care să predai și să as
culți. Acesta este cel mai comod 
fel de a fi profesor. Dacă le 
atragem atenția < “ 
răspund : „așa ; 
facultate !“.

Prof. Eugenia 
tara organizației 
Ca profesor, te implici în per
fecționarea invățămîntului. îr\ 
școala ta. la specialitatea 
ta. Pasivitatea este de necon
ceput in această profesie, după 
cum și simpla conștiinciozitate 
cu care-ți ții lecțiile nu ajunge 
— trebuie să ai conștiință de 
dascăl ca să te implici angajat, 
conștiință politică. Am să dau 
un exemplu : Programul preve
de corectarea unei lacune în 
pregătirea culcare adolescentul 
pleca din școală după clasa a 
X-a. Cei care nu continuau li
ceul și mergeau la profesional 
sau în producție — și nu erau pu
tini aceștia — se opreau în pre
gătire la literatura română, la 
începutul secolului XX, destul 
de departe de literatura con
temporană. Anomalia o obser
vasem și noi mai de mult și am 
sesizat-o. Ce vreau să spun : 
că nu e suficient să observăm 
lucruri juste și să le aducem la 
cunoștință, — o programă și un 
manual se schimbă mai greu — 
trebuie să intervenim, să corec
tăm noi. Respectînd programa 
ca un ghid, să fim silverani ai 
disciplinei pe care o predăm, să 
nu lăsăm generațiile de elevi să 
plece cu o pregătire ciuntită.

Prof. Ecaterina Dumitrescu : 
Devine foarte important modul 
în care tu. profesor, știi să te 
miști pe spațiul orelor pe care 
le ai la dispoziție, să elimini 
neesențialul, uneori balastul, și 
să împlinești cu absolut nece
sarul. La ora actuală, pentru 
anul I de liceu avem un manual 
prin care matematica cîștigă 
enorm în aplicații practice ; pe 
baza lui poți realiza cu elevii 
aplicații topometrice, de ridi
care a unui plan, îl pot învăța 
matematică nu ca să știe ci ca 
manuale de asemenea factură 
să o folosească. Dacă n-am încă 
la celelalte clase, asta nu în
seamnă că trebuie să continui 
să predau o matematică depă
șită. Depinde de£ mine, ca das
căl. dacă știu să-mi folosesc 
orele pentru a face matematica 
disciplină legată de viață. Nu 
numai istoria, nu numai ro-

colective interdisciplinare la ni
velul fiecărei clase poate con
duce la acea viziune unitară în 
predarea diferitelor discipline, 
la solicitarea echilibrată și tot
odată prin conexiuni, în pregă
tirea lecțiilor pe care le reco
mandăm elevilor să le rezolve 
acasă și realizarea unor lucrări 
aplicative. în această perspec
tivă, dirigintele devine pivotul 
acestei colaborări, el trebuind să 
îndrume clasa nu numai în pro
blemele ei organizatorice, admi
nistrative și de disciplină ci cu 
tot ceea ce ține de procesul in
structiv educativ. Profesorului 
diriginte i se va cere nu să aibă 
o pregătire multidisciplinară — 
asta n-ar fi posibil — dar o pre
gătire specială in domeniul teh
nologiei conducerii procesului 
instructiv-educativ dintr-o clasă, 
— asta da, i se va cere. Nu poa
te fi un bun diriginte cel care

că greșesc, ne 
am învățat la

Iova, secre- 
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mâna sînt discipline prin care 
se realizează educarea patrio
tică, după cum nu numai în ate
lier și laborator se educă prin 
muncă și pentru muncă. Reali
zezi aceasta și prin matematică 
— prin toate disciplinele — și 
nu numai, cum greșit se poate 
crede, vorbindu-le elevilor des
pre mari savant! români care au 
dus faima matematicii româ
nești în lume, despre realizări 
românești în știință. Din ce în 
ce mai mult facem din rezolva
rea problemelor de matematică 
un act de creație, de muncă. 
Prin acest act elevul este soli
citat cu toate forțele sale, îi 
este solicitată răspunderea, per
severența, curajul soluțiilor no
vatoare, i se dezvoltă niște ca
lități de care are nevoie în 
muncă, în viață.

V. P. : Nu se poate preda 
parcelat, pe discipline, fără să 
știe profesorul de matematică 
ce face cel de fizică, ori de chi
mie, de biologie' și istorie. Sec
tarismul în procesul instructiv 
educativ poate avea consecințe 
grave, trunchind pregătirea ele
vilor. De aceea ne preocupă 
atît de mult realizarea colabo
rării interdisciplinare între pro
fesorii unei clase sau ai unor 
ani de studii. Formarea unor

nu stăpînește cunoașterea tutu
ror cerințelor care-i sint adre
sate elevului la disciplinele pe 
care le studiază. Prin această vi
ziune de ansamblu pe care o 
are dirigintele, el poate inter
veni, poate așeza față în față co
lectivul de profesori și analiza 
în acest cadru, rezultatele clasei 
pentru a stabili măsuri eficiente. 
Asta nu se mai poate face de, la 
catedră. Asta înseamnă că pro
fesiunea de dascăl nu se consu
mă în cele 50 de minute de cla
să. v

E. I. : Trebuie să crească pu
terea de decizie a școlii în în
treaga viață a elevilor, chiar și 
în unele probleme despre care 
se spune că sint strict fa
miliale. Observăm că mai a- 
les în ceea ce privește con
ceperea viitorului, familia are 
un rol decisiv și, nu rareori, 
acesta poate fi negativ. Noi în 
școală le spunem elevilor că vii
torul înseamnă muncă, iar în fa
milie, nu o dată, li se spune „des
tul am muncit eu din greu, tu 
trebuie s-o duci mai ușor“ — 
și asta chiar în familii de mun
citori. Munca apare astfel în o-' 
chil lor ca sperietoare. După 
cum în familii de intelectuali, 
familii provenite, la rlndu-le,

din familii. de muncitori. li se 
spune : ..Tu. muncitor ? .Ce se va 
spune despre mine, intelectual, 
că mi-am dat copilul la fa
brică ?“.

V. D. : Familia nu trebuie în
vinuită că rămine uneori în urma 
evenimentelor și greșește in în
drumarea copiilor. Părinții iau 
decizii cu bune infantii, chiar și 
atunci cînd greșesc. Greșesc însă, 
do regulă, din neștiință. Eu ca 
sâ-1 îndrum pe elev, trebuie să 
știu ce gindește familia și ce cu
noaște familia despre profesiu
nile viitoare. După părerea mea. 
la ora actuală mai importante 
decit orele de dirigenție cu ele
vii, devin orele de .dirigenție cu 
părinții. Să introducem aseme
nea ore. Trebuie să-i învățăm 
să fie părinți de elevi, ai ttnbr 
anumite virste de elevi, căci ei. 
adesea, se simt tentați să fie 
părinți egali pentru toate vîrste- 
le. com port! ndu-se cu copiii Jor 
si la 17 ani ca și la' 7, luînd de
cizii in locul lor. Școala trebuie 
s'ă-i ajute. Sint convinsă că prin 
prevederile Programului 
prin constituirea comitetelor 
tățenești de părinți, funcția 
miliei va fi privită altfel, 
trebuie să intervenim mai 
sistent. noi. școala.

V. P. : în marile colectivități 
de muncă unde lucrează , oameni 
care au copii, trebuie programați 
pedagogi, psihologi, sociologi, 
oameni ai legii .dar nu intim- 
plător, ci pe baza elaborării u- 
nor cicluri tematice, un fel de 
universități ale părinților.

V. S. : Să nu uităm că nici noi 
nu. știm totul despre cum putem 
fi educatori și dirigjnți ai acestei 
generații. Propunerea mea este 
ca reciclările cu profesorii să 
se facă mai cu seamă în dome
niul activității educative. în care 
sîntem mai puțin stăpînl. In 
specialitate ne putem autoper- 
fecționa, dar ca educatori tre
buie să fim ajutați. Reciclările 
pierd mult prin formalism. Dacă 
însă se va face o pregătire in
tensivă în domeniu] muncii de 
educație, vom căpăta mai multă 
competență să lucrăm cu elevii 
în condițiile, școlii de azi.

E. I, : în fiecare colectiv pro
fesoral se poate realiza o ase
menea pregătire programată, 
care să ne permită sporirea 
funcției de educatori, de oameni 
care lucrăm cu elevii, cu fami
liile lor, de oameni politici, care 
facem pregătire politică. Organi
zația de, partid a liceului are în 
vedere asemenea reciclări locale 
ale profesorilor săi.

Si 
ce- 
fa- 
dar 
in-
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Miercuri, s-au încheiat, la 
Bagdad, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Manea Mănescu, 
primul 
nului —,r_ ________
România, și tovarășul Saddam 
Hussein, vicepreședintele Con
siliului Comandamentului Re
voluției al Republicii Irak.

Cu acest prilej, s-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
rodnice ale vizitei, pentru spi
ritul constructiv, de lucru, ce a 
caracterizat convorbirile și tra
tativele, subliniindu-se încă o 
dată dorința celor două țări 
si popoare prietene de a ac
ționa consecvent pentru ampli
ficarea și întărirea continuă a 
legăturilor de. , colaborare pe 
multiple planuri. In acest scop, 
părțile au arătat' necesitatea 
menținerii și intensificării dia
logului dintre factorii de răs
pundere din cele două țări, la 
diferite niveluri, și au convenit 
să fie inițiate în continuare 
contacte de lucru între orga
nismele economice, comerci
ale, tehnico-știin'țifice, de învă- 
țămînt și culturale din Româ
nia și Irak.

In continuare, în prezența 
primului ministru al guvernu
lui român și a vicepreședinte
lui Comandamentului Revolu
ției al Irakului, a avut loc so
lemnitatea semnării unor do
cumente. Nicolae Ionescu, 
nistru secretar de stat 
M.C.E.C.E.I., și Hikmat Ibrahim, 
ministrul comerțului exterior 
irakian, au semnat un Protocol 
în care sînt consemnate princi
palele concluzii și decizii re
zultate din tratativele referi
toare la dezvoltarea cooperării 
economice * și dezvoltarea în 
cdntinuare a schimburilor co
merciale. A fost semnat, de 
asemenea, de către Cornel Pa
coste și Abdul Malik Ammad 
Al-Yassin, adjuncți ai miniștri
lor de externe ai celor două 
țări, Acordul de cooperare în
tre cele două guverne Jn do
meniul cercetării ....... **
al dezvoltării, 
După semnarea 
oficiale, tovarășii 
nescu și Saddam 
rostit cuvîntări.

Relațiile româno-irakiene — 
a spus^ primul ministru al gu
vernului român — au urmat un 
curs ascendent, marcat de creș
terea schimburilor noastre eco
nomice, de realizarea unor for
me de cooperare reciproc avan
tajoase în diferite domenii, în 
conformitate cu orientările pe 
care le-au dat președinții 
României și Irakului, tovarășul 
președinte Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul președinte Ahmed 
Hassan Al-Bakr.

Convorbirile și 
noastre ne-au oferit 
a examina stadiul 
convenite în domeniul cooperă
rii economice dintre cele două 
țări și de a găsi noi căi și mij
loace menite să ducă la lărgi
rea continuă, la diversificarea 
colaborării economice, tehni- 
co-științifice și culturale dintre 
statele noastre, în interesul po
poarelor român și irakian, al 
cauzei păcii și securității inter
naționale.

Am avut satisfacția Sa văd în 
cursul vizitei mele în țara 
dumneavoastră rezultatele fruc
tuoase pe care le obține harni
cul popor irakian în dezvoltarea 
-industriei și agriculturii, a în
tregii economii naționale, în 
domeniul învățămirftului și cul
turii. în ridicarea nivelului de 
trai al populației.

în continuare, primul minis
tru a înfățișat activitatea po
porului român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, coordonatele politi
cii externe a României socia
liste.

Tovarășul Manea Mănescu a

ministru al Guver- 
Republi'cii Socialiste

mi
la

științifice și 
tehnologice, 

documentelor 
Manea Mă- 

Hussein au

tratativele 
prilejul de 
acțiunilor

urat poporului irakian să ob
țină în continuare realizări tot 
mai rodnice pe calea progresu
lui economic-social, a prosperi
tății și fericirii, sub conducerea 
Partidului Socialist Arab Baas, 
a președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției, pre-, 
ședințele Republicii Irak, Ah
med Hassan Al-Bakr, a vice
președintelui Saddam Hussein, 
exprimînd speranța că priete
nia și colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Irak se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor 
două popoare, al păcii, secu
rității și cooperării mondiale.

în cuvîntul său, vicepreședin
tele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Irak, Sad
dam Hussein, a reafirmat deo
sebita satisfacție față de rezul
tatele vizitei primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, exprimîndu-și 
convingerea că ea va constitui 
un nou și important pas pe ca
lea dezvoltării relațiilor de sti
mă și prietenie dintre cele două 

jări.
Dorim sincer — a spus vor

bitorul — ca și în viitor aceste 
relații să cunoască un curs as
cendent, pentru a constitui o 
nouă contribuție la lupta împo
triva imperialismului, pentru

★
Miercuri s’-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată 
în Republica Irak de către pri
mul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu.

La plecare, pe aeroportul din 
Bagdad, pavoazat cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Irak, to
varășul Manea Mănescu a fost 
condus de tovarășul Saddam 
Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Re
voluției. de Saadun Ghaidan. 
dr. Izzat Mustafa și Taha Yas
sin Ramadhan. membri ai Con
siliului Comandamentului Re
voluției, Saadoun Hammadi, 
ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, ore- 
cum și alte înalte oficialități 
irakiene.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Irak.

★

consolidarea pe mai departe a 
independentei țărilor noastre, 
pentru slujirea cauzei dreptății și 
umanității în lume. Vrem să vă 
asigurăm — a spus vicepre
ședintele Consiliului Coman
damentului Revoluției — de do
rința ca vizitele reciproce în
tre țările noastre să se înmul
țească, fiind sigur că viitorul 
relațiilor noastre va fi mai lu
minos, mai înfloritor, în inte
resul țărilor și 
noastre.

Folosesc din nou 
pentru a vă ruga să 
tovarășului Nicolae 
sentimentele noastre de stimă, “ 
cele mai sincere salutări din 
partea fratelui nostru revolu
ționar, , președintele Ahmed 
Hassan Al-Bakr. și a mea per
sonal. salutul conducerii noas
tre de partid. împreună cu 
urările de noi succese în 'mun
ca și activitatea sa pentru con
tinua înflorire și prosperitatea 
României, astfel incit să slu
jească pe mai departe intere
sele poporului dumneavoastră, 
consolidarea independenței na
ționale a țării sale, cauza drep
tății și umanității în întreaga 
lume.

La încheierea convorbirilor a 
fost dat publicității un comu
nicat comun.

★

Au fost de față, de asemenea, 
Abdullah Suleiman Al Khodeir, 
ambasadorul Republicii Irak în 
România. Gheorghe Vasile, 
ambasadorul Republicii Socia/ 
liste România în Irak, precum 
și membrii ambasadei române.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, primul 
ministru al guvernului român și 
vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției au 
trecut în revistă garda de 
onoare, aliniată pe aeroport.

★
I.a sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, primul ministru a fostîn- 
tîmpinat de tovarășii Gheorghe 
Oprea. Mihai Marinescu, An
gelo Miculescu. viceprim-mz- 
niștri, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
alți membri ai guvernului.

A fost prezent însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Irak la București, Rafie 
Sharif Taka.

TINERETUL LUMII pe scurt

popoarelor

acest, prilej 
transmiteți 
Ceaușescu

Nivel îngrijorător al șomajului sesiuni extraordinare consacrate
în rindurile tinerilor

Raportul Comisiei Pieței comune

exclusiv dezarmării
România-coautor al proiectului de rezoluție

Delegația de partid 
și guvernamentală 

română a sosit 
la Luanda

Comisia C.E.E. a dat publicității la Bruxelles un raport pri
vind situația șomajului în rindurile tineretului din cele nouă 
țări membre, precum și statistici comparative referitoare la 
această chestiune în Statele Unite — informează agenția AP. 
Situația pe ansamblul țărilor din C.E.E. este apreciată drept 
îngrijorătoare, ayîndu-se în vedere nu numai proporția mare 
a tinerilor printre cei fără locuri de muncă, dar și faptul că 
cei sub 25 de ani găsesc mult mai greu de lucru. Totodată, 
este considerat drept alarmant faptul că numărul tinerilor 
fără de lucru este în creștere. Astfel, în Marea Britanie nu
mărul șomerilor printre tinerii sub 25 de ani depășise în luna 
iulie 378 000 față de 142 000 în aceeași lună a anului trecut. în 
Belgia, în perioada de referință, creșterea a fost de «la 55 000 
la 73 000.

în Statele Unite, situația este numai aparent mai bună în 
comparație cu Europa occidentală, procentul șomajului în rîn- 
durile tineretului fiind în acest an cu puțin inferior celui din 
1975, cînd a fost de 19.9 la sută.

Perioada de timp necesară tinerilor pentru a ocupa un loc 
de muncă s-a mărit, de asemenea, în țările din C.E.E. în 
Belgia, 26 la sută din,tinerii fără de lucru au ocupat un post 
după un an de șomaj.

Rom&nla, împreună eu alte 34 de state membre ale O.N.U., 
a prezentat Comitetului pentru problemele politice și de secu
ritate un proiect de rezoluție prip care se cere convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite în mai-iunie 1978, 
dezarmării generale și totale.
Documentul recomandă for- 

’ marea unui comitet din 35 de 
state pentru a pregăti această 
importantă sesiune. Statele’ 
membre ale organizației sînt in
vitate să comunice secretarului 
general al O.N.U. sugestiile și 
propunerile lor în legătură cu 
ordinea de zi a celei de-a 
VIII-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale.

Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat 10 proiecte de 
rezoluție — la 4 dintre aces
tea fiind coautoare și România 
—- referitoare la pohtica de 
apartheid a guvernului Africii 
de Sud și la căile și mijloa
cele necesare combaterii aces-

consacrată
Organizației Nafiu- 
exclusiv problemei

inumane, calificată

Percheziții si arestări

Poliția sud-africană a lansat 
la începutul acestei săptămîni o 
amplă campanie de percheziții 
și arestări în regiunea Soweto. 
Potrivit relatărilor ziarului 
„World**, efective * ale poliției 
au pătruns în locuințele popu
lației africane, arestînd 
zeci de persoane care, 
opinia autorităților, s-ar 
măra printre organizatorii 
lului de proteste împotriva 
liticii segregation iste 
apartheid.

Printre persoanele 
se află reprezentanți 
mai diferite pături ale popu
lației — studenți și elevi, pro
fesori, ziariști, activiști sindi
cali, muncitori.

cîteva 
după 

nu- 
va- 
po- 
deȘi

arestate 
ai celor

tei politici ___
drept o crimă împotriva uma
nității.

Luînd cuvîntul în Comitetul 
pentru problemele economice, 
reprezentantul țării noastre, 
Dragoș Șerbănescu, a declarat 
că sprijinul constant acordat 
P.N.U.D. de România pornește 
de la convingerea că Organiza
ția poate și trebuie să joace un 
ț-ol tot mai important în ansam
blul activităților Națiunilor Uni
te destinate instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
eliminării dezechilibrelor și ine
chității dintre națiuni. în opi
nia României, a spus vorbito
rul, P.N.U.D. trebuie să-și in
tensifice ‘
chidarea subdezvoltării și de
calajelor 
între state, 
transferului de tehnologie spre 
țările beneficiare. .Vorbitorul a 
relevat contribuția țării noastre 
la formarea de specialiști pro- 
veniți din țările recent elibe
rate în baza unor programe 
complexe. El s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea elaboră
rii de către P.N.U.D. și institu
țiile specializate a unui plan de 
acțiune detaliat, privind extin
derea cooperării între țările în 
curs de dezvoltare.

Miercuri a sosit Ia Luanda 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Ion Ioniță, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. x 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, care participă la 
festivitățile prilejuite de prima 
aniversare a proclamării inde
pendenței Republicii Populare 
Angola.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Lucio Lara, secre
tar al ~
M.P.L.A., 
Santos, 
lui _ .1. _ 
nistrul relațiilor externe, Er- 
minio ” ’
cavira, ______
M.P.L.A., alte persoane oficiale.

Biroului 
Jose 

membru 
Politic al 1

i Politic al 
Eduardo dos 

al Birou- 
M.P.L.A., mi-

eforturile pentru li-

economice existente 
prin accelerarea

Vizita delegației 
militare române

in Uniunea Sovietică

Escorcio, 
membri

Manuel Pa- 
ai C.C. al

Președintele 
Anwar Sadat 

despre soluționarea 
conflictului din 

Orientul Apropiat 
în cadrul convorbirilor pe 

care le-a avut cu delegația de 
congresmeni americani aflată la 
Cairo, președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, a arătat că, în 
prezent, Conferința de la Ge
neva privind Orientul Apropiat 
„rămîne unicul for acceptabil 
pentru soluționarea conflictului 
arabo-israelian. La Geneva pu
tem negocia cu toții și putem 
pune capăt stării de război, 
pentru prima dată în 28 ani, 
printr-un acord de pace“ — a 
declarat șeful statului egiptean. 
După ce a menționat că Egip
tul continuă să se opună unor 
convorbiri bilaterale directe c»j 
Ișraelul, președintele Sadat a 
apreciat că există condiții pen^ 
tru reluarea conferinței de pace 
de la Geneva la care să ia 
parte Egiptul, Siria, Iordania, 
O.E.P., Libanul și Israelul.

„Angola nu fi li
beră cu adevărat atît 
timp cit petrolul, dia
mantele și fierul ei nu 
vor fi controlate de 
angolezi’* — declara 
președintele Agostin- 
ho Neto. Tntr-adevăr. 
ceea ce caracterizează 
in primul rind activi
tatea desfășurată dc 
guvernul Republicii 
Populare Angola este 
recuperarea bogățiilor 
naționale. Primul an 
al independenței tină- 
rului stat african — 
independență procla
mată la 11 noiembrie 
1975 — a înscris deja 
numeroase naționali
zări de întreprinderi. 
Au fost trecute sub 
controlul statului cele 
mai importante între
prinderi din sectorul 
economic, cu precăde
re unități din indus
tria extractivă și a 
prelucrării principa
lelor bogății naturale 
ale țării, precum și 
întregul sector bancar. 
Printre acestea figu
rează fabrica dc con
serve de Ia Benguela, 
cea mai mare unitate 
de acest gen din Afri
ca. Plantațiile de ca-

fea, care reprezintă 
principala cultură a- 
gricolă de export a 
Angolei, au fost nați
onalizate sau au de
venit proprietatea u- 
nor cooperative agri
cole.

Sint insă multe de 
făcut în tinăra repu
blică. Greutățile de

rea Angolei, poporul 
angolez a trecut la în
făptuirea programului 
de refacere a econo
miei distruse. Locali
tățile urbane și rura
le, pustiite de trupele 
sud-africane care au 
■intervenit în treburile 
interne ale Jării și au 
ocupat vremelnic o

ANGOLA: Primul an
al independenței

astăzi ale Angolei re
prezintă tot atîtea ca
pete de acuzare Ia a- 
dresa trecutului colo
nial și a intervenției 
sud-africane. Dar ori- 
cît de grea ar fi a- 
ceastă moștenire, mai 
puternică se dovedește 
voința maselor popu^- 
lare de a munci pen
tru reconstruirea și 
dezvoltarea țării. La 
apelul Mișcării Popu
lare pentru Elibera-

parte a teritoriului 
angolez, iși reiau trep
tat activitatea. Se re
pară drumurile, șose
lele și podurile (în a- 
cest scop a fost orga
nizată Compania de 
stat pentru transpor
turi), se repun in 
funcțiune întreprin
deri industriale.

In perioada imediat 
următoare vor fi con
struite xizine de în
grășăminte (osfaticc,

combinate pentru pre
lucrarea petrolului. 
Exportul de minereu 
de fier, de țiței și de 
alte bogății ale subso
lului se va extinde, iar 
pentru exploatarea 
zăcămintelor de dia
mante vor fi înființa
te întreprinderi de 
stat. Venitul obțiput 
din industrie este uti
lizat pentru dezvolta
rea și modernizarea a- 
griculturii, pentru ex
tinderea rețelei de in- 
vățămint și a ocrotirii 
sănătății.

Deoarece 85 la sută 
din populația Angolei 
trăiește în mediul ru
ral se are în vedere 
aplicarea unui amplu 
program de dezvolta
re a sectorului agri
col. Marile ferme care 
au aparținut colonia
liștilor sînt transfor
mate în întreprinderi 
agricole de stat sau 
sînt cooperativizate. 
Statul acordă ajutor 
cooperativelor agricole 
prin credite, utilaje, 
semințe precum și 
prin pregătirea specia
liștilor.

RODICA ȚEPEȘ

Tnvățămintul de toate gradele cunoaște în prezent, în Cuba, o 
puternică dezvoltare. La începutul acestui an școlar.spre clase și 
amfiteatre s-au îndreptat 3 320 000 de elevi și studenți cubanezi. 
Multi dintre aceștia au fost beneficiarii unor noi spații dc învă- 
țâmint. date in folosința la 1 septembrie. în fotografic : un grup dc 
elevi părăsind noua lor școală după o zi dc curs.

privind

Evoluția situației din Liban
I ’

• Deblocarea șoselei Beirut - Damasc • în pofida 

bombardamentelor, la Beirut au fost redeschise 
numeroase magazine și școli

Forțele arabe de descurajare • 
au intrat in acțiune în Liban în 
noaptea de marți spre miercuri.

Astfel, unitățile siriene din ca
drul Forțelor arabe de descura
jare au definitivat miercuri di
mineața la ora 10,30 (8,30
G.M.T.) operațiunea de deschi
dere a șoselei internaționale 
Beirut-Damasc. închisă traficu
lui din luna martie — infor
mează agenția France Preșse.

După ce au trecut prin zo
nele controlate de Falangele 
Libaneze și prin cele aflate sub 
controlul “ ' ' ' ~
Socialist _ _____
verzi** au pătruns miercuri 
toate principalele .. _, . ’. 
giunilor de sud-est, est. nord- 
est și nord ale Beirutului. For
țele arabe de descurajare au 
ocupat poziții în toate regiuni- 
I'e din jurul Beirutului, pătrun- 
zînd, de asemenea, în capitală. 
Astfel că, pină la sfîrșitul zilei

fot'țelor Partidului 
Progresist.. „căștile 

pe 
axe, ale re-

de miercuri, ele au fost ampla
sate într-o regiune delimitată 
de localitățile Jounieh, Baabda. 
Aley și Choueifate.

Odată cu începerea activității 
forțelor arabe de menținere a 
păcii în Liban, miercuri la Bei
rut au fost redeschise numeroa
se magazine și școli, informează 
agenția Reuter.

Intrarea in acțiune a căștilor 
verzi — scrie agenția France 
PresSe — nu a adus însă Beiru
tului acalmia mult așteptată. 
După o seară marcată de nu
meroase tiruri ale artileriei gre
le. îndreptate împotriva cartie
relor rezidențiale situate în zo
nele de est și de vest ale capi
talei, exploziile obuzelor conti
nuau să se înregistreze pe tot 
parcursul nopții și miercuri di
mineața.. La ora 9.00. ora locală, 
obuze de mortiere mai cădeau 
încă asupra cartierelor locuite 
din capitală.

JOI, 11 NOIEMBRIE

PREMIERA: Scala - spectacol 
de gală al filmului românesc — 
ora 20; Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15: 20,30); Grivița (O- 
rele 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18: 20.15)

ȘATRA: Sala Palatului (ora
19,30) ; Patria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30)

EI AU LUPTAT PENTRU PA-
TRIE:: Central (orele 9,15; 12; 16;
19.15)

PE VECI AL TAU: Lucea-
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,13; 20,30): Festival (orele 9;
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30); Fa-
VOrit (orele 9.15; 11.30; 13.45; ie;
18,15; 20,30).

TANASE SCATIU c Feroviar (o-

rele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20) ; Me
lodia (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20); Eforie (orele 9; 11,45; 14,30; 
17.15; 20).

EXPREȘUL BULGARILOR DE 
ZAPADA : Scala (orele 9; 11; 
13): București (orele 9; 11,15; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,45); Modern (orele 
8; 11.15: 13,30: 16; 18,15: 20,30).

LUMINA PE COLrNE: Dacia. Co
rețe 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI: 
Victoria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

MASTODONTUL î Lumina (O- 
rele 9; 11.15: 13,30: 15.45; 18; 20.15).

MICA SIRENA: Doina (orele 
9.30; 11,15; 13; 15,45; 16,30; 18,15; 
20); Pacea (orele 14,30).

CANGURUL: Cotrocenl (orele 
10; 12; 16 18; 20).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND: Ecelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30))

Ambasadorul britanic Ivor 
Richard, președintele conferin
ței de la Geneva cu privire la 
viitorul cQnstituțional al Rhode- 
siei, a reluat miercuri consultă
rile cu liderii populației de cu
loare. El s-a înțîlnit succesiv cu 
Abel Muzorewa. Robert Mugabe, 
Joshua Nkomo și cu .Ndabaningi 
Sithole, liderii celor patru dele
gații ale mișcării de eliberare 
din Rhodesia prezente la confe
rință.

Ndabaningi Sithole, lider al 
Uniunii Naționale Africane Zim-

babwe, a declarat, Ia sfîrșitul 
întîlnirii cu Ivor Richard, că 
„pînă în prezent nu s-a realizat 
nici un progres. Noi vom insista 
în continuare în legătură cu 
transferarea puterii în mîna ma
jorității de culoare într-un in
terval de <12 luni**.

Pe de altă parte, Ivor Richard 
a declarat îritr-un interviu acor
dat rețelei de radioteleviziune 
B.B.C. că, după părerea sa, va 
exista un Zimbabwe indepen
dent într-un interval mai mic de 
doi ani.

Continuîndu-și vizita oficială 
de prietenie în Uniunea Sovie
tică, tovarășul general-colonel. 
Ion, Coman, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialis
te România. împreună cu mem
brii delegației militare române, 
a fost, miercuri, oaspete al 
unor unități militare din jurul 
Moscovei.

La garnizoana militară Ku- 
binka. oaspeții au fost întîmpi- 
nați de P. S. Kutahov, locțiitor 
al ministrului apărării al 
U.R.S.S., comandantul forțelor 
aeriene militare, și au asistat la 
o demonstrație de zbor.

în continuare, a fost vizitată 
Divizia de gârdă de infanterie 
moto i,Tamanskaia“ 
Kalinin**.

La Casa ofițerilor 
zoană a avut loc o 
Ofițeri și soldați ai 
gardă.

în aceeași zi general-colonel 
Ion Coman, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale al Republicii 
Socialiste România a oferit un 
dineu în onoarea mareșalului 
Uniunii Sovietice, D.F. Ustinov, 
membru al Biroului Politic aî 
C.C. al P.C.U.S., ministrul apă
rării al U.R.S.S.

în favoarea dezvoltării 
relațiilor economice 
cu țările socialiste

,M. I.

din garni- 
întilnire cu 
diviziei de

Intr-un articol recent, re
vista vest-germană „Ost- 
West Kommerz** relevă că, 
votînd în alegerile parla
mentare pentru coaliția 
P.S.D.-P.L.D., alegătorii din 
R.F.G. s-au pronunțat și 
pentru continuarea coope
rării economice cu țările so
cialiste. Revista arată, tot
odată, ca rezultatele alege
rilor au fost primite cu sa
tisfacție de cercurile econo
mice din ' 
în promovarea 
cu statele 
text, sînt 
ale unor 
cercurilor 
germane, 
importanța acordurilor eco
nomice încheiate 
ani cu țările 
perspectivele 
promovare în continuare a 
relațiilor cu aceste țări.

R.F.G. interesate 
comerțului 

socialiste. In con- 
prezentate opinii 
reprezentanți ai 
de afaceri vest- 
care evidențiază

în ultimii 
socialiste și 

favorabile de

care ar 
Parana 
condiții

ea se poate folosi ca izolator, puțind servi la 
confecționarea costumelor speciale pentru side- 
rurgiști.

siune ce domnește la Belfast 
în ultimele zile, cind orașul 
a fost din nou scena violen
telor și atentatelor săvîrșite 
de elementele extremiste.

Curenți în subsolul 
scoarței terestre ?

Semnalele electrice ale 
creierului uman

Doi cercetători de la Universitatea califor- 
niană Stanford au reușii să înregistreze 
semnale de natură electrică emise de celulele 
creierului uman. Cea mai mare parte a cunoș
tințelor in acest domeniu proveneau, pină 
de curind, din experiențele realizate pe ani
male, deoarece din considerente de ordin etic 
nu s-au făcut cercetări, folosindu-se ca obiecte 
de studiu celulele creierelor umane. Acest ob
stacol a fost depășit cu prilejul tratamentelor 
aplicate unor bolnavi de epilepsie, descoperirea 
puțind contribui la elucidarea cauzelor și deci 
la vindecarea acestei maladii.

Cei doi cercetători au prelevat celule vii și 
le-au păstrat, în viață timp de patru ore într-o 
soluție de sare, zahăr și oxigen. în celule au 
fost inserați microelectrozi de staniu, cu un 
diametru.de 0,04 milimetri, care au detectat 
aceste semnale electrice.

Furnici gigantice
O adevărată invazie de furnici de dimensiuni 

neobișnuite a fost semnalată în Argentina, in 
provincia Santa Fe la 300 kilometri nord-vest 
de Buenos Aires. Apariția acestor insecte a 
stirnit senzație în rindul localnicilor, intrucit 
este pentr.u prima oară cînd ele apar in regiu
ne. Furnicile sînt de cinci ori mai mari decit 
cele obișnuite, iar numărul lor foarte ridicat 
pune in pericol întinse suprafețe de culturi a- 
gricole. Entomologii apreciază că ar fi vorba 
de o varietate provenită din Brazilia, 
fi traversat, in mod surprinzător, rial 
si s-au înmulțit găsind în Argentina 
prielnice.

IRLANDA DE NORD. Ve
hicule incendiate, ferestre 
camuflate, sau închise, soldați 
înarmați patrulind pe străzi 
— acestea sînt elementele 
caracteristice stării de ten-

Mai tare ca oțelul
O fibră artificială de două ori mai rezistentă 

decit oțelul a fost realizată recent de specialiș
tii sovietici. Ea poate fi desfăcută ușor in fișii, 
dar nu poate fi ruptă de-a curmezișul. în timp 
ce o sîrmă de oțel de cea mai bună calitate 
suportă o sarcină de 200 kg. pe milimetru pă
trat, fibra artificială rezistă cu succes chiar la 
400 kg. Acest material superrezistent este de 
fapt polietilena obișnuită, obținută insă prin
tr-un procedeu nou de polimerizare. Aplicațiile 
sint diverse și în domenii de mare interes ști
ințific. în condițiile ,,frigului cosmic" fibra nu 
iși pierde elasticitatea; fiind un bun dielectric

Puternicele cutremure produse recent in Gre
cia, Iran, Japonia și Filipine set datorează pro
babil unei deplasări lente a platoului conti
nental asiatic, a declarat într-un interviu acor
dat agenției France Presse profesorul Markus 
Baath, directorul Institutului de Seismologie 
din Uppsala (Suedia).

Profesorul Markus Baath a menționat de ase
menea că aceste mișcări ar putea să fie dato
rate presiunilor și curenților din subsolul 
scoarței terestre, care variază periodic pe ace
lași mecanism ca și atmosfera terestră, doar cu 
o viteză mult mai. redusă (de ordinul a 1 cm 
pe an).

Progresul (orele U,15; 13,30; 15fc45; 
18; 20.15). x

UN CĂȚEL „SARAT*: Pro
gresul (orele 9).

ULTIMELE ZILE ALE VERIIî 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CEI 13 DE LA BARLETTA: Bu- 
zești (orele 9; 11,15; >13,30; 16;
18,15; 20,15).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Timpuri Noi (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45; ’48; 20,15).

ȘTEFAN CEL MARE VASLUI 
1475: Bucegi (orele 0; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15).

ȚARA ÎNDEPĂRTATA; Unirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

APAȘII: Gluleștl (orele 15.30; 
17,45; 20).

DACA TACE CÎNTAREȚUL: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOSARUL GERICAROV: Flo-
reasca (orele 15,30; 18: 20,15).

CĂLĂREȚUL FAR A CAP: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

ORIENT EXPRESS: Miorița (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Viitorul (orele 15,30; 19).

ULTIMA NOAPTE A SINGU
RĂTĂȚII: Flacăra (orele 16; 18
20); Casa Filmului (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20).

OAMENI RESPECTABILI: Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18: 20.15); Tomls (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 13,15; 20,30).

FILIP CEL BUN: Popular (ore
le 15,30; 13; 20.15).

RĂZBOIUL MEU, DRAGOSTEA 
MEA: Rahova (orele 16; 18; 20).

PINTEA: Munca (orele 15,30; 
17,45; 20).

AEROPORT -’75: Arta (orele 
20.15).

TOM SAYER s Cosmos (orele 
15.30).

ILUSTRATE CU FLORI DE 
CIMP: Vitan (orele 16; 18; 20). 
15.30; 17.45; 20).

OSÎNDA: Cosmos (orele 18;
COMISARUL PIEDONE LA 

.HONG-KONG: Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15).

O PIRAMIDA PENTRU MINES 
Crîngași (orele 17).

Cinemateca: TUTUNUL (ora 
10); AVENTURIERUL DIN ARHI
PELAG (ora 14,15); SUBTERA
NUL (ora 16,30); AL TREILEA 
OM (orele 18.45S 20,45).

Opera Română: TRAVIATA — 
ova 19; Teatrul Național (Sala 
Mare): UN FLUTURE PE LAMPA 
— ora 19,30; (Sala Mică): VIATA 
UNEI FEMEI - ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LUNGUL

DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAP
TE — ora 19; (SaJa Studio); MI
LITARUL FANFARON — ora 
19,30: Teatrul „C.I. Nottara" (Sala 
Magheru): ULTIMA ORA — ora 
19,30; (Sala Studio): SIZWE BAN- 
si a murit — ora 19; Teatrul 
Giuleștl : PATIMA ROȘIE — ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase- (Sala 
Savoy): REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; (Sala Victoria): CA
VALCADA COMEDIEI — ora 
19,30; Teatrul Mic: PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc de Stats FIRUL 
DE AUR — ora 19,30.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Publicitate.

16,35 Pentru timpul dv. liber, vă
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• VASILE GLIGA, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a fost primit de ministrul 
de externe al Suediei, Karin 
Soeder, și a avut convorbiri cu 
secretarul general al Ministeru
lui suedez de Externe, S. 
Astrom, și cu secretarul de stat 
din Ministerul Comerțului, J. 
Nordenfalk.

Convorbirile s-au referit la 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre cele două țări și 
la unele probleme internațio
nale de interes comun.

Ba-

f

Noul președinte 
al Republicii Burundi
Colonelul Jean-Baptiste

gaza a fost numit marți pre
ședinte al Republicii Burundi 
de către Consiliul suprem re
voluționar constituit după lovi
tura de stat 
noiembrie — 
țiile TASS, 
A.F.P.

militară de la 1 
informează agen- 
France Presse și

MINISTRU AL• PRIMUL
ITALIEI a prezentat în Parla
ment programul său desti
nat rezolvării gravelor pro
bleme --------- '
le, cu
tă în prezent Italia. El a pre
cizat că finanțarea măsurilor 
propuse necesită fonduri de a- 
proximativ 5,7 miliarde dolari. 
Pentru obținerea lor, mențio
nează agenția U.P.I., se preco
nizează între altele majorarea 
unor impozite și sporirea taxei 
pe valoarea adăugată la o se
rie de bunuri și servicii.

programul 
rezolvării 

economice 
i care este

și socia- 
confrunta-

pe scurt
recomandăm... 16,50 La volan — 
emisiune,pentru conducătorii auto. 
17,00 Telex. 17,05 Din țările socia
liste, 17,15 Dorule^ din dor cres
cut. Cîntece și jocuri populare. 
17,35 Cabinet juridic. 17,55 Ateneu 
popular TV. 18,30 Campionatele 
naționale de box — sferturi de fi
nale. 19,20 1001 de Seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Reflector. 20,20 Re
vista literar-artistică TV. 21,10 
Cadran mondial. 21,35 Telediver- 
tisment. 22,10 Telejurnal.
PROGRAMUL S

20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioleleviziunii. 21.00 
Cuvinte de fildeș în zori. 21,15 
Vila cu clopoței. Muzeul de artă 
populară „Dr, Nicolae Minovici“. 
21,30 Telex. 21,35 stib cupola cir
cului. 21,55 Romanțe și cîntece de 
petrecere.
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