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ORGANIZA ȚIILE DE PARTID 
in bătălia pentru stringerea recoltei

Este din nou vremea secerișului. Din 
■Bărăgan pină în Cimpia transilva
nă, în Dobrogea și Banat, pe întin
derile fertile ale Moldovei — combi
nele au intrat în lanuri sau așteaptă 
semnalul declanșării acestei mari 
campanii. „Trebuie să luăm toate 
măsurile — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste — 
pentru a asigura buna îngrijire a 
culturilor și stringerea in cele mai 
bune condiții a recoltei — aceasta 
fiind o sarcină imediată și. am pu
tea spune, un semn că am înțeles 
ce înseamnă educația socialistă".

întreaga pregătire și desfășura
re a marii bătălii pentru obține
rea în acest an a circa 21 milioane 
tone de aereale se desfășoară sub 
directa conducere a comitetelor ju
dețene și comunale de partid, a or
ganizațiilor de partid din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. Struc
tura îmbunătățită a organizațiilor de 
partid sătești asigură — așa cum au 
demonstrat perioada strîngerii recol
tei din vara și toamna trecută și lu
crările agricole din această pri
măvară — o coordonare unita
ră a eforturilor celor aproximativ 
un milion de comuniști care acti
vează în mediul rural spre rezolva
rea problemelor producției agricole, 
punerea în valoare a întregii capaci
tăți de muncă și a priceperii țără
nimii. a miilor de specialiști, a în
tregului potențial tehnic de care dis
pune agricultura noastră socialistă. 
In fiecare comună. în fiecare unita
te agricolă comandamentele locale 
au datoria să urmărească la fața lo
cului modul în care se respectă pro
gramele de lucru și indicațiile teh
nice, graficele de utilizare a mașini
lor, modul cum își realizează fie
care formație de muncă sarcinile zil
nice.

Cu deosebită pregnanță trebuie să 
se evidențieze în această perioadă 
rolul de conducător politic al fiecă
rei organizații de partid de la sate. 
Aceasta se realizează prin mun
ca plină de dăruire, prin exem
plul personal al comuniștilor che
mați să fie în fruntea bătăliei 
pentru a strînge spic eu spic, bob

cu bob întreaga recoltă — avu
ție de preț a națiunii noastre socia
liste. în aceste zile, cînd fiecare mi
nut se măsoară în tone de grîu, or
ganizațiile de partid sînt chemate să 
ia măsurile necesare pentru a se a- 
sigura participarea activă la muncă 
a tuturor cetățenilor care trăiesc în 
respectivele localități, inclusiv a ca
drelor de conducere din comune și 
unități agricole, a tuturor angajați- 
lor de la sate, precum și a soțiilor

cooperatori, fie alcătuită numai din 
cooperatori — care lucrează în acord 
global. Comuniștii, repartizați pe for
mații de lucru, au datoria să asigu
re respectarea ordinii și disciplinei, 
a orarelor de lucru. Este deosebit de 
important șă se ia măsuri pentru ca 
fiecare membru al fiecărei echipe să 
știe ce are de făcut, cultivîndu-se, tot
odată, răspunderea întregii formații de 
lucru pentru îndeplinirea la timp a 
sarcinilor ce l-au fost Încredințate,

DATORIA SI LOCUL COMUNIȘTILOR:7 •
mereu în frunte la seceriș, la tnate lucrările agricole

acestora. Prin munca de la om la 
om a comuniștilor, prin alt® forme 
ale muncii politice, exemplul pozitiv 
se cere larg răspîndit. iar lipsurile 
să fie criticate cu toată hotărîrea. 
Prezența pe cimp in zilele de mobi
lizare generală a tuturor forțelor din 
agricultură constituie pentru întrea
ga suflare a satelor o inaltă îndato
rire patriotică, cetățenească.

O atenție deosebită trebuie, să a- 
corde comitetele comunale de partid, 
organizațiile de partid activității 
politice in rîndul mecanizatorilor 
— forța principală în bătălia pen
tru stringerea recoltei de cereale pă- 
ioase. Organizând întrecerea între 
secțiile de mecanizare, întrecerea in
dividuală între mecanizatori. între 
echipele care lucrează pe combine, 
organizațiile de partid trebuie să-i 
stimuleze pe cei mai harnici, să asi
gure cunoașterea și răspîndirea me
todelor celor mai bune de organizară 
a muncii la recoltat.

După cum se știe, în cooperativele 
agricole organizarea producției și a 
muncii are la bază echipa — fie 
mixtă, formată din mecanizatori și

combativitatea față de orice mani
festări de indisciplină sau tendințe 
de a privi de la umbră cum mun
cesc alții.

Concentrîndu-și atenția asupra pre
gătirii secerișului, este necesar ca 
organizațiile de partid, împreună cu 
conducerile unităților agricole, să so
luționeze concomitent un șir de pro
bleme de cea mai mare importanță, 
între care : asigurarea funcționării 
neîntrerupte a tractoarelor, combine
lor. a tuturor celorlalte utilaje care 
participă la seceriș, luînd toate măsu
rile pentru aprovizionarea cu piese 
de schimb și carburanți : organiza
rea echipelor de intervenție pentru 
înlăturarea operativă a eventualelor 
defecțiuni. Deosebit de important 
este ca, în fiecare unitate agricolă, să 
se asigure organizarea muncii in flux 
continuu pentru recoltat, balotat, pre
gătirea terenului și însămîntarea ce
lei de-a doua culturi în cel mult două 
zile de la intrarea combinelor în la
nuri. în scopul sporirii ritmului recol
tării și folosirii intensive, raționale, 
a tuturor miiloacelor trebuie asigu
rată deplasarea utilajelor și mașinilor

de recoltat. In conformitate cu pro
gramele stabilite, din zonele unde se
cerișul începe mai tîrziu, și concen
trarea lor acolo unde această lucrare 
trebuie încheiată urgent. Eșțe de cea 
mai mare importanță ca organizațiile 
de partid, comitetele comunale de 
partid, comuniștii din conducerile uni
tăților agricole să asigure.în perma
nență îndrumarea și controlul efec
tiv al soluționării tuturor probleme
lor privind organizarea muncii și a- 
provizionarea cu materiale, dînd o 
atenție deosebită asigurării condiții
lor de muncă ale mecanizatorilor.

De cea mai mare însemnătate este 
stringerea recoltei de legume. A- 
cum a sosit timpul ca pretutindeni 
unde legumele au ajuns la maturi
tate să fie culese și livrate pieței, 
industriei de conserve, potrivit gra
ficelor săptăminale stabilite. Aceas
ta este o sarcină legată nemijlocit 
de realizarea programelor elaborate 
din indicația secretarului generai a) 
partidului, aprobate recent de ședin
ța comună a C,C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, programe vizînd 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și tehnico-materiale a sectoarelor 
care asigură aprovizionarea popu
lației cu bunuri de larg consum, ridi
carea generală a nivelului de trai și 
de civilizație.

Acum este șl vremea cositului 
culturilor furajere șl a însilozării lor. 
Și aici trebuie, de asemenea, acționat 
pentru a nu se întîrzia cu nici o zi.

Comuniștii care trăiesc la sate își 
onorează înaltul titlu de membru al 
partidului fiind mereu prezent! aco
lo unde munca este mai grea, unde 
trebuie pus umărul pentru rezolva
rea complexelor probleme pe care le 
ridică buna organizare a secerișului 
și a celorlalte lucrări de sezon. E- 
xemplul lor în muncă trebuie să fie 
pilduitor în toate satele țării pentru 
ca mecanizatorii, cooperatorii» toți 
lucrătorii din agricultură să facă to
tul ca recolta să ajungă cit mai re
pede și fără pierderi tn hambare.

MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Societății de Cruce Roșie din România
Cu prilejul aniversării centenarului Societății de Cruce 

Roșie din Republica Socialistă România — organizație cu 
vechi tradiții umanitare — adresez Consiliului Național, 
tuturor membrilor de Cruce Roșie un cordial salut și 
cele mai calde felicitări din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, pre
cum și a mea personal, pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii sanitare a partidului și statului nostru.

Constituită într-o perioadă de avînt al luptei poporului 
nostru pentru dobîndirea independenței de stat a Româ
niei, Societatea de Cruce Roșie a servit, încă de la în
ceputul activității sale, aspirațiile legitime ale poporului 
român pentru emanciparea națională și socială, înscriind 
pagini de înalt umanism prin serviciile aduse în perioada 
războiului de neatîrnare din 1877, în primul război mon
dial și în războiul de eliberare de sub dominația hitleristă 
și pentru înfrîngerea definitivă a fascismului, precum și 
în campaniile de combatere a diferitelor epidemii, a se
cetei și inundațiilor, de ameliorare a stării de sănătate 
a maselor.

în anii socialismului, Crucea Roșie a contribuit activ, 
împreună cu organele sanitare de stat, instituțiile de 
ocrotiri sociale, la educarea sanitară a populației, la apă
rarea sănătății, și vieții, celor ce muncesc.

Apreciind activitatea desfășurată de Crucea Roșie In 
cei 100 de ani de existentă, consider că, împreună cu 
personalul medico-sanitar, cu celelalte organizații de ma
să și obștești, organizația poate și trebuie să aducă o 
contribuție și mai importantă la înfăptuirea politicii sa
nitare a statului nostru, la educarea populației și ocro
tirea sănătății poporului, să organizeze în întreprinderi, 
instituții, cooperative de producție, școli, facultăți, car
tiere și sate unități sanitare obștești — îndeosebi din 
rîndul femeilor și tineretului. Unitățile sanitare ale Cru

cii Roșii, împreună cu organele sanitare, trebuie să asi
gure acordarea de ajutor sanitar și să ia parte activi 
la realizarea măsurilor de asigurare a igienei și comba
terea diferitelor epidemii.

în același timp, ca membră a Frontului Unității Socia
liste, ea trebuie să participe activ la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, de ridicare a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Călăuzindu-se în permanentă de principiile politicii ex
terne de pace și colaborare a partidului și statului nos
tru. acționînd în spiritul solidarității internaționale. Crucea 
Roșie a acordat ajutoare diferitelor popoare lovite de ca
lamități. precum și mișcărilor de eliberare națională. In 
același spirit, ea este chemată să dezvolte, în continuare, 
o largă colaborare și conlucrare cu celelalte societăți na
ționale similare, aducîndu-și contribuția la mobilizarea o- 
piniei publice împotriva războaielor — care pricinuiesc 
atîtea suferințe popoarelor — la promovarea spiritului de 
înțelegere și întrajutorare între națiuni, la eforturile ge
nerale pentru destindere și pace, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Cu prilejul sărbătoririi centenarului, adresez Consiliu
lui National al Crucii* Roșii, precum și întregii organizații 
calde felicitări pentru activitatea desfășurată și rezultatele 
obținute pînă in prezent și pentru decorarea sa cu înaltul 
ordin ..Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.

Urez milioanelor de cetățeni, membri ai Crucii Roșii — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici — noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pe tărîmul Crucii Roșii, satisfacția unor 
realizări tot mai mari în munca profesională și obștească, 
în viata de familie, multă sănătate si fericire.

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului „Steaua Republicii Socialiste România** clasa I 

Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România
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APRIGUL STIL
AL OȚELULUI

intr-una din secțiile întreprinderii 
de mașini-unelte și agregate din 

București

/—Arta autentică — artă a realităților
Formulate cu o remarca

bilă rigoare științifică. în 
care construcția teoretică 
este substanțial susținută 
de datele experienței is
torice, ideile cuprinse in 
documentele programatice 
ale partidului, ale recentu
lui Congres al educației 
politice si al culturii so
cialiste devin esențial- 
mente active, operante în 
planul activității curente, 
orientîndu-ne pe fiecare 
dintre noi spre o in
tervenție creatoare în flu
xul vieții. spre trans
punerea în practică. în 
mod concret, a mode
lelor Ideale de comporta
ment și atitudine. Există o 
profundă relație de vase 
comunicante între con'- 
strucția teoretică și realita
tea la care aceasta se re
feră. o relație generatoare 
în dublu sens de forțe mo
delatoare. ce dezvoltă. ln- 
tr-o dialectică evidență, 
planul material și spiritual 
al civilizației socialiste.

în această permanentă 
adincire a procesului de 
transformare socialistă a 
societății crește permanent 
rolul partidului, implicarea 
sa în structura socială 
fiind, progresiv, argumen
tată de însăși configurația 
realității. Arta și cultura 
participă în mod real la 
constituirea unei conștiin
țe superioare. situîndu-și 
eforturile pe acest traiect 
dintre realitate și medita
ția asupra realității.

Orice itinerar prin ma
rile epoci de civilizație ale 
lumii ne dovedește modul 
real și eficient în care so
cietatea a obținut, în toate 
timpurile și pretutindeni, 
operele și expresiile cultu
rale ce au reprezentat în- 
tr-adevăr opțiunile sale 
morale, politice, filozofice.

du-și uscăciunea îndărătul 
unei încifrări acuzate a 
limbajului, toate acestea 
diminuindu-le sau chiar 
lipsindu-le cu totul de o 
autentică valoare educa
tivă. Dezbaterile din pre
să. intervențiile unor au
tentici oameni de artă și 
cultură au făcut dovada

care cu realitatea socială, 
cu educația socialistă.

Artistul comunist, artistul 
patriot . trăiește mîndria 
contopirii în marile aspira
ții ale poporului. înzestrat 
cu talentul de a crea ima
gini novatoare ale realității 
socialiste, un pictor, de pil
dă, conștient de nobila în-

Cultura socialistă 
și educația politică — 

într-o unitate inseparabilă
Construim o societate prin 

excelență umană, în care 
omul este. în aceeași 
măsură, și ctitor și benefi
ciar al civilizației. Deși a- 
ceste lucruri sînt foarte 
limpede expuse în Progra
mul partidului, în întreaga 
contribuție teoretică a par
tidului, asistăm uneori la 
acceptări declarative. în
soțite însă de un mai mic 
efort de integrare reală, e- 
ficientă. în operă. Ast
fel de lucrări, fie că a- 
parțin artei plastice, litera
turii, muzicii, teatrului sau 
filmului, sînt lipsite de con
ținut sau pedalează pe pro
bleme minore. îngust sem
nificative, uneori ascunzîn-

existenței unul mare număr 
de conștiințe profund și ex
plicit angajate, dar adeseori 
s-a văzut și persistența u- 
nui anume formalism, ar
tistic și politic în ultimă in
stanță.

Analiza activității poli ti - 
co-ideologice și cultural- 
educative, desfășurată de 
organizațiile de partid din 
uniunile de creație, din in
stituțiile artistice și cultu
rale în perioada de pregă
tire a Congresului educației 
politice și al culturii socia
liste, a scos în evidență 
un mai accentuat spirit 
militant, un efort spo
rit pentru așezarea crea
ției în permanentă cotnuni-

vestitură de artist-cetătean, 
nu va crea nici un reportaj 
impersonal a! realității, nici 
o transpunere rebusoidă a 
acesteia, ci o imagine cu 
capacitatea de a trezi și 
menține o vocație construc
tivă.

Cultivarea cu pasiune și 
fermitate a realismului au
tentic — complex și pro
fund, generat de esența 
realității, exprimat prin 
ceea ce are mai de preț 
tradiția, și inovînd creator, 
eficient în spiritul înnoiri
lor esențiale ale realității 
— trebuie să fie o preocu
pare fundamentală a crea
torilor de artă, a criticilor și 
teoreticienilor artei. Reali

tatea impune să se porneas
că de la adevărul că depă
șirea concepțiilor înguste ale 
noțiunii de realism, punerea 
sa in discuție dintr-o largă 
perspectivă filozofică și po
litică, în așa fel încit să re
veleze personalitatea cul
turii noastre, reprezintă 
un cîștig teoretic și meto
dologic inestimabil. Da
torăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu această definito
rie precizare: „Cînd vorbim 
de o artă realistă ne gin- 
dim la o artă care să redea 
realitățile din țara noastră, 
din epoca in care trăim, e- 
poca marilor prefaceri re
voluționare, socialiste. Se 
poate oare concepe o artă 
care să nu redea in cele 
mai variate forme aceste 
vremuri mărețe ? Fără în
doială că nu I O asemenea 
artă ar fi fără viață, s-ar 
ofili și ar muri ca floarea 
ruptă din plaiuri".

Create de pe o aseme
nea poziție, operele de 
artă vor fi profund anga
jate, partinice, capabile să 
trezească conștiințele, să le 
mobilizeze și să le mode
leze, să le educe. Aseme
nea opere vor fi, în cel 
mai bun sens al cuvîntu- 
lui. realiste, adică bogat 
expresive pentru prezentul 
nostru socialist, autentici
tatea valorii artistice de» 
terminînd și eficienta pe 
planul eticii sociale.

Constantin PRUT

— Am douăzeci și 
unu de ani de oțelă- 
rie. Nu mai am frică 
de foc.

— Dar v-a fost frică 
de foc ?

— Nu. De loc sînt 
din Bacău. Acolo am 
terminat șapte clase. 
Apoi am dat examen 
și am fost repartizat 
la Grupul școlar de la 
Hunedoara. Am fost 
pus să aleg între for
jă, oțelărie și furnale. 
Neștiind ce înseamnă 
una sau alta, am pre
ferat meseria de oțe- 
lar. Nu văzusem uzi
nă pînă atunci și totul 
mi se părea interesant. 
M-am obișnuit cu co
lectivul și cu focul și 
treptat meșterii au că
pătat încredere în 
mine. îmi era drag să 
lucrez, voiam să nu mi 
se reproșeze nimic și, 
dacă toată lumea era 
mulțumită, eram mul
țumit și eu. La opt
sprezece ani eram ști- 
car, dădeam drumul 
Șarjei.

Pavel Hanganu, oțe- 
lar la blocul doi al 
convertizoarelor din 
Galați, apăsa maneta. 
Lancea se afunda în 
miezul de foc și pe 
gura imensă izbucneau 
seîntei. întreaga plat
formă se ilumina și 
dogoarea cuprindea ca
bina de sticlă. Mi-am 
dat haina jos. Urmă
rind panoul electronic 
și mișcarea dispoziti
velor în corpul conver- 
tizorului, oțelarii su
pravegheau mișcarea 
colosului prin lentile 
colorate, ghidînd reac
țiile metalului în stare 
fluidă. Pavel Hanganu 
transmite prin tele- 
șpicher comanda de 
materiale, face soco
teli cu rigla de calcul, 
combină elementele în 
formula ideală a oțe
lului calmat, destinat 
unei întreprinderi ieșe
ne. El are fața pătată 
de mangan. de parcă ar 
purta o mască. Gestu

rile sale sînt sigure, 
mareînd cu precizie 
succesiunea scenelor 
din scenariul oțelului. 
Echipa este tot timpul 
cu ochii pe maistrul 
oțelar și, ca o forma
ție muzicală, nu apasă 
pe claviatura electro
nică înainte de a pri
mi indicațiile dirijoru
lui. Prin interfonie 
sînt transmise dispozi
ții la laboratoare, Ia 
feroaliaje, la trenul de 
lucru. Insuflarea de

reportaj de Traian
FILIP

oxigen durează cîteva 
minute bune, timp în 
care se ia automat 
temperatura și se a- 
nalizează probele. Cînd 
în interiorul conver- 
tizorului otelul a- 
tinge o mie șase sute 
douăzeci de grade, Pa
vel Hanganu devine 
din nou disponibil, 
completează fișa teh
nologică și îmi face 
semn să-1 însoțesc pe 
platformă în văpaia 
șarjei. Convertizorul 
se basculează, vine cu 
gura spre cabină și to- 
pitorul privește fiertu
ra infernală. Trenul de 
lucru trece spre echi
pa vecină. încă un ră
gaz de cîteva minute, 
îmi notez cuvintele :

— Voiam să învăț 
ceva nou și de aceea 
am venit la Galați, cu 
nouă ani în urmă. La 
început credeam că va 
fi mult mai greu. La 
„Martin" făceam opt 
ore, nu dădeam dru
mul șarjei decît cu 
aprobarea maistrului. 
Aici trebuie să fii ager. 
Pe schimb nu se face 
o șarjă, ci opt, zece și 
chiar mai multe. Toată 
răspunderea o poartă 
prim-topitorul și la ca
litate, și la sortiment,

și la plan. Păstrarea 
convertizorului, scula 
cu care lucrăm, cere 
atenție și o pregătire 
profesională Înaltă. Ca 
să fii prim-topitor e 
nevoie să cunoști 
fluxul tehnologic și să 
fii. curajos, pentru a 
ști cînd și cum să riști.

— Să riști ? Ce fel 
de riscuri există ?

— Foarte multe. De 
pildă, fac o anume 
marcă de oțel. Pe 
parcurs se poate de
fecta o macara, inter
vine altceva, nu func
ționează laboratorul și 
sînt nevoit să dau 
drumul șarjei fără 
analize. Atunci măsori 
totul cu simțurile tale 
și experiența își spune 
cuvîntul decisiv. Dacă 
nu producem oțel, res
tul secțiilor din combi
nat nu-și fac planul.

— Ați depășit patru 
milioane de tone a- 
nual. Capacitatea com
binatului este acum de 
șase milioane, iar pînă 
la sfîrșitul cincinalu
lui urmează să se pro
ducă mult mai mult. 
Nu vă sperie acest vo
lum de activitate ?

— Nu, pentru că noi 
ne-am obișnuit cu rit
mul de creștere. Cînd 
am început munca 
de oțelar, o șarjă 
dura cincisprezece- 
șaisprezece ore. Dacă 
mi s-ar fi spus atunci 
că o oțelărie cu trei 
convertizoare poate să 
facă peste trei milioa
ne de tone pe an nu 
mi-ar fi venit a crede. 
Agregatele moderne 
de nivel foarte ridicat 
pretind o pregătire 
minuțioasă a întregu
lui colectiv. Mai mult 
încă, se cere și o bună 
pregătire politică. De
geaba lucrăm bine, 
dacă nu avem o vede
re de ansamblu și nu 
înțelegem ce se petre
ce în jurul nostru.
(Continuare 
in pag. a V-a)

CINCINALUL 1976-1980: trasături, imperative, exigențe
6ă reflectăm asupra uneia dintre ideile funda

mentale desprinse din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință comu
nă a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României : 
„Trebuie luate măsuri hotărîte ca materiile prime 
și materialele să fie folosite pentru obținerea unei 
producții superioare celei din cincinalul trecut, 
atit ca volum, cit și din punct de vedere al cali
tății". Iată că din nou secretarul general al parti
dului subliniază, în perspectiva întregului cincinal 
al revoluției tehnico-științifice pe care-1 înfăptuim, 
actualitatea preocupărilor stăruitoare pentru creș
terea calității producției, pentru ridicarea nivelu
lui ei tehnic. Și din lectura planului cincinal 
1976—1980 pot fi desprinse cu claritate cîteva din 
elementele care definesc aceste preocupări.

Astfel :
• Valoarea, produselor noi și reproiectate in

troduse în fabricație curentă în actualul cin
cinal va reprezenta, în 1980. 45 LA SUTA DIN 
VALOAREA PRODUCȚIEI MARFA REALI
ZATA ÎN INDUSTRIA REPUBLICANA ;

• La finele cincinalului. PRODUCȚIA DE 
OȚELURI ALIATE ȘI CARBON DE CALI
TATE va depăși întreaga producție de oțel a 
anului 1975 ;

• Creșterea mai rapidă a ramurilor prelu
crătoare și îndeosebi a celor promotoare ale 
progresului tehnic constituie o trăsătură fun
damentală a dezvoltării industriei în acest cin
cinal 1 CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI ȘI CHI

MIA VOR DEȚINE ÎMPREUNA APROAPE 50 
LA SUTA DIN PRODUCȚIA INDUSTRIALA 
A ȚARII ÎN 1980 ;

• Dezvoltarea INDUSTRIEI BUNURILOR 
DE CONSUM va fi orientată spre creșterea și 
modernizarea producției, realizarea unei largi 
game sortimentale, ridicarea substanțială a ca
lității produselor.

Calitate, calitate și iar calitate I — iată laitmoti

zăm și care pătrund tot mai mult în producția obiș
nuită^ — făcîndu-ne munca mai spornică, mai efi
cientă — se justifică tocmai in măsura în care 
din îngemănarea lor cu priceperea și iscusința 
muncitorului sau a specialistului rezultă și pro
duse cu un spor de calitate, mai bune, mai com
petitive. Numai astfel investiția în tehnologii noi, 
în mașini și utilaje noi dă maximum de roade, 
are finalitate. Ce ar însemna, de pildă, dacă

2) în condițiile transformării științei în forță ne
mijlocită de producție, ale afirmării puternice a re
voluției tehnico-științifice, ritmul de înnoire a pro
ducției este deosebit de mare. S-a calculat, de 
pildă, că. pe plan mondial, durata medie a rezis
tenței produselor tehnice la uzura morală este de 
3—6 ani. Evident. în aceste condiții, ridicarea ni
velului calității, prin realizarea unor produse mo
derne, cu parametri tehnici ridicați reprezintă •

i. CALITATEA ȘI ÎNNOIREA PRODUSELOR
vul acestor mobilizatoare prevederi ale cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice. Calitate, calitate și 
iar calitate I — iată un imperativ economic major 
în activitatea fiecărui colectiv, o îndatorire pa
triotică a fiecărui comunist, a fiecărui lucrător 1 
De ce se pune cu atîta acuitate cerința ridicării 
continue a calității produselor ? Fie și numai 
succint, ne vom opri asupra citorva argumente.

1) Înfăptuim, după cum se știe, obiectivele cin
cinalului revoluției tehnico-științifice. Un cincinal 
în care, folosind tot mai mult o tehnică superi
oară, devine nu numai posibil, ci și absolut obliga
toriu să realizăm produse de calitate superioară. 
Tehnologiile și mașinile moderne pe care le utili

— prin absurd — într-o unitate cu grad înalt 
de mecanizare și automatizare s-ar fabrica, să 
zicem, pluguri învechite sau batoze de treierat
— produse demodate, devenite astăzi piese de 
muzeu ? După cum, nu este greu de presupus, cîști- 
gul enorm pentru economia noastră dacă. în con
dițiile unei asemenea dotări moderne, fabricăm 
produse noi, expresie a celor mai noi cuceriri ala 
revoluției tehnico-științifice. Evident, este o obli
gație socială din partea fiecăruia să răsplătim 
prin puterea minții și forța brațelor efortul imens 
pe care statul nostru îl face pentru promovarea 
susținută în producție a celor mai noi realizări ale 
Științei și tehnicii.

cerință obiectivă a însuși progresului tehnic, a 
creșterii economice. S-a demonstrat, de exemplu, 
că dacă socotim egală cu unu valoarea unei tone 
de metal incorporate într-un vagon de marfă, 
aceasta crește de circa 20 de ori in producția de 
mașini-unelte și de 250 de ori in producția de cal
culatoare. Rezultă clar că un produs modern, de 
înaltă tehnicitate înseamnă, implicit, un cîștig pen
tru producător — concretizat în valorificarea su
perioară a materiilor prime — și pentru benefi
ciar. materializat în randament sporit în utiliza
rea sa, in funcționalitate ridicată, performante 
tehnice înalte. înseamnă, d« fapt, un cîștig pentru 
întreaga economie.

3) Realizarea unei producții de calitate și înalt 
nivel tehnic constituie, totodată, una din condițiile 
esențiale ale sporirii exportului. Cu atit mai mult 
în prezent, cînd încă o serie de state se confruntă 
cu fenomene de criză economică, creșterea gradu
lui de competitivitate este absolut necesară, știut 
fiind faptul că, practic, în plasarea mărfurilor pe 
piață cîștigă cel care izbutește să prezinte produse 
de cel mai înalt nivel tehnic, de calitate superi
oară. Și avem, în acest sens, numeroase exemple 
cu care ne mindrim — tractoare, instalații de fo
raj, mașini-unelte, produse electrotehnice ș.a. 
Practica noastră a confirmat că numai realizind 
produse de înalt nivel tehnic putem extinde con
tinuu relațiile noastre economice internaționale, 
putem realiza mobilizatoarele sarcini de export 
din actualul cincinal. Aceasta este o realitate care 
trebuie înțeleasă bine, în profunzime, de fiecare 
colectiv de întreprindere, de fiecare inginer, mun
citor. de cercetători și proiectanți.

Avem o bună bază de pornire pentru realizarea 
importantelor sarcini privind ridicarea calității. 
Este vorba de succesele deosebite obținute in acest 
domeniu, de oamenii muncii din întreaga tară în 
cincinalul trecut, de primele rezultate din acest 
cincinal. Esențial este ca organizațiile de partid să 
fructifice din plin această bună experiență, care 
înseamnă în ultimă instanță exigență, perseve
rență, luptă cu automulțumirea, pasiune creatoare, 
spirit novator. Să facem totul pentru afirmarea 
acestor atribute fundamentale ale muncii eficiente, 
în bătălia pentru calitate.

Viorel SALAGEAN
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„Am învățat 
de la tata"

Concurs pentru desemnarea 
câștigătorilor celei de-a V-a edi
ții a întrecerii intre micii me
canizatori constănteni. La pro
bele teoretice și practice s-au 
prezentat 70 de pionieri selec
ționați la fazele precedente din 
cei 1 500 de concurenți, repre- 
zentind 80 de cercuri existente 
in școlile din satele județului 
Constanța. Concursul a avut loc 
la S.M.A. „23 August" in fața 
juriului de specialiști, care au 
rămas, pur și simplu, uimiți de 
cunoștințele micilor mecaniza
tori, dar mai ales de ale pio
nierului Marin Dicu, de la Școa
la generală din Cogealac, căruia 
ii erau extrem de familiare toa
te mașinile și utilajele agricole. 
„De unde le știi așa de bine ?“ 
— a fost întrebat. Răspuns : „De 
la tata. Este mecanizator frun
taș". Punct. Specialiștii i-au 
strins mina și i-au atribuit di
ploma de ciștigător.

IN LUMINA CERINȚELOR CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITIC! Șl AL CULTURII SOCIALISTE

Perfecționarea activității lectorilor 
din învățăminlul de partid 

EXIGENTE, INITIATIVE, PREOCUPĂRI 9^9 *

Cascade 
florale

Pentru clujeni și pentru oas
peții lor, „Cetățuia" este cel mai 
apropiat și unul din cele mai 
frumoase locuri de agrement. 
De sus, de pe „Cetățuie", poate 
fi admirată panorama orașului, 
cu monumentele sale istorice și 
de artă, cu noile sale cartiere 
și fabrici. Se pot vedea Apuse
nii, cu masivul Vlădeasa, și Cîm- 
pia Someșului Mic. Pe serpen
tinele scărilor de urcuș pe „Ce
tățuie", cale de cîteva sute de 
metri, întâlnești, din loc în loc, 
bănci pentru odihnă. Aces
tora li s-au alăturat, în această 
vară, zeci de mii de flori, plan
tate în jerbe și cascade multico
lore. O seamă de varietăți 
de petunii, begonia și altele sint 
creații originale ale clujenilor și 
sint puse — nici nu se putea alt
fel — la vedere. Și ai ce vedea 
și admira.

Florin 
Cărbunescu

în liniștea serii, în timp ce 
mergea spre casă, Elisabeta Ță- 
puș din Tîrgu-Cărbunești a 
auzit un scîncet de copil. S-a 
oprit locului. Știa că în acea 
parte a străzii se afla doar o 
casă în construcție, dar în care 
nu locuia încă nimeni. A in
trat înăuntru și a dat peste un 
băiețel abia născut. Femeia l-a 
luat și l-a dus imediat la ma
ternitatea din localitate. Aici, 
timp de mai bine de o lună, 
băiețelul a fost îngrijit cu dra-. 
goste și căldură. întrucît asupra 
lui mama care l-a abandonat 
n-a catadicsit nici măcar să lase 
vreun act sau bilețel, copilul a 
primit și un nume cu care va 
intra în viață : Florin Cărbu
nescu (de la numele localității), 
în prezent, Florinei se află la 
leagănul de copii din Tîrgu- 
Cărbunești, unde crește voinic 
și sănătos. Peste cîteva luni va 
adresa primuil și cel mai sfînt 
cuvint de pe pămînt : mamă. 
Dar cine e mama ?

Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, stabilind direcții 
ferme de acțiune pentru întreaga 
activitate politico-ideologică și cul- 
tural-educativă în actuala etapă a 
construcției socialiste, a reliefat, în
tre altele, necesitatea perfecționării 
muncii lectorilor, a sporirii rolului 
acestora în activitatea ideologică, edu
cativă. în chip firesc, numeroase co
mitete județene, municipale și oră
șenești de partid, în cadrul planuri
lor generale de acțiune pe care le-au 
adoptat pentru materializarea hotărî- 
rilor congresului, au prevăzut și 
măsuri menite să răspundă acestei 
cerințe. Ce a întreprins, în direcția 
îmbunătățirii activității lectorilor, a 
propagandei prin conferințe în ge
neral, Comitetul județean de partid 
Sălaj ?

în primul rînd, lărgirea rindurilor 
corpului de lectori cu cadre avînd o 
bună pregătire politico-ideologică. 
Comitetul județean a avut în vedere 
în această privință exigențele formu
late în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, ca „toți 
activiștii, toate cadrele de partid și de 
stat, din toate sectoarele de activitate 
economico-socială să participe activ 
nu numai Ia munca din sectorul lor, 
ci la întreaga activitate politico-edu- 
eativă". în prezent, corpul de lectori 
al comitetului județean de partid 
numără peste 100 de activiști de 
partid și de stat, conducători de în
treprinderi, instituții și unități agri
cole, cadre didactice, juriști, econo
miști, ingineri, medici etc.

Concomitent cu mărirea numărului 
lectorilor, s-a realizat o mai bună re
partizare a lor, astfel îneît în fiecare 
întreprindere mai mare și în fiecare 
comună să-și desfășoare activitatea 
unul sau mai mulți lectori ; o atenție 
sporită se acordă comunelor mărgi
nașe ale județului, precum și celor in 
care trăiesc și muncesc mai puțini 
intelectuali.

Care sint temele despre care confe
rențiază lectorii ? înainte de toate, 
temele majore ale actualității poli
tice reieșite din tematica prioritară 
a propagandei prin conferințe apro
bată de Secretariatul C.C. al P.C,R. 
Viața politică a țării noastre este, 
cum bine se știe, deosebit de 
bogată, de dinamică. Mereu intervin 
evenimente noi, apar documente noi 
menite să orienteze activitatea în di
ferite sectoare. Este de remarcat, ca 
un element pozitiv, faptul că, în con
ducerea activității lectorilor, comite
tul județean de partid are în vedere 
racordarea ei permanentă la nou, la 
preocupările actuale ale partidului și

statului nostru, la problemele pe care 
le ridică mereu viața.

Există, desigur — ne spunea în a- 
ceastă privință tovarășa Maria Pitică, 
secretar al comitetului județean de 
partid — multiple și operative posi
bilități de informare a oamenilor 
muncii asupra noului, asupra princi
palelor evenimente politice interne 
și internaționale. Presa, radioul, te
leviziunea sint astăzi Ia indemina 
maselor celor mai largi. Alături 
de aceste mijloace moderne ale 
comunicațiilor de masă, activita
tea lectorilor își păstrează însă 
rosturile ei bine determinate, con
stând in explicarea mai largă, mal 
aprofundată și printr-un contact viu, 
direct cu masele de oameni ai mun
cii, a problemelor actuale ale politicii

calitativ. De asemenea, au fost pre
văzute expuneri privind activitatea 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa, 
importanta conferinței și a rezultate
lor sale.

îndeobște, expunerile lectorilor nu 
sint concepute ca prelegeri cu carac
ter' strict teoretic, general. Ceea ce se 
urmărește este ca problemele princi
piale să fie abordate — pe cit posibil 
— într-o strinsă legătură cu realită
țile județului, localității, întreprinde
rii. Este o cale sigură de a trezi in
teresul auditoriului, de a spori ecoul 
expunerilor in conștiințe — după cum 
arată și experiența din județ. Astfel, 
simpozioanele organizate într-un șir

unor probleme ce urmează să se 
dezbată in plenare ale comitetelor 
județean, orășenești sau comunale de 
partid. Astfel, lectorii au participat la 
ample analize privind munca de edu
cație politică în rindul navetiștilor, 
sporirea rolului educativ al adunări
lor de partid etc. Așa cum arată ex
periența, această participare se dove
dește utilă nu numai pentru organele 
de partid respective, ci și pentru lec
torii înșiși, care capătă astfel posibi
litatea să cunoască mai direct, nemij
locit, realitățile din județ, preocupă
rile oamenilor etc.

asemenea, că or-

Sortiment bogat de mărfuri
în magazinele cooperației de consum

Falsul
detectiv

O tînără din Brașov, E. C., a 
cunoscut un băiat chipeș și „ro- 
mantic“. Băiatul s-a recoman
dat :

— Mă numește Alberto și este 
italian și detectiv (!!!) și — o, 
mama mia 1 — mie multo
piace...

I-a plăcut și fetei de Alberto. 
Băiat chipeș, dar și isteț, Alberto 
învățase să vorbească binișor 
românește. întrebînd-o pe E. C. 
care este dorința ei cea mai 
mare și aflînd precum că vrea 
neapărat un covor — nu nea
părat fermecat, ci mai pămin- 
tean — Alberto i-a promis că-i 
aduce unul chiar a doua zi. 
De cum a intrat insă în 
posesia sumei de 7 900 lei, „ita
lianul" a dispărut fără urmă. în 
curînd, E. C. avea să afle, de 
la organele de miliție, că Al
berto al ei nu este altul decit 
escrocul Petrică Prodan din 
București, căutat de mult timp 
pentru asemenea fapte. Acum, 
E. C. s-a ales cu paguba, iar 
falsul detectiv cu pedeapsa bine 
meritată.

„Seches
trați" în lift

Mai mulți oaspeți ai hotelului 
„Aurora" din Satu-Mare — edi
ficiu modern, cu 8 etaje — au 
trecut, in ultima vreme, prin 
momente dintre cele mai neplă
cute din cauza liftului, rămi- 
nind blocați înăuntru minute in 
șir. Cei din lift, văzind că ușile 
nu se mai deschid, intră in pa
nică, dau alarma, țipă. Persona
lul hotelului aleargă să-i sal
veze, trage de uși, dar degeaba. 
Obișnuită cu asemenea scene, 
recepțiohera intervine intru cal
marea spiritelor, intrebindu-l 
pe cel sechestrat in lift cum stă 
cu sănătatea, ii dă curaj, ii spu
ne să aibă năbdare, ba îl și sfă
tuiește că dacă are și tutun la el 
e cu atit mai bine, dar să aibă 
grijă să nu fumeze prea multrcă 
aerisirea nu e prea grozavă, și, pe 
deasupra, e și pericol de incen
diu. Pină la urmă, „minunea" se 
produce : ușile liftului se des
chid, de la sine, parcă plictisite 
de atita tevatură. Poate vă în
trebați : De ce nu există două 
lifturi ? Răspuns : există și al

I
I

lifturi ? Răspuns : există și al 
doilea lift, dar acesta nu face 
mofturi, pentru bunul motiv că 
nu funcționează deloc.

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ÎNSEMNĂRI din județul sălaj
partidului și statului. Pentru comite
tul județean de partid a devenit o 
regulă ca orice eveniment, orice docu
ment de partid mai important să for
meze obiectul unor conferințe expli
cative.

Congresul educației politice și al 
culturii socialiste a inspirat în acest 
sens un mare număr de teme de 
expuneri. în întreprinderi, în insti
tuții sint programate expuneri des
pre semnificația și importanța con
gresului, precum și despre asemenea 
importante probleme ce au fost abor
date in expunerea tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu Ia congres, cum sint : ca
racteristicile de bază ale patriotismu
lui revoluționar, raportul dialectic 
dintre patriotism și internaționalism, 
politica consecvent internaționalistă a 
partidului și statului nostru, spiritul 
revoluționar, combativ, militant — 
cerință esențială a ridicării nivelului 
calitativ al întregii activități ds 
partid, de stat și economice, căile 
adîncirii democrației socialiste, na
țiunea și lupta pentru independență 
națională în epoca contemporană etc.

în prezent, cînd planul național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a României pe perioada 1978—1980 
a căpătat, prin recentul vot al Marii 
Adunări Naționale, putere de lege, 
lectorii comitetului județean urmează 
să țină expuneri, in întreprinderi și 
la sate, asupra principalelor prevederi 
ale cincinalului pentru ansamblul 
economiei și in mod special pentru 
județul Sălaj, precum și asupra pro
blemelor pe care le ridică aplicarea 
planului, îndeosebi a celor de ordin

de întreprinderi și comune cu privire 
la perspectivele de dezvoltare a ju
dețului în actualul cincinal, expune
rile referitoare la necesitatea apără
rii și sporirii avuției obștești s-au 
bucurat de un deosebit succes, îna
inte de toate, pentru că lectorii au 
adus în discuție fapte de viață sem
nificative. De asemenea, în comune 
ca Ileanda, Someș Odorhei, Crasna și 
altele, locuitorii satelor au manifes
tat mult interes și au participat in 
număr mare la întîlnirile cu lectori ai 
comitetului județean de partid, în care 
aceștia au demonstrat, prin calcule 
economice concrete, însemnătatea va
lorificării fiecărei palme de pămînt, a 
executării Ia timp și la un înalt nivel 
calitativ a lucrărilor agricole, a culti
vării legumelor și creșterii animale
lor in gospodăriile personale.

O tratare concretă a problemelor 
locale este posibilă numai in condi
țiile unei bune informări a lectorilor. 
Tocmai spre a asigura o asemenea 
informare, comitetul județean de 
partid a luat unele măsuri de îmbu
nătățire a instruirii lor, intre care 
permanentizarea intilnirilor cu secre
tarii comitetului județean de partid, 
care să-i informeze asupra probleme
lor și sarcinilor prioritare în diferite 
domenii ale construcției socialiste.

O practică ce s-a încetățenit în ju
deț este atragerea lectorilor la pre
gătirea unor analize studierea

rile oamenilor etc 
Am reținut, de 

ganul județean de partid este pre
ocupat să asigure o mai bună pre
gătire metodică a lectorilor ; se vor 
organiza astfel schimburi de expe
riență, analize și prelegeri-model 
pentru a-i ajuta să-și însușească pri
ceperea de a susține expuneri vii, in
teresante, a-i deprinde să folosească 
materiale documentare, mijloacele 
audio-vizuale. Este o intenție salu
tară, întrucît se mai întîlnesc încă 
destule expuneri anoste, greoaie, mo
notone și, din această pricină, cu sla
bă audiență la public ; nu se folosește 
corespunzător nici metoda atît de efi- 
eientă a răspunsurilor la întrebări. 
După cum este o realitate faptul că 
încă - puțini lectori s-au obișnuit să 
treacă pe la -cabinetul județean de 
partid, spre a se „înarma" cu diafil- 
me, diapozitive, scheme, grafice, 
planșe, înregistrări magnetice cu aju
torul cărora să „coloreze" expunerile, 
să le facă mai atractive. încă și maț 
puțini lectori și-au făcut o practică 
din a solicita de la cabinetele de 
științe sociale și punctele de infor
mare și documentare — peste 400 în 
județ — materialele ilustrative exis
tente aici, mai ales pe cele privi
toare la problemele locale, pentru a 
le folosi în conferințele lor.

încheiem însemnările noastre subli
niind că măsurilor bine concepute pe 
care le-am amintit mai sus trebuie 
să li se adauge o evidență mai exactă 
a muncii fiecărui lector, controlul 
sistematic al felului in care se reali
zează expunerile programate, incit și 
în perioada de vară, clnd nu func
ționează învățămintul de partid, ac
tivitatea de propagandă prin confe
rințe să se intensifice, răspunzind 
astfel pe deplin exigențelor parti
dului.

Răspunzlnd cerințelor și exigen
țelor crescinde ale cumpărătorilor, 
cooperația de consum se preocupă 
permanent de buna aprovizionare a 
magazinelor sale. Volumul mărfu
rilor desfăcute prin unitățile sale a 
crescut an de an. Astfel, în anul 
1975, comparativ cu anul 1970, s-au 
desfăcut prin unitățile cooperației 
de consum de peste 2,4 ori mal 
multe frigidere, de 1,5 ori mai mul
te aparate de radio și mașini de 
spălat rufe, de 1.9 ori mai multe 
televizoare și aspiratoare de praf, 
de 1,8 ori mai multă mobilă. în 
anul 1976, cooperația de consum 
pune la dispoziția populației un 
fond sporit de marfă Intr-o gamă 
sortimentală diversificată. Vor fi 
date in folosință noi unități moder
ne, între care cele de tip 
„supercoop" și „supermagazin". 
Ele dispun de suprafețe întinse de 
vinzare, care permit folosirea for
melor moderne de comerț, între 
care expunerea deschisă, accesul 
liber Ia raft, autoservirea. Acum, în 
plin sezon estival, unitățile tip 
„supercoop" și „supermagazin"

desfac un sortiment variat de Im
primeuri, confecții din diferite țe
sături moderne, tricotaje, încălță
minte. Confecțiile se pot cumpăra 
și cu plata în rate. La rîndul lor, 
raioanele de galanterie și marochi- 
nărie prezintă o gamă diversă de 
baticuri, ciorapi, cămăși, eșarfe, 
lenjerie, umbrele, poșete, sacoșe șl 
altele.

O mare afluență de cumpărători 
cunosc magazinele universale și 
specializate, care oferă un bogat 
sortiment de articole electrotehnice 
(televizoare, aparate de radio, 
picupuri etc.), obiecte de uz casnic 
(tacîmuri Inoxidabile, porțelanuri, 
sticlărie, mașini de gătit etc.). Bine 
aprovizionate sint și magazinele de 
mobilă ale cooperației de consum. 
Ele prezintă, in cadrul expozițiilor 
eu vînzare organizate în unitățile 
respective, diverse garnituri și pie
se de mobilier frumoase, moderne, 
de bună calitate.

In fotografie s supermagazinul 
„Orizont" din comuna „23 August", 
județul Constanța, al cooperației de 
consum.
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de Aramă—Obirșia Cloșani pină la Băile Herculane se asigură o mai 
bună legătură intre localitățile din județul Gorj cu stațiunea res
pectivă. Această măsură a fost luată pe baza solicitărilor publicului 
călător. (Haralambie Cușma, 
dinți).

orașul Baia de Aramă, județul Mehe-

Gheorghe RUSU 
Silviu ACHIM

întreținerea fondului
VECHI DE LOCUINȚE

Popasuri turistice pentru oaspeții Deltei
o preocupare a municipalității din Craiova 

care se bucură de sprijinul larg al cetățenilor
Odată cu puternica dezvoltare in

dustrială din anii socialismului, 
Craiova a cunoscut și o expansiune 
urbanistică fără precedent. în pre
zent, orașul dispune de peste 30 000 
de apartamente noi, construite din 
fondurile statului și ale populației 
cu sprijinul statului în credite și 
execuție. Practic, un adevărat oraș 
nou. în același timp, Craiova are și 
numeroase locuințe vechi, aflate atit 
în proprietatea statului, cit și a 
populației. Despre modul în care 
este gospodărit și întreținut fondul 
vechi de locuințe, ne-a vorbit tova
rășul ing. VASILE BULUCEA, pri
marul municipiului Craiova :

— După cum se știe, pe baza in
dicațiilor conducerii partidului și 
statului, au fost elaborate norme de 
modernizare a fondului-vechi de lo
cuințe din toate orașele. în ce ne 
privește, am pornit această acțiune 
printr-o inventariere atentă a între
gului fond vechi de locuințe, pentru 
a constata în ce măsură poate asi
gura în continuare cerințele de lo
cuit și de confort ale oamenilor 
muncii, precum și pentru a eviden
ția mai bine valoarea arhitectonică 
și istorică a multora dintre clădirile 
„veterane" ale orașului. Astfel, s-a 
consta'tat că peste 80 la sută din ve
chile locuințe sînt construite din 
materiale durabile, că o parte din 
ele au o oarecare uzură, iar o cate
gorie restrinsă nu dispun de dotările 
edilitare strict necesare. Pornind de 
la aceste constatări, comitetul exe
cutiv al consiliului popular munici
pal a elaborat planuri anuale pen
tru repararea și modernizarea locuin
țelor vechi, pentru extinderea rețe
lelor de alimentare cu apă, cu ener
gie electrică și canalizare. în acest 
scop, pentru executarea unui volum 
cit mai mare de lucrări de repara
ție și întreținere, întreprinderea ju
dețeană de gospodărie comunală și 
locativă a înființat centre zonale 
pentru preluarea și executarea co
menzilor, precum și două ateliere 
de proiectare, care realizează docu
mentațiile necesare populatei. în 
prezent, lucrăm la elaborarea pro
gramului de modernizare a întregu
lui fond vechi de locuințe — acțiune 
care se va desfășura pină în 1985. în

pregătirea acestui program, am efec
tuat un studiu asupra capacității 
unităților de proiectare și executare 
a acestor categorii de lucrări, spre a 
vedea in ce măsură putem 
în mod corespunzător cererile 
lației. Experiența 
arată că solicitările 
ție sint în continuă 

în ultimul timp 
rere tot mai mare 
țenilor pentru executarea de lucrări 
noi de construcții, instalații de în
călzire, dotări cu sobe, parchete, in- 
velitori, împrejmuiri, jaluzele, bran
șamente, de alimentări cu apă și 
canalizare etc. Pentru a veni în în
tâmpinarea .cererilor adresate de 
populație, primăria municipiului ara 
în vedere, in continuare. îmbunătă
țirea aprovizionării cu materiale atit 
a unităților prestatoare de servicii, 
cit și a unităților comerțului cu 
mănuntul Aplicarea consecventă a 
măsurilor pe care ni le-am propus 
creează posibilități cetățenilor din 
municipiul nostru de a putea să-și 
realizeze lucrările de reparații și 
de a spori pe această cale confortul 
în locuințele pe care le dețin.

Pentru a da posibilitatea unui nu
măr cit mai mare de cetățeni să-și 
îmbunătățească, intr-o perioadă mai 
scurtă de timp, condițiile de locuit 
considerăm că ar fi necesar ca actua
lele reglementări privind executarea 
lucrărilor de reparații și modernizare 
a locuințelor proprietate personală 
să fie îmbunătățite. Avem în vedere 
ca toate unitățile prestatoare de ser
vicii în construcții să fie autorizate 
pentru a executa asemenea lucrări 
la cererea beneficiarilor și cu plata 
în rate. Considerăm că în acest fel 
va fi stimulată în 
sură preocuparea 
tru executarea unui volum mai im
portant de lucrări necesare creșterii 
gradului de confort, punerii în va
loare a specificului local al clădirilor 
vechi, folosirii mai judicioase a te
renurilor aferente construcțiilor și, în 
ultimă instanță, satisfacerii în mai 
bune condiții a cererilor de locuințe.

de pină 
în această 
creștere, 
constatăm 
din partea

prelua 
popu- 
acum 
direc-
o ce-
cetă-

a-

mai mare mă- 
populației pen-

Convorbire realizată de
Constantin PRIESCU

DEPUNERILE
PRIN CONSIMȚĂMINT SCRIS

O formă deosebit de avantajoasă 
de a economisi, în mod constant, o 

, importantă sumă de bani, o consti
tuie depunerea prin consimțămînt 
scris. Astfel, depunînd prin consim- 
țămint scris chenzinal cite 200 de 
lei, in trei ani economiile se ridică 
la 15 183,80 lei, inclusiv dobinda de 
783. 80 lei. iar în cinci ani la 28 212,70 
lei, din care 2 212,70 lei reprezintă 
dobinda acordată de C.E.Q. La de
punerile prin consimțămint scris 
nu mai este necesar ca. pentru efec
tuarea operațiunilor, cetățenii să se 
deplaseze la unitățile C-EC.. deoa
rece ele se efectuează direct, în

baza H.C.M. nr. 2037/1969, de către 
întreprinderea sau instituția unde 
aceștia lucrează. Sumele ce se de
pun pe baza consimțămintului com
pletat la dorința solicitantului, re
prezentând retribuția integrală sau 
parțială a acestuia, sint înscrise în 
libretul emis pe numele său ori în 
contul personal.

Depunătorul poate cere oriclnd 
restituirea parțială sau integrală a 
sumelor economisite prin consimță- 
mint scris, precum și majorarea sau 
micșorarea sumelor consimțite a fi 
depuse ori revocarea consimțămîn- 
tului.

de produse sodice Govora se economi
si 1104 tone cocs, prin folosirea unei 
laptelui de var din reziduurile rezultate

® La Combinatul
sesc anual 12 264 tone calcar 
instalații pentru recuperarea ___  __ _ ... __
din procesul de ardere a calcarului. De asemenea, cu ajutorul altei 
instalații, realizată recent, se recuperează aburul eșapat la compre- 
soarele de la uzina de sodă nr. 3, care este utilizat apoi Ia uzina de 
sodă nr. 2, redueîndu-se astfel cantitățile de abur preluate de la 
C.E.T. Govora. Cele două instalații reprezintă rodul creației tehnice 
proprii, al gîndirii muncitorilor și specialiștilor din cadrul harnicului 
colectiv de aici. (Gheorghe Ispășoiu, tehnician).

0 PraCtiC și comod. Printr_0 carte poștală adresată
magazinului „Dioda" din București, cetățenii din toate localitățile ță
rii pot primi ramburs la domiciliu piese de schimb pentru televizoa
re. radio, picup, magnetofoane. Contravaloarea pieselor se achită la 
oficiile poștale din localitățile respective. (Matei Stăucioiu, responsa
bilul magazinului „Dioda" — București).

0 AștSptăm din Partea consiliului popular comunal mai mult 
sprijin în vederea pietruirii drumului care leagă satul nostru, Băn- 
țești-Deal, cu șoseaua principală. Locuitorii satului sînt gata să parti
cipe prin muncă patriotică la aceste lucrări, pentru ca drumul să de
vină accesibil traficului auto in orice sezon. (Un grup de săteni din 
Bănțești-Deal, comuna Mădulari Beica, județul Vilcea).

Pentru tot mai numeroșii oaspeți 
ai județului Tulcea, îndrăgostiți de 
frumusețile de basm alei Deltei 
Dunării, cooperația de consum ofe
ră popasuri turistice de mare atrac
ție. Astfel, a fost dat în folosință, 
începînd din actualul sezon estival, 
complexul de alimentație publică și 
turism „Albatros", amplasat in co
muna Jurilovca. Complexul „Alba
tros" djspune de un restaurant cu 
terasă, un hotel cu locuri de cazare 
în camere confortabile cu cite două 
paturi, și o cofetărie cu laboratot 
propriu. Unitatea este amplasată la 
75 km de municipiul Tulcea. în 
apropierea complexului „Albatros" 
se află portul Jurilovca, de unde se 
traversează lacul Razelm pe distan
ța de 15 km pînă la un alt popas 
turistic — „Portița", situat pe lito
ralul Mării Negre. Popasul „Porti-

ța" oferă cazare în căsuțe și In 
corturi.

Tot în județul Tulcea, cooperația 
de consum a amenajat și alte plă
cute popasuri turistice, printre care 
se numără popasul turistic și res
taurantul „Pelicanul" de 
Murighiol (230 locuri de cazare în 
căsuțe), popasul turistic și restau
rantul „Doi iepurași" de la Baba- 
dag.

Toate popasurile turistice tulcene 
ale cooperației de consum oferă 
oaspeților condiții de cazare și masă 
pe toată durata sezonului estival. 
De la oricare din popasurile men
ționate, turiștii pot face excursii pe 
Dunăre cu ambarcațiunile coopera
ției de consum din județ.

în fotografie : împrejurimile
popasului turistic „Pelicanul" de le 
Murighiol.

la

Q 0 Suprafață c°nierciaU de circa 500 mp are noul maga
zin de desfacere st produselor nealimentare, dat recent în folosință 
Ia parterul blocului C2 din centrul municipiului Bîrlad. Tot anul aces
ta a mai fost pus la dispoziția cetățenilor un alt mare magazin ali
mentar cu autoservire la parterul blocului C3. (Lupu Bucholtz, pensio
nar, Birlad, județul Vaslui).

O Solicităm celor care răspund de aprovizionarea magazi
nelor sătești din județul nostru să aducă și In comuna Cepari—Argeș, 
localitate situată in zonă deluroasă, coase, seceri, sape, topoare etc. 
în cantități suficiente. Dar nu la toamnă sau la iarnă, ci acum, cînd 
avem neapărată nevoie de aceste unelte. (Radu Rizea, comuna Cepari, 
județul Argeș).

• Prin muncă patriotică, locultorlJ comunei noastre, 
Coteana—Olt, au realizat recent canalizarea centrului civic al locali
tății, unde se află situate școala generală, cu încălzire centrală, baia 
comunală, noul magazin universal etc. (Vasile Tonu, comuna Coteana, 
județul Olt).

Este cunoscut gestul omu
lui care vizitează o casă 
unde sînt și copii : oferă 
dulciuri. Cu ce te duci insă 
într-o casă unde există un 
copil diabetic 1

S-ar putea ca această în
trebare să pară unora mi
noră, avînd un caracter 
particular, limitat. în- 
tr-adevăr, numărul copiilor 
diabetici este redus, dar, 
oriciți ar fi ei, nu-i poți 
lipsi de bucuria consumării 
unor dulciuri — bomboane, 
ciocolată, napolitane, prăji
turi. In același timp, dul
ciurile dietetice sint reco
mandabile și copiilor obezi, 
precum și persoanelor a- 
dulte prea grase sau sufe
rind de diferite afecțiuni 
pentru care este contraindi
cat sau foarte limitat con
sumul de zahăr.

Așadar, numărul consu
matorilor potențiali de dul
ciuri dietetice este destul 
de mare. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că ele nu 
strică nici oamenilor sănă
toși.

Unde găsim însă aceste 
dulciuri dietetice atit de 
necesare 7 Am întreprins o 
investigație prin numeroa
se unități unde bănuiam că 
pot fi găsite asemenea 
produse. Unii vînzători 
de la comaliment „Bitolia" 
din Piața Dorobanți, de la 
autoservirea „Barajul Du
nării" din Titan și maga
zinul „Unic" de pe Bu
levardul Magheru și-au re
amintit că parcă ar fi vă
zut, intr-adevăr, cu citva 
timp in urmă, niște borca
ne cu compoturi dietetice, 
dar că n-au mai primit așa 
ceva. La cofetăria „Cișmi- 
giu“ am găsit un sortiment 
acceptabil de prăjituri die
tetice, aspectuoase și gus
toase. în rest, nu am întâl
nit nicăieri vreun produs

din 
care 
date 
magazinul specializat pen
tru produse dietetice, din 
strada Academiei 4, nu am 
găsit nici un produs din a- 
ceastă categorie. în schimb, 
în același magazin, am gă
sit alte „articole dietetice" : 
sticle cu alcool rafinat, vi

categoria dulciurilor 
să poată fi recoman- 
diabeticilor. Pină și la

— în ce ne privește, por
nind de la testele și anali
zele clinicilor de specialita
te — ne-a spus tovarășa 
doctor Marina Caraiorgopol, 
din Ministerul Sănătății — 
noi dăm numai avizul dacă 
un produs corespunde sau 
nu. în ultimii doi ani, dintre 
puținele produse dietetice 
dulci care ne-au fost tri-

producător de astfel de bu
nuri din țara noastră — 
Departamentul industriei 
alimentare. Aici, inginerii 
A. Noia și V. Rotaru ne-au 
vorbit mult despre efortu
rile, preocupările și planu
rile de diversificare a pro
ducției, despre crearea de 
noi sortimente de dulciuri, 
intre care cele apreciata da

Unii copii și oameni suferinzi 
nu pot fi lipsiți de dulciuri

dietetice
..DAR ASEMENEA DULCIURI LIPSESC DIN COMERȚ

nuri, lichioruri... Deși fir
mei i-ar sta bine să aibă 
in rafturi cel puțin siropuri 
vitaminizate pe bază de 
plante și fructe de cultură 
sau pădure (măceșe, floare 
de tei, coacăze etc.).

„Aveți dreptate, nu sînt 
dulciuri dietetice, dar nici 
nu prea se cer" — ne-au 
spus cițiva lucrători din co
merț.

„Nu prea se cer", pentru 
că nu există de prea multă 
vreme. Ținind seama că 
este vorba de produse pen
tru oameni suferinzi, în
deosebi copii — a căror co
pilărie nu trebuie lipsită de 
plăcerea unor dulciuri — am 
încercat să aflăm la Minis
terul Sănătății pricina aces
tei absențe de dulciuri die
tetice.

mise spre avizare am reți
nut doar... băuturile răcori
toare —■ pe bază de sucuri 
da fructe de pădure sau de 
cultură, indigene și din im
port — precum și un>~le 
fursecuri dietetice hipoglu- 
cide, realizate de industria 
locală Timișoara. Cam atit. 
Deși clinicile noastre, spe
cialiștii în nutriție reco
mandă produse pentru largi 
categorii de consumatori 
suferinzi sau pe cale de a 
deveni.

Ce reiese din cele aflate 
ptnă aici ? în rețeaua de 
desfacere există părerea că 
aceste produse nu se cer, 
iar cei chemați să producă 
și-au concentrat „atenția" 
doar la cîteva ape colorate, 
îndulcite dietetic.

Am meri la principalul

cu 
in 
ce

că 
a-

ei „mai dietetice" — adică 
proteinizate sau cu conți
nut de zahăr mai redus — 
ocupă un loc deosebit.

— Dar despre cele 
adevărat dietetice și, 
special, perțtru diabetici 
ne puteți spune ?

— N-am putea spune 
li s-a acordat suficientă
tenție. Dar vă rog să reți
neți că se pun la punct 
tehnologii in cadrul insti
tutului de cercetări de in
dustrie alimentară...

La institutul respectiv 
aflăm că ceea ce „se pune 
la punct", este realizarea 
fructozei (a siropului) din 
amidon de porumb, mai 
dulce ca zahărul și indicată 
în diferite produse pentru 
copii și bătrîni, dar in nici

un caz pentru cei suferinzi 
de diabet. Cit privește pro
dusele fără zahăr sau cu în
dulcitori sintetici pentru 
diabetici, nici nu s-a soli
citat o astfel de cercetare 
și nici nu este necesară. 
Producerea bomboanelor și 
a ciocolatelor din această 
grupă presupune doar ale
gerea unor substraturi, a- 
dică a masei uscate pentru 
dulciuri, din rindul unor 
făinuri proteice de soia, 
arahide, porumb și altele, 
tratate termic, îndulcite și 
aromatizate in mod cores
punzător. Este o treabă a- 
plicativă a colectivelor de 
specialiști de la fabricile 
de produse zaharoase.

Am cerut și părerea to
varășei Lucia Chiriac, di
rector al centralei de resort 
dtn Departamentul indus
triei alimentare, de la cart 
am aflat că se fac experi
mentări cu mici cantități de 
substrat proteic aduse din 
import pentru a se stabili 
cele mai bune soluții 
și pentru a fabrica apoi 
materia primă in țară...

Acestea sînt explicațiile 
care ni s-au dat pe întrea
ga filieră — comerț, pro
ducție, avizare — în legă
tură cu dulciurile dietetice. 
Cum limpede se poate ve
dea, nu se conturează pre
ocupări serioase — nici 
imediate, nici in perspecti
vă — pentru asimilarea a- 
cestei categorii de dulciuri 
atit de necesare pentru 
copii și adulți cu contrain
dicați! privind consumul 
zahăr.

Așa stau lucrurile 
dulciurile dietetice — și 
stau deloc

o
a

impune 
rativă 
decizie.

de

cu 
nu 
cebine — ceea 

intervenție ope- 
unor foruri de

Al. PLA.IEȘU
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în unitățile agricole din județul 
Vaslui, potrivit programului de mâ
luri adoptat de recenta plenară a co
mitetului județean de partid, sint 
prevăzute a se iriga peste 17 000 hec
tare cultivate cu legume, cartofi, 
sfeclă de zahăr, porumb boabe, cul
turi furajere ș.a. Din acestea, aproa
pe jumătate se află situate în siste
mul de irigații Albița-Fălciu, zonă 
care în acest an este cea mai afecta
tă de secetă. Pornind de la această 
•ituație, la indicația comandamentu
lui județean au fost luate măsuri me
nite să asigure functionarea neîntre
ruptă a tuturor agregatelor de udare, 
respectarea Întocmai a graficelor săp- 
tăminale stabilite.

Tovarășul Dumitru Dimir. secreta
rul comitetului comunal de partid 
Lunca Banului, ne-a oferit date din 
agenda de lucru care demonstrează 
că acolo unde munca este bine orga
nizată rezultatele nu întîrzie să se 
arate, chiar dacă ai de irigat o su
prafață de 1 485 hectare. Cooperato
rii au Încheiat cea de a treia udare 
la legume și sint pe sfîrșite cu uda
rea a doua la cartofi, sfeclă de za
hăr și plante furajere. La porumb, 
pînă acum s-a irigat a doua oară 
peste 50 la sută din suprafața plani
ficată. Acțiunea continuă zi și noapte, 
în cooperativele care nu pot iriga 
direct din sursa de apă au fost luate 
•măsuri pentru amenajarea unor acu
mulări locale, prin captarea apei din 
izvoare, pîrîuri și precipitații. O ex
periență bună în acest sens oferă 
cooperatorii din Rebricea, Todirești, 
Zăpodeni, Suletea. Tanacu. Teleajna, 
Costești,. Pașcași, care udă fie utili- 
zind aspensoarele, fie prin brazde. La 
cooperativa din Blăgeștl se folosește

cu rezultate bune un sistem eficient 
— irigarea prin inundare. Astfel, de 
pe suprafețele cu furaje se obțin 
producții de 3—4 ori mai mari.

Cu toate rezultatele bune, trebuie 
spus că în unele unități cooperatiste, 
mai sînt mari rezerve nefolosite. A- 
cestea constau în numărul de utilaje 
care nu funcționează Ia întreaga ca
pacitate zi și noapte, sau au defec-

«Ite două pompe, care ne permit să 
acoperim și chiar să extindem su
prafețele irigate pînă la 800 hectare.

Preocupările și grija deosebită 
pentru a potoli „setea“ plantelor sînt 
impuse aici și în alte locuri din ju
deț de lipsa acută de ploi. La stația 
de pompare Fălciu I. care funcțio
na cu 5 pompe pentru alimentarea 
cu apă a instalațiilor de pe terenu-

vaslui • Initiative bune, se lucrează 
zi și noapte • Totuși, există „stăvilare“ 

în drumul apei spre plante

tiuni. Pe una din terasele irigate de 
la cooperativa agricolă din Berezeni 
l-am întilnit pe președintele unității, 
tovarășul Ene Tătăruș. de la care 
aflăm că aici se irigă 720 hectare cu 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume, lucerna. Programele de lucru 
sint respectate. în 24 de ore din 24, 
cele 9 agregate pompează apă din 
sistem. ..Am putea realiza suprafețe 
mai mari — ne spune președintele 
— dar zilnic 2—3 din mașini nu func
ționează. Apar deficiențe care nu 
sînt înlăturate prompt de către sec
ția de mecanizare a S;M.A. Bogdă- 
nești. Am solicitat ajutorul directo
rului acestei unități, dar nici un răs
puns concret. Pentru a nu lăsa plan
tele fără apă, am pus în funcțiune 
două motopompe, am mai recuperat

rile C.A.P. Fălciu, motopompiștii ți 
electromecanicii se aflau în schimb 
de la ora 4. „Trimitem fără întreru
pere apă cu toate cele 6 agregate. 
Afi văzut ce frumos arată porumbul 
de pe deal. Pe o asemenea secetă, 
fără irigare, s-ar fi ofilit de mult. 
Aprovizionăm apă pentru 700 hectare 
cultivate cu porumb, legume, sfeclă. 
Ne surprinde faptul că nu primim 
note de comandă și pentru cele 50 
hectare cu porumb ale cooperativei 
agricole din Rînzești". Consecința 
unei atari situații apare evidentă, vi- 
zitînd tarlalele. De o parte, un po
rumb viguros cu densitate optimă (la 
C.A.P. Fălciu). alături plante firave. 
Următorul popas îl facem la stația 
de pompare Fălciu II. Din două pom
pe de mare putere funcționează nu

mai una. Urcăm pe terasă șî, Îm
preună cu inginerul Eugen Gheor- 
ghiță, directorul O.I.F. Vaslui, și teh
niciană Valeria Ciofu, responsabilă 
cu probleme de irigații la C.A.P. 
Rînzești, străbatem în lung și în lat 
terenurile irigate și suprafețe care 
ar trebui să fie irigate. „Numai 5 
agregate funcționează, deși stația 
poate alimenta 8—9 utilaje. Ne mai 
trebuie cîteva, dar nici nu sînt oa
meni pentru cite echipe solicită sis
temul" — răspunde tehniciană. Și, 
astfel, apa nefolosită se scurge la 
vale, in timp ce alături se găsesc 
stive de țevi .care așteaptă să fie 
racordate la sistem. La acestea se a- 
daugă și un program redus de u- 
dare, circa 10 ore, așa cum reiese 
dintr-o notă de comandă. în raza de 
acțiune a stației de pompare Fălciu 
II mai există o suprafață neirigată 
de 82 hectare cu lucerna, a I.Ă.S. 
Fălciu. Consemnînd răspunsul dat de 
directorul acestei unități, precum că 
„lucerna este îmbătrînită". ne gin- 
dim dacă n-ar fi fost mai bine să 
fie udată la timp, ca să... întine
rească.

Din datele centralizate la direcția 
agricolă județeană, rezultă că în pe
rioada 22—29 iunie, dintr-un număr 
de 113 utilaje, numai 77 au funcțio
nat normal. Este o situație care în
deamnă la reflecție, la un efort în 
plus din partea conducerilor stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii, 
de a găsi soluții practice pentru pu
nerea în stare de funcționare perma
nentă a tuturor instalațiilor din sis
temele de irigare, acum, neîntîrziat.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii”

IALOMIȚA

O experiență interesantă: apă adusă 
pe canalele de desecări...

în zona unde se află 
terenurile I.A.S. Grădiș
tea, județul Ialomița, nu 
a plouat de peste o lună 
de'zile. Plantele, in spe
cial porumbul, au nevoie 
de apă. Dar din supra
fața de peste 10 000 ha 
teren de aici, numai 690 
ha sint amenajate pen-

VÎLCEA

Pe rîuri
Rețeaua hidrografică a 

județului Vilcea permite 
irigarea culturilor pe 
mari suprafețe. Comite
tul județean de partid a 
indicat comitetelor co
munale și specialiștilor 
să urmărească Îndea
proape cantitatea de apă 
încorporată în sol și res
pectarea programelor de 
irigații. în cooperativele 
agricole Voicești, Ștefă-

tru Irigații. Pentru a se 
asigura condiții bune de 
dezvoltare a culturilor, 
organizația de partid și 
conducerea întreprinde
rii au inițiat folosirea 
canalelor de desecări, 
pentru aducerea apei. Au 
fost umplute canalele ce 
ee Întind pe vreo 40 km.

De asemenea, s-au procu
rat conducte din butii 
pentru irigarea prin braz
de și 8 agregate de pom
pare. „încercările noastre 
— ne spunea ing. Nico- 
lae Luca, directorul În
treprinderii — au dat re
zultate peste așteptări. 
Aproape 2 000 ha culti

vate cu porumb se pre
zintă astăzi compact, cu 
plante viguroase, promi- 
țînd producții de peste 
10 000 kg la ha. Irigăm 
zi și noapte fără între
rupere". Iată o inițiativă 
bună care merită a fi 
îmbrățișată și de alții. 
(Aurel David).

în jos, mai curge apa fără folos
nești, Drăgășani, lonești 
și în multe altele au fost 
oonstituite echipe de 
motopompiști și coopera
tori care lucrează in 
schimburi prelungite. 
„Deși nu dispunem decit 
de două aspersdare — 
ne spune Ion Olteanu, 
președintele cooperativei 
agricole din Sirineasa — 
am reușit să udăm aproa
pe întreaga suprafață din

vecinătatea Luncavățului, 
tocmai ca urmare a 
organizării lucrului în 
două schimburi". Sînt 
folosite la întreaga ca
pacitate sistemele lo
cale de irigații șl în 
cooperativele agricole de 
pe Valea Oltețului. To
tuși, în județ, din cele 
aproape 10 500 hectare 
amenajate in sisteme lo
cale, n-au fost irigate 
decit aproximativ 2 500

...

hectare. în cadrul com
plexului cooperatist Ber- 
bești, de pildă, udarea 
culturilor nu s-a efectuat 
decit pe 8 hectare, iar în 
unități ca cele din Col- 
tești, Mateești și Milos- 
tea nu s-au făcut nici un 
fel de udări. Și aceasta, 
în timp ce în fiecare mi
nut, pe fiecare riu, se 
scurg la vale zeci de mii 
de litri de apă. (Ion 
Stanciu).

1) CAP. Lunco Banului (Vaslui) — uddri abundent», binefâcâtoare in aceste zile toride 2) La CAP. Bozia. în grddina de legume, un agregat de pompare stâ liniștit Io odihnâ ; din cauza câldurii sau o indiferenței mecanizatorilor ? 3) Și tot la CAP Bozia, țevile 
nemontate inâbușd legumele in loc sâ le transporte apa ddtâtoare de vigoare

Care este stadiul realizării planului 
de modernizare a producției?

TIMPUL 
folosite

SI UTILAJELE— 
minut cu minut

Nu demult, biroul Comitetului jude
țean de partid Brașov a analizat sta
diul realizării programului de înnoire 
și modernizare a producției. Este, de
sigur, o problemă economică majoră, 
care preocupă, la ora actuală, toate 
colectivele din întreprinderi și din 
institutele de specialitate. Iar dacă 
analiza făcută de biroul Comitetului 
județean de partid Brașov a fost 
eficientă, soldindu-se cu rezultate 
bune în ceea ce privește impulsio
narea procesului de asimilare a noi
lor produse, aceasta se datorește, în 
primul rind, răspunderii și seriozită
ții cu care s-au dezbătut aceste pro
bleme in organizațiile de partid din 
fiecare unitate industrială. Prac
tic, produs cu produs a fost a- 
nalizat sub aspectul performanțe
lor sale tehnice și calitative, după 
cum, cu aceeași exigență, s-a anali
zat și stadiul realizării prevederilor 
din planul de asimilare și moderni
zare a produselor, s-au stabilit mă
suri pentru soluționarea unor pro
bleme imediate.

Care sint, de fapt, principalele re
zultate obținute de colectivele in
dustriei brașovene în domeniul înnoi
rii și modernizării produselor ? Ac- 
ționînd cu fermitate, pe baza unor 
programe de lucru clare, lucrătorii 
din unitățile brașovene au asimilat, 
de la Începutul anului trecut și pină 
in prezent, aproape 400 de produse 
noi și peste 4 000 de modele, ponde
rea produselor noi sau modernizate 
ajungind la 60 la sută in producția 
industrială a județului. Obiectivul 
fundamental al întregii activități de 
înnoire și modernizare a produselor 
îl constituie realizarea unor piese și 
subansamble de înalt nivel tehnic și 
calitativ, care să contribuie, deopotri
vă, la satisfacerea exigențelor benefi
ciarilor interni și clienților externi, 
ca și la diminuarea importurilor.

Lista premierelor tehnice este 
mare. Ne oprim la cîteva mai sem
nificative, prestigioase cărți de vi
zită nu numai pentru industria bra- 
șoveană, ci și pentru întreaga eco
nomie. Astfel, a fost asimilat în fa
bricație motorul diesel de 215 CP, 
odată cu aceasta încheindu-se și pro
gramul de dieselizare a autocamioa
nelor noastre ; s-au realizat noi ti
puri și variante de tractoare — de 
180 CP, tractorul U-650-Super ; bul
dozerul de 360 CP ; la întreprinde
rea mecanică Codlea a fost realizat 
tractorul destinat lucrărilor în viti
cultură, pomicultură, pepiniere ș.a. ; 
la „Hidromecanica" au fost asimilat» 

convertizorul hidraulic de cupru pen
tru tractoarele grele și frîna hidrau
lică pentru locomotivele diesel ; a 
început fabricația completurilor de 
echipament electric auto și de trac
toare la „Electroprecizia“-Săcele ; o 
realizare cu totul deosebită este a- 
ceea a colectivului de la Combinatul 
chimic din orașul Victoria, care a 
asimilat rășina „Fenolit-Rl“, ce în
locuiește rășinile furanice procurate 
pînă acum din import, redueîndu-se 
efortul financiar al țării cu 16 mili
oane lei valută; în sfîrșit, mai amin
tim și performanța colectivului de 
la „Colorom" Codlea unde au fost 
asimilați peste 100 de colorant! și

Rezultate, preocupări și 
posibilități in întreprinderi 

brașovene
Intermediari care pină în anul tre
cut se importau.

Sînt, evident, realizări deosebite, 
cu care se poate mindri, astăzi, in
dustria județului Brașov. Se situea
ză însă ele la nivelul maxim al 
posibilităților ? Cu ce probleme se 
confruntă industria brașoveană în în
făptuirea programului de înnoire și 
modernizare a produselor ? Iată în
trebări la care s-au găsit răspunsuri, 
prin analiza amplă făcută de către 
comitetul județean de partid.

După cum se știe, întreprinderile 
brașovene dispun în prezent de o 
puternică bază tehnică, de mașini și 
utilaje moderne, de cadre de munci
tori și specialiști capabili să răspun
dă exigențelor puse de cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. Tocmai 
de aceea s-a relevat cu răspundere 
și obiectivitate că, pe lingă realiză
rile pozitive obținute, există unele 
neajunsuri în domeniul înnoirii și 
modernizării produselor, al căror 
efect a condus la înregistrarea unor 
restanțe — cum sînt motoarele de 50 
și 70 CP, autobasculantele de mare 
capacitate, unele tipuri de tractoare 
grele ș.a.

Cauzele sint multiple. In primul 
rind este vorba de unele deficiențe 
de proiectare și de neasigurarea la 
termen a documentațiilor. In special 

de către Institutul de cercetări și 
proiectări autovehicule și tractoare ; 
în al doilea rînd, se înregistrează 
restanțe in asigurarea unor suban
samble și piese de către diverși co
laboratori, îndeosebi din industria 
constructoare de mașini și din im
port ; un alt neajuns rezidă în lipsa 
unor capacități de proiectare și exe
cuție a SDV-urilor și prototipurilor, 
în legătură cu acest ultim aspect 
se cuvine subliniat că în unitățile 
constructoare de mașini brașovene, 
cu sarcini de asimilare, se înregis
trează un deficit de capacitate în 
sculărie, sector care iși concentrează 
îndeosebi activitatea pentru realiza
rea unor sarcini curente. Desigur, 
realizarea planului, zi de zi, la fie
care sortiment, este o sarcină deo
sebit de importantă ; dar cu nimic 
mai prejos este și cerința de a res
pecta întocmai programul de asimi
lare a produselor. Tocmai pentru 
a preveni ignorarea de către sectoa
rele de sculărie a acestor sarcini, s-a 
ștabilit ca cel puțin 30 la sută din ca
pacitate să fie destinată asimilării. Or, 
cu totul inexplicabil, această măsu
ră nu este respectată, deși in unele 
sculării există importante rezerve 
de capacitate, dacă avem în vedere 
că se lucrează numai în două schim
buri.

în acest cincinal, colectivele din 
Industria brașoveană și-au propus 
să asimileze cîteva sute de produse 
noi. Ponderea produselor noi și re- 
proiectate va ajunge la sfârșitul anu
lui 1980 la 50 la sută din totalul pro
ducției. Este o sarcină mobilizatoare 
pentru a cărei înfăptuire organizațiile 
de partid, colectivele din întreprinderi 
nu vor precupeți nici un efort. în 
același timp însă, centralele și mi
nisterele trebuie să acorde sprijinul 
necesar pentru aplicarea numeroase
lor propuneri făcute cu prilejul ana
lizei comitetului județean de partid : 
asigurarea capacităților de proiec
tare și execuție a SDV-urilor ; asi
milarea în țară a unor subansamble, 
repere și materiale necesare fabri
cației produselor noi ; dezvoltarea 
capacităților de producție in între
prinderile colaboratoare în strînsă 
concordanță cu întreprinderea coor
donatoare ; sporirea aportului cerce
tării universitare la soluționarea unor 
probleme de asimilare ; scurtarea du
ratei de omologare și avizare.

Viorel SATMAREANU 
Nicolae MOCA.\U

Nu au trecut nici 500 de zile de la .turnarea primilor metri cubi de 
betoane la fundația Combinatului pentru prelucrarea lemnului din 
Piatra Neamț. Și iată că, deși termenul de punere în funcțiune a pri
mei fabrici este Ia 30 decembrie a. c., beneficiarul face intense pregă
tiri pentru ca la marea sărbătoare de la 23 August să scoată de pe 
banda de montaj cea dinții garnitură de mobilă. Specialiștii apreciază 
că este vorba de un autentic record în construirea unor asemenea 
complexe ale industriei lemnului. Dar să vedem ce spun proiectanții, 
constructorii, montării și beneficiarii, cei care, conjugîndu-și efortu
rile în lumina sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului 
nostru la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna mai, au reușit 
să înregistreze un asemenea avans.

Ing. GHEORGHE ȚĂRĂNGOIU, 
directorul combinatului : „Soluțiile 
constructive moderne pe care le fo
losim, cit și termenele strînse de pu
nere în funcțiqhe. determină ca înăl
țarea acestei platforme să constituie 
pentru noi toți un adevărat examen. 
Ca beneficiar, apreciez in mod deo
sebit eforturile constructorilor Grupu
lui nr. 2 de șantiere din Săvinești 
care, prin măsurile întreprinse încă 
din toamna anului trecut pe linia bu
nei organizări a muncii, au ciștigat 
un avans de 3 luni la lucrările de 
structură și rezistență. De asemenea, 
proiectanții sint mereu prezenți pe 
șantier, ajutînd concret la înțelegerea 
și materializarea corectă de către 
constructori și montori a fiecărei lu
crări. în ce ne privește, am făcut din 
timp toate demersurile pentru asigu
rarea utilajelor necesare. Este bine 
să amintesc că deși inițial toate uti
lajele pentru fabrica de mobilă, de 
pildă, erau prevăzute a se procura 
din import, reevaluînd posibilitățile, 
pe parcurs am renunțat la această 
soluție, iar industria noastră a găsit 
modalitățile de a ne livra prin forte 
proprii 98 la sută din utilajele nece
sare".

ION SOCOL, maistru constructor : 
„în prezent, munca noastră este or
ganizată pe principiul „zi-luminâ". 
Executăm cu precădere lucrări de fi
nisaj la noua fabrică de mobilă și 
definitivăm căile de acces. în ce pri
vește disciplina, precizez că în ulti
mele două luni, de pildă, nu am în
registrat nici o absență de la pro
gram. Fiecare zidar, zugrav, tîmplar 
sau mozaicar este conștient că lucră
rile de finisaj fac parte integrantă 
din oricare obiectiv aflat în con
strucție și că nu trebuie să mai fie 
considerate ca niște... codițe neîn
semnate ale investiției".

GHEORGHE STAMEN. maistru 
mecanic : „Și pentru montorii de la 
fabrica PAL, unitatea de timp în or
ganizarea muncii o constituie „minu
tul, ora și ziua-lumină". De fapt, în

tre noi și cei de la fabrica de mobilă 
există o pasionantă întrecere. Pentru 
a întări răspunderea fiecărui mun
citor față de calitatea lucrărilor, am 
introdus ca metode de lucru auto
controlul și supracontnolul. Am pre-

Pe un șantier>

din Piatra Neamț
luat și noi cunoscuta inițiativă care 
se intitulează sugestiv „Eu mon
tez, eu controlez, eu răspund". 
Rezultatul ? Durata de montaj la 
mașina de formatizat plăci, spre 
exemplu, a fost scurtată cu trei 
zile. De asemenea, presa monoeta- 
jată, ca utilaj de bază al noii fabrici 
PAL, s-a montat intr-un timp record 
de numai 12 zile, față de 30 zile, cit 
era prevăzut în graficul de execu
ție".

Așadar, peste tot se lucrează in
tens la montaj și glisaj și pare cu
rios că, la nici 500 de zile de la 
turnarea primilor metri cubi de be
toane la fundația combinatului, pe 
un șantier de o asemenea anvergură 
nu am mai întilnit nici o macara. 
Pînă la „atacarea" celorlalte fabrici 
ale combinatului, aceste utilaje de 
mare capacitate au fost trimise pe 
alte șantiere și, așa cum ne spuneau 
interlocutorii noștri, aici a rămas 
deocamdată numai strictul necesar 
de montori, zugravi, mozaicari, elec
tricieni. Ei sint cei care, alături de 
beneficiar, dau acum bătălia pentru 
ca, potrivit angajamentului asumat in 
întrecerea socialistă, la 23 August să 
iasă de pe banda de montaj a com
binatului prima garnitură de mobilă. 
La recepțiile parțiale asupra lucră
rilor executate de către multe din 
formații, beneficiarul a consemnat in 

procesele verbale numai calificativul 
de „foarte bine".

Aceleași aprecieri se pot face și la 
adresa muncii montorilor de la fa
brica PAL. Zilele trecute, echipele 
conduse de loan Braiș și Gheorghe 
Stanciu au făcut dovada unei înalte 
conștiințe muncitorești. Pentru prima 
oară în țară, acestor formații de lu
cru li s-a oferit șansa de a monta 5 
rezervoare agabaritice confecționate 
din fibră de sticlă. Executarea în 
bune condiții, disciplinată, a fiecărei 
operațiuni a dus la reușita monta
jului. A fost un examen pe care l-au 
trecut cu succes. Acum, eforturile lor 
sînt concentrate la terminarea mon
tajului tuturor utilajelor de bază, 
astfel ca, potrivit planului și angaja
mentului asumat în întrecerea socia
listă, și la fabrica PAL să înceapă 
probele mecanice in prima decadă a 
lunii iulie".

Organizația de partid, conducerea 
șantierului și beneficiarul au luat 
măsurile necesare pentru ca in fie
care moment să se cunoască exact 
stadiul fiecărei lucrări. Prin pa
nouri și grafice afișate la locuri 
vizibile sînt popularizate rezulta
tele bune, se evidențiază frun
tașii întrecerii socialiste, și tot aici 
sint consemnate și unele neîmpliniri. 
Operativitatea cu care se intervine 
pentru inlăturarea oricărui neajuns 
constituie o altă caracteristică defini
torie a activității de pe acest șantier.

Acțiuni hotărîte au fost întreprinse 
și pe linia reducerii consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale. Astfel, introducerea „fișei-li- 
mite" de consumuri la toate mate
rialele care intră în operă, cit și or
ganizarea muncii în acord global au 
sporit răspunderea întregului colectiv 
pentru buna gospodărire a fiecărui 
gram de fier-beton, de ciment, var, 
aracet, material lemnos sau mo
zaicuri. Ca urmare, așa după cum 
ne-a demonstrat conducerea noului 
combinat, s-au creat condiții ca nu
mai la investițiile care privesc pri
mele două obiective — fabricile de 
mobilă și PAL — să se înregistreze 
in final o economie estimată la peste 
10 milioane lei. Pe de altă parte, po
trivit indicațiilor date de către secre
tarul general al partidului, au fost 
luate măsuri pentru întărirea asis
tenței tehnice la fiecare loc de mun
că și în fiecare schimb, ceea ce se 
răsfrînge favorabil asupra calității 
lucrărilor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Realizări ale Centrului 
teritorial de calcul 

electronic lași
Centrul teritorial de calcul •- 

lectronic din Iași, fiind înzes
trat cu calculatoare electronice 
Felix C-256 de capacitate medie 
din generația a III-a, mașini de 
facturat și contabilizat, calcula
toare electronice de birou și al
te echipamente de calcul, acor
dă un sprijin eficient în acti
vitățile economice atît întreprin
derilor din localitate, cît și din 
«lte județe moldovene.

în primul rind, specialiștii 
centrului, în colaborare cu cei 
din întreprinderi, elaborează a- 
plicații și pachete de program» 
pentru problemele-cheie de con
ducere a producției, în special 
programare, lansare și urmărire 
a producției, utilizarea superi
oară a capacităților de produc
ție, aprovizionare, desfacere și 
asigurarea stocurilor de resurse 
materiale.

Aceste realizări sînt urmarea 
înfăptuirii întocmai a programe
lor de măsuri tehnico-organiza- 
torice privitoare la folosirea cu 
maximum de randament a capa
cităților de calcul a centrului șl 
creșterii eficienței economice a 
sistemelor informatice aflate în 
exploatare in întreprinderi. S-au 
sxtins în acest sens metodele de 
exploatare a calculatoarelor e- 
lectronice în partiții paralele, fo
losirea graficului standard de 
încărcare și specializare a for
mațiilor de lucru pe fluxul de 
prelucrare a datelor ș.a. Tov. 
Ion Adumitresei, directorul cen
trului de calcul electronic ie- 
fean, ne informează că s-a ajuns 
astfel la creșterea indicilor de 
utilizare intensivă cu 25 la sută 
față de plan, iar indicii de utili
zare extensivă la 96 la sută, 
comparativ cu 90 la sută cit 
este angajamentul asumat in 
acest an.

Centrul teritorial de calcul ie
șean vine în sprijinul întreprin
derilor, specializînd analiști și 
programatori prin cursuri de un 
an, precum și prin cursuri post- 
liceale. în preocupările centru
lui teritorial de calcul electro
nic din Iași se află în conti
nuare intensificarea folosirii 
tehnicilor moderne în proiecta
rea sistemelor informatice, pen
tru ridicarea pe coordonate su
perioare a organizării produc
ției și a muncii în cît mai mult» 
intreprinderi din zona sa de ac
țiune. (M. C.).

Colectivul de muncă de la 
întreprinderea mecanică de re
parat material rulant din Paș
cani, ferm angajat in întrecerea 
socialistă, a realizat de la în
ceputul anului și pînă acum o 
depășire a planului producției 
globale cu 6,5 milioane lei. în 
acest timp au fost realizate in
tegral și sarcinile planificate la 
capitolul producției-marfă, uni
tatea onorindu-și obligațiile con
tractuale față de beneficiari.

Succesul este urmarea firească 
a hărniciei și abnegației în mun
că, valorificării gindirii tehnice 
proprii, realitate oglindită de alt
fel și în creșterea productivită
ții muncii cu 0,5 la sută față de 
prevederi. Totodată, s-au adus 
îmbunătățiri substanțiale tehno
logiilor de lucru, s-au asimilat

La întreprinderea mecanică 
de reparat material rulant din Pașcani

UN COMPLEX PROGRAM DE PRODUCȚIE
numeroase piese de schimb care 
nu puteau fi asigurate la timp 
de către furnizori, s-au econo
misit importante cantități de 
metal. Bunăoară, s-a trecut la 
călirea specială a timoneriei 
frînei boghiurilor tip y fabri
cate în țară, aceste boghiuri co- 
respunzind acum și cerințelor 
pentru export. O altă inițiativă 
luată aici este aceea a reparării 
și condiționării în unitate a re
gulatorului de tensiune tip Dich 
de la instalația de iluminare a 
vagoanelor — utilaj compus din 
peste 100 de piese. Pe de altă 

parte, un colectiv de specialiști 
și muncitori — strungari și elec
tricieni din întreprindere — a 
trecut la fabricarea in întregi
me a acestui regulator, pină a- 
cum realizîndu-se peste 30 de bu
căți. Astfel, pe lîngă faptul că 
s-au elirhinat stagnările in ciclul 
reparațiilor, întreprinderea din 
Pașcani a reușit prin confecțio
narea lor să economisească peste 
100 000 lei lunar. La I.M.R.M.R. 
s-au asimilat și confecționat în 
unitate și labirinții interiori ne
cesari la fabricația boghiurilor 
— lucrare datorită căreia se e

conomisesc alți 80 000 lei lunar. 
De asemenea, se confecționează 
in unitate și rame pentru feres
trele vagoanelor, suporți pentru 
bagaje, minere și broaște pen
tru uși, alte accesorii. în acest 
fel, s-a ajuns ca flecare vagon 
reparat și echipat la Pașcani să 
fie mai ieftin cu 600 de lei. Și 
economisirea metalului stă in 
atenția acestui harnic colectiv. 
Ca urmare a trecerii la forja
rea în matrițe a unui mare nu
măr de repere pentru vagonul 
tip basculantă — și dato
rită aplicării unui ingenios sis
tem de croiri combinate, s-au 
economisit in acest an 60 tone 
de metal.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*

Noua Fabrica da sticlâ din Bistrița
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Căile care duc astăzi spre 
educarea copilului sint 
multe și felurite. De fapt, 
această educație începe cu 
cintecul de leagăn. Și cu 
jucăriile. Acestea pot fi o- 
pere de artă sau slute — 
cu un limbaj educativ sau 
nul. Jucăriile trebuie să fie, 
de fapt, un alfabet al mun
cii și o cale de comunicare 
cu natura patriei și a lumii. 
La vîrsta preșcolară, ele au 
rolul unor adevărate ma
nuale, la care se adaugă li
teratura, cintecul și liniile 
primelor desene.

Mijloace și instituții ac
ționează apoi din plin, in
tr-un sistem educativ com
plex și bine studiat, asupra 
educației copilului. Revis
tele specifice, cărțile de li
teratură și știință (adică 
biblioteca), manualele, tea
trele cu actori și cele de 
păpuși, emisiunile de radio 
și de televiziune, filmele 
de desene animate, cinte- 
cele, textele de brigadă și 
de focuri de tabără, turis
mul, conferințele pionie
rești — toate la un loc sint 
meridiane de lumină în 
universul formativ al copii
lor și cpnduc spre o educa
ție cifre, dacă nu trebuie 
să fie rigidă, trebuie in 
schimb să fie riguroasă în 
spiritul patriotismului și 
umanismului socialist, al 
dragostei de muncă, de a- 
devăr șl dreptate, promo- 
vînd virtuțile comuniste 
specifice omului nou creat 
de partid pentru viitorul 
de aur al patriei. Recentul 
Congres al educației poli
tice și al culturii socialiste 
a subliniat cu înalt simț 
de răspundere civică aceste 
datorii de onoare ale siste-’ 
mului educațional. La în
deplinirea lui sint chemați 
nu numai pedagogii, nu nu
mai savanții și artiștii, ci 
întregul popor implicat 
funciar In destinele gene
rațiilor viitoare.

Literatura, toate artele 
«înt chemate la apel in o- 
pera de profundă generozi
tate a noilor structuri edu
caționale. Actul estetic ca
pătă un înțeles mai dens și 
mai plenar in substanța sa 
de cuget și simțire. Frumo
sul și adevărul artistic, in 
continuă schimbare șl lăr- 
gire de-a lungul secolelor, 
se întregește și azi cu noile 
cuceriri ale revoluției, în- 
tr-o tot mai apăsată răs
pundere față de verbul ros
tit sau așternut pe hîrtie.

Trebuie, cred, ca forma
rea conștiinței copilului să 
coincidă cu prezenta pri
melor jaloane ale conștiin
ței sale socialiste. Iar dacă 
aceasta nu se poate încă pe 
plan superior, ideologic, 
— este posibilă fami
liarizarea cu elementele 
primare ale moralei co
muniste. Astfel, dacă mi
cului cetățean i se insuflă 
certitudinea unei copilării 
fericite, lipsită de grija zi

lei de mfine, această certi
tudine nu trebuie confun
dată cu „para mălăiață", cu 
gustul gratuitului, cu feri
cirea venită de la sine, ci, 
dimpotrivă, primele mate
riale didactice. primele 
poezii și povestiri ascultate 
și învățate în lumea lui li
liput trebuie să întărească 
în sufletul copilului adevă
rul că fericita lui copilărie 
este rodul unei munci in
tense și-al veghei continue 
a părinților, a tării, a parti
dului, pînă la însușirea 
devizei elementare și atot
cuprinzătoare : cine nu 
muncește nu mănîncă I 
După cum. din primele

și literatură pentru copii. 
Nu din simplă obligație, ci 
din pasiune. Astăzi numă
rul lor s-a cam redus, cu 
toate că nu e nevoie de 
prea lungă deplasare în lu
mea copiilor : aproape fiece 
scriitor are copii sau ne
poți în familie. E adevărat 
că absența unor Sadoveanu, 
Cezar Petrescu, Arghezi 
este serios resimțită în ca
pitolul literaturii pentru 
copii, dar ce s-ar fi întîm- 
plat dacă după Eminescu 
sau Coșbuc nu s-ar mai fi 
scris poezie de teama 
exemplelor zdrobitoare ?

Nu avem, de asemenea, 
suficiente piese pentru tea-

educa, așa cum se cu
vine, copilul in dragostea 
de muncă șl de Istorie na
țională dacă munca și is
toria (revolută sau contem
porană) nu sint însuși sim- 
burele de foc al conflictu
lui. Nici în spiritul revolu
ției. dacă revoluția este nu
mai dedusă in subsidiar. 
Cinematografia a făcut pași 
mai serioși în această di
recție.

Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste 
a plecat de la o constatare 
imperioasă : copiii patriei 
noastre sint prezenți astăzi 
în multe din domeniile da 
activitate rezervate pînă nu

Cîteva considerații 
privind integrarea in epocă 

a literaturii și artei 
pentru copii

contacte cu educația, prin 
cintece și dansuri, prin 
jocuri tematice, copilului 
trebuie Să i se imprime 
sentimentul timpului și 
spațiului romăn'esc, aparte
nența la popor, respectul 
față de marile simboluri : 
drapelul, stema, cravata de 
pionier șl spiritul construc
tiv, inventativ, iscoditor în 
tainele meseriei.

Sint frumoase șl în nici 
un caz de eliminat poezii 
și cintece de altădată ca : 
„Sint soldat și călăreț" sau 
„Cățeluș cu părul creț", 
pentru simțul umorului și 
duioșiei, pentru latura co
lorată, lirică a copilăriei ce 
nu trebuie știrbită. Dar, în 
contextul societății socialis
te moderne, de înaltă teh
nicitate și de bărbăție ro
bustă, acestea sint — vai ! 
— prea puțin. Selecționerul 
unei antologii de literatură 
pentru preșcolari și școla
rii mici nu are Încă mate
rialul valoric necesar, cu 
toate succesele din ultima 
vreme. Multe din poeziile 
existente la acest capitol 
sint încă generale și ab
stracte. In loc să cînte 
bucuria, plăcerea și roadele 
muncii, se cintă noțiuni ne- 
circumscrise în existența 
lor practică și creatoare.

Se poate constata că, în- 
tr-o vreme, aproape toți 
scriitorii de prestigiu sctiâu

de Alexandru 
ANDRIȚOIU

trele specifice, cu actori 
sau cu marionete. Aici se 
intîmplă invers : tradiția e 
mai săracă decît realitatea. 
Dar cu „Cocoșelul neascul
tător", „Poveste netermi
nată" sau alte cîteva nu 
se poate face o aritmetică 
mulțumitoare. S-a dovedit 
că o piesă românească cum 
este „Snoave cu măști" a 
entuziasmat opinia publică 
din țări europene și ameri
cane toomai prin ținuta ei 
românească, umanistă și e- 
ducativă. O altă piesă ca 
„Moștenitorii" a abordat cu 
mult succes lumea copiilor 
de la tară. Dar repertoriul 
suferă încă la capitolul teh
nicii înaintate : casele pio
nierești cu succese mari în 
microuzine, în cercurile de 
studii („Minitehnicus", de 
pildă) și e un nonsens ca 
tocmai în cincinalul revolu
ției tehnico-științifice să nu 
venim cu un repertoriu a- 
decvat. Se sondează încă, 
după părerea mea. prea 
mult zona fabuloasă a po
veștilor, e adevărat cu re
zultate frumoase și cu o 
morală adusă la zi, dar nu 
avem încă destule piese is
torice, pe Înțelesul co
piilor. Nu vom putea

prea de mult numai matu
rilor. Pe șantiere (de con
strucții sau arheologie), în 
microuzine, pe loturi agri
cole experimentale, în la
boratoare, în pregătirea 
pentru apărarea patriei, in 
circulație etc. Dovadă că e- 
ducația partinică a avut 
ecoul scontat în frageda 
conștiință socialistă a gene
rațiilor proaspete. Școala, 
lnvățămîntul ies de sub ti
rania diplomei, în funcțio
nalitate, în lumea practicii. 
Aceasta imprimă o epică 
in activitatea copiilor ce se 
poate și trebuie să se sol
deze în noi romane și po
vestiri de întindere, așa 
cum au fost, la vremea lor, 
„Marea bătălie de la iazul 
mic", „Nufărul roșu", „Pu
iul de rață sălbatică" și al
tele. Sint și aici rezultate 
mai mult decît notabile, dar 
nu de tematica și anver
gura eposului statornicit de 
copii. Numai că se cere 
fantezie de Jules Verne 
ca pe un șantier arheologic 
să se fabuleze lumi apuse 
și, tot de el. ca intr-un 
cartier de locuințe să se 
ghicească lumea, mirajul 
existențial ale unui bloc, 
ale cartierului întreg. Exis
tă o viață de cartier. Sint 
blocuri construite de în
treprinderi și instituții, 
cu copii care trăiesc, în

primul rlnd, în spiritul șl 
obiceiul părinților lor din 
întreprinderile și instituțiile 
respective. Ce romane, ce 
nuvele mustind de viață, 
ce piese de teatru pot fi 
create din magma vie a a- 
cestei lumi 1 Numai că 
scriitorii, în primul rind 
— dar nu numai ei, ci și 
editorii, directorii de teatre 
și de case de filme — tre
buie să caute, să comande, 
să încurajeze asemenea o- 
pere, iar cînd le au să 
lupte pentru îmbunătățirea 
lor și darea lor la lumină.

îmi vine în minte un 
exemplu. Iată, anul viitor 
sărbătorim centenarul răz
boiului de la 1877. Se știe 
că in școlile bucureștene și, 
prin contagiune, din alte 
orașe, copiii au format de
tașamente de mici doro
banți. Faptul este confirmat 
în detaliu de gazetele epo
cii. Or, cine s-a gindit sau 
cine se gîndește să scrie un 
roman, o piesă, un film 
despre copiii care și-au 
croit miniunlforme simi
lare, nu pentru un cadru 
festiv, ci pentru a ajuta 
frontul, a colecta bunuri 
pentru ostașii de la Grivița, 
Plevna și Vidin ?

Așadar, din toate unghiu
rile timpurilor și meleagu
rilor patriei, vin către pre
zentul nostru incandescent 
și se răsfring mai departe 
adevărurile necesare ca ae
rul și apa educației tinere
lor generații. Revoluția în
seamnă continuă primenire, 
o mare descărcare de ener
gii creatoare, distrugerea 
tuturor tarelor trecutului 
care — dacă, in mod fatal, 
ne mai umbresc nouă su
fletul — nu trebuie in nici 
un caz să-l umbrească pe 
al urmașilor noștri. Con
știința socialistă a genera
țiilor ce ne urmează tre
buie să fie mai curată, mai 
întregită decît a noastră. 
Fiecare congres al partidu
lui va fi secondat de un 
congres al educației poli
tice și al culturii socialiste, 
la care sint chemate toate 
forțele capabile să influen
țeze pozitiv educația comu
nistă a copiilor patriei. Noi 
am fost chemați primii și 
nădăjduiesc că vom apuca 
și alte congrese, la treapta 
lor superioară. Dar pînă a- 
tunci să ne facem datoria 
față de această ediție prin- 
ceps a congreselor de edu
cație politică și de cultură 
socialistă și să ne dătuim 
întreaga măiestrie. întreaga 
capacitate datoriei de a în
nobila conștiința copiilor 
noștri cu opere temeinice, 
fundamentale, la înălțimea 
epocii noastre hotărîtoare 
pentru progresul României 
dintotdeauna. Pentru că a- 
cești copii sint ai noștri și 
nu numai ai noștri, ci ai 
partidului, ai țării și, în ul
tima instanță, ai omenirii 
din care cu cinste facem 
parte.

Expoziția „Tapiseria 
poloneză contemporană" 
ne dezvăluie, în toată 
plenitudinea sa. un gen 
al artei decorative a ță
rii prietene, foarte re
prezentativ, iar sub as
pectul calității — com
petitiv în creația euro
peană actuală. Aceasta 
deoarece, pe de o parte, 
Polonia, ca și celelalte 
țări socialiste, a cunos
cut o puternică dezvol
tare a tapiseriei deco
rative pentru institu
ții publice, iar pe de 
altă parte, exista o pu
ternică tradiție locală 
în acest domeniu. Ar
tiștii tapiseri polonezi 
valorifică elemente ale 
acestei tradiții prin pris
ma exigențelor spiri
tuale și de expresie im
puse de năzuințele pre
zente ale poporului lor. 
Totodată, spre a1 răs
punde mal complet unor 
astfel de aspirații, ar-

tiștii și-au realizat în
deobște ei înșiși tapise
riile, fără ajutorul me
seriașilor, folosind fie 
tehnicile cunoscute, fie 
aducînd inovații perso-

lizările lor. pe artiștii 
tapiseri din Cracovia, 
centru ce se impunea la 
data aceea prin măies
tria meșteșugărească și 
prin compoziția inspi-

textile, netradiționale, 
și să renunțe la respec
tarea strictă a rigorilor 
muncii de atelier". Ta
piseriile „Alb" a Mag- 
dalenei Abakanowicz,

orientare bazată de astă- 
dată pe concepția strict 
plastică, orientare afir
mată plenar în cadrul 
primei Bienale interna
ționale a goblenului con-

„Tapiseria poloneză contemporană1'
nale. Astfel se explică 
diversitatea de stiluri și 
tehnici care individuali
zează creația fiecăruia, 
dîndu-i o amprentă per
sonală, în cadrul ca
racteristic matricei po
loneze originare. Spre 
exemplu, expoziția ne 
prezintă, în desfășurarea 
cronologică, tapiseriile 
soților Helena și Stefan 
Galkowski, care, ime
diat după cel de-al 
doilea război mondial, 
au influențat, prin rea-

rată direct de Arta 
populară.

In anii de după 1950, 
cînd încep să se impună 
și artiștii varșovieni, ta
piseria poloneză înscrie 
în palmaresul său un 
salt calitativ, „valorile 
decorative — așa cum 
afirmă Hallria Jurga, 
comisarul expoziției, în 
prefața catalogului — 
cedează tot mai mult 
locul valorilor 
Artiștii încep 
sească și alte

picturale. 
să folo- 

materiale

„împletitură roșie" a 
Krystynei Czarnocka, 
„Copaci" a Krystynei 
Wojtyna-Drouet, „Um
bra II" și „Umbra" 
ale Măriei Laszkiewicz, 
„Melci" a Teresei Mus- 
zynska constituie e- 
xemple grăitoare de rea
lizare a unor opere ma
jore ale genului, folo
sind materiale netradi
ționale — porțiuni ne
țesute, goale, șnururi, 
lemn, sfoară — pentru 
a exprima pregnant noua

piseril semnate de 28 
artiști, selecționate cu 
multă parcimonie din 
fondul Muzeului central 
al industriei textile din 
Lodz de către Krystyna 
Kondratiuk, fosta di
rectoare a acestui mu
zeu, „s-a renunțat la 
unele opere ce repre
zintă stricte experimen
te. Au fost alese lucrări 
a căror valoare s-a do
vedit durabilă".

Iată, așadar, o expo
ziție unitar gindită, pre- 
zentînd ceea ce are mai 
caracteristic și mai via
bil tapiseria poloneză 
contemporană, care poa
te fi văzută in sălile de 
expoziție ale Ateneului 
Român. Afluența publi
cului dovedește valoarea 
expoziției, interesul iu
bitorilor de artă de la 
noi pentru valorile crea-

temporan de la Lausan
ne (1962).

De atunci numărul ta- 
piserilor polonezi a cres
cut vertiginos, impu- 
nîndu-se tinere artiste 
ca Jolanta Banaszkie- 
wicz, Zofia Butrymo
wicz, Maria Chojnacka, 
Barbara Falkowska ș.a.

Există în expoziție și 
unele lucrări ce tind în __ „____  ___
parte spre căutări for- . ției plastice ale Poloniei 
male, dar, așa cum tot prietene.
Halina Jurga 
trierea celor

afirma, în
36 de ta- Oprea PETRE

La Delfinarium
Foto: Gh. Vințilă

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19.30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
studio) : Carambol — 30.
• Teatrul Gluleștl (Ia Parcul He
răstrău) : Cu oltencele nu-1 de 
glumit — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mlndră 
țară — 18,30.

La Congresul educației politice și al culturii socialiste, ca ți cu 
alte prilejuri, inclusiv reuniunea la nivel înalt de la Helsinki, precum 
și Conferința partidelor comuniste fi muncitorești din Europa, tovarășul 
Nieolâe Ceaușescu a relevat necesitatea de a se aborda pe plan inter
național aspectele principale, de fond, ale problemelor umanitare. 
„Problemele umanitare sint legate în primul rind — s-a subliniat în 
expunerea prezentată la recentul forum al educației fi culturii noastre 
— de asigurarea condițiilor egale de muncă și de viață pentru masele 
largi de oameni ai muncii, ■ inclusiv pentru cei care pleacă in căutare 
de muncă în alte țări". Cit de actuale și de acute sint aceste probleme, 
cit de binevenită este propunerea secretarului general al Partidului 
Comunist Român, reiese deosebit de pregnant fi din cartea „MUN
CITORII MIGRATORI DIN EUROPA OCCIDENTALA", semnată de 
Jonathan Power și Anna Hardman, cate a apărut recent la Londra, in 
editura britanică „Expedite multiprint Ltd

adevărat să facă ceva eficient 
soarta oamenilor muheii din 
sărace pe plan economic nu 
decît să aloce fonduri pentru dezvol
tarea economiilor rămase în urmă : 
„cu 60 de miliarde de dolari S-ar fi 
creat în țările in curs de dezvoltare 
un număr de locuri de muncă egal 
cu acela al muncitorilor migratori din 
Europa". Dar, evident, monopolurile 
8e călăuzesc după legile profitului, 

după cele ale omeniei ; perorațiile 
tema „generozității" manifestate de 
bogați față de oamenii muncii

pentru 
țările 
aveau

Foto : S. Cristian

AGENDA HARGHITEANA 
La Muzeul din Miercurea Ciuc 
s-a deschis o expoziție de co
voare românești. Exponatele, din 
toate zonele țării, aparțin Mu
zeului Transilvaniei din Cluj- 
Napoca. In intreg județul se des
fășoară manifestări cultural-edu
cative în cadrul inițiativei „Săp* 
tămina întreprinderii" (fiecare 
unitate industrială, prin rotație, 
este gazda unor complexe pro
grame ale așezămintelor cultu
rale). • ANSAMBLUL FOL
CLORIC „POENIȚA" (Brașov) 
întreprinde al 14-lea turneu în 
străinătate — la festivaluri
le internaționale de la An- 
denne și Schoten (Belgia) și 
Brunssum (Olanda). Palmare
sul ansamblului brașovean 
la cele 7 participări anterioare la 
concursuri și festivaluri interna
ționale : șase premii I și un pre
miu II. • „StNTEM NEPOȚI DE 
DACI ȘI DE ROMANI" — se 
intitulează expediția ciclo-turis- 
tică cu caracter educativ-patrio- 
tic organizată de Consiliul jude
țean al pionierilor Constanța. 
Participă 50 de elevi din școlile 
generale-ale fiecărui consiliu co
munal și orășenesc. Expediția va 
dura 10 zile. • COMITETE
LE SINDICALE de la „Unio" 
și „23 August" din Satu- 
Mare au organizat, în co
muna Stanislău, o emoționantă 
sărbătorire a celor 500 de munci
tori navetiști — domiciliat! In 
această localitate. • LA CO- 
VASNA a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică „Sa
lonul de vară — Covasna ’76". 
Expun artiști plastici din jude
țele Brașov, Cluj, Harghita, Mu
reș, Satu-Mare, Timiș, Covasna 
și din Capitală. • AGENDA GA- 
LAȚEANA, In pădurea Buciu- ' 
meni s-a desfășurat tradiționala 
„Sărbătoare a teiului". La Tea
trul dramatic Galați a avut loc 
premiera spectacolului „Groapa" 
de Eugen Barbu (regia : Ariana 
Kunner-Stoica ; scenografia : 
Mircea Râbinschi). Cineclubul 
„Retina" al casei corpului didac
tic a realizat un nou film : „Co
mori de artă populară". • „UN 
SINGUR GIND, O SINGURĂ 
VOINȚA" — este genericul spec
tacolului pentru tineret; prezen
tat recent la Casa de cultură a 
sindicatelor din Tîrgu-Jiu, cu 
participarea formațiilor artistice 
din școli și din marile unități 
economice. La Liceul pedagogic 
din Tîrgu-Jiu a avut loc festivi
tatea deschiderii unei tabere na
ționale de arte plastice a ti
nerilor artiști amatori. • AGEN
DA SATMAREANA. La Satu- 
Mare s-a desfășurat un concurs 
pe tema : „Sătmărenii, în lupta 
pentru socialism". Participanți — 
tineri din întreprinderi și coope
rative meșteșugărești. Galeriile 
fondului plastic găzduiesc expo
ziția de sculptură (bronz) a 
lui Lehel Dornokoș. Corul sindi
catului învățămînt a efectuat un 
turneu în orașele Zalău, Sibiu, 
Bistrița șl Baia Mare, cu’specta
colul „Din cîntecele noastre".

Corespondenții „Scinteii"

a fost denumit „o armată de 
a noilor proletari" se reper- 
în mod negativ asupra situa- 

celor ce 
,.Imi

granții — arată autorii — contribuie 
la redistribuirea veniturilor în intere
sul capitalului, menținind salariile 
joase și făcind să crească profiturile ; 
in plus, ei au pretenții mult mai mici 
decît ceilalți muncitori In ce privește 
anumite drepturi sociale".

Pe baza anchetelor întreprinse per
sonal în ateliere. In barăcile destinate

ceea ce
rezervă
cutează ____
ției și drepturilor tuturor 
muncesc în țările respective.

ȚÎRGU-MUREȘ

„Zilele muzicale'
„Zilele muzicale 

tîrgmureșene", pres
tigioasa manifestare 
artistică reunind so
liști, dirijori, formații 
corale și instrumen
tale din țară și din 
străinătate, și-a des
fășurat, recent, cea 
de-a șasea ediție. E- 
fervescența sporită pe 
care au generat-o con
certele, activitățile cu 
caracter educativ care 
au îmbogățit și diver
sificat manifestarea, 
au ilustrat dorința 
organizatorilor de a 
acționa în spiritul ge
neroaselor idei și sar
cini ale Congresului 
educației politice și al 
culturii socialiste.

Festivalul a demon
strat încă o dată fap
tul că, la fel ca în în
treaga țară, și la Tg. 
Mureș viața muzicală 
a atins in anii din, 
urmă un nivel remar
cabil. Formațiile Fi
larmonicii — orches
tra simfonică, orches
tra de cameră, corul 
mixt și ansamblul fol
cloric — colectiva 
mature și de bineme
ritată notorietate au 
astăzi un profil dis
tinct. desfășurîndu-și 
activitatea artistică pe 
fundalul unei progra
matice și permanente 
aețiunt de . .educație 
patriotică și estetică a 
oamenilor de pe aces
te meleaguri — ro
mâni, maghiari, ger
mani — care trăiesc 
și muncesc înfrățiți 
sub semnul acelorași 
idealuri. în acest con
text, de la an la an, 
s-a conturat tot mai 
limpede și profilul 
festivalului : el se a- 
firmă pregnant ca o 
manifestare artistică 
In care varietatea 
concertelor și a reci
talurilor urmărește să 
satisfacă preferințele 
cele mai diverse ale 
melomanilor, furni- 
zindu-le. totodată, re
pere caracteristice ale 
artei componistice și 
interpretative autoh
tone și străine. „Zile
le muzicale..." devin, 
astfel, autentice zile 
de îmbogățire nu nu
mai emoțională a pu
blicului.

Muzica românească 
și-a găsit un loc deo
sebit și în programul 
de anul acesta. Au 
fost prezentate 18 lu
crări semnate de 17 
compozitori, multe în 
primă audiție, care au

figurat, echilibrat, în 
aproape toate concer
tele. Aceeași bine gîn- 
dită cumpănire a ca
racterizat și progra
marea muzicii uni
versale, reprezentată 
prin lucrări apărți- 
nind tuturor epocilor, 
de la Renaștere pinâ 
in zilele noastre. Dar, 
ceea ce trebuie evi
dențiat în primul rind 
este faptul că intere
sul pentru întreaga 
manifestare a sporit 
prin prezența compo
zitorilor In sălile de 
concert și, mai ales, 
prin discuțiile crea
torilor cu publicul 
sau, între creatori, în 
fata publicului, ceea 
ce a înlesnit acestuia 
nu numai pătrunderea

sensului partiturilor 
respective, ci și cu
noașterea de la sursă 
a unora dintre pro
blemele importante 
ale vieții muzicale 
actuale.

Concertul inaugu
ral s-a Impus prin 
martietta entuziastă in 
care a dirijat Djan- 
sug Kahidzt (U.R.S.S.) 
„Cantata anilor-lu- 
mină" de Anatol Vle- 
ru, pe vensuri de Nina 
Cassian, și Simfonia a 
patra de Ghia Kancelt 
(Tbilisi). închinată 
memoriei lui Michel
angelo. Tot în acest 
concert a fost „lan
sat" un excelent vio
lonist tînăr : Valeria 
Maior, solist al filar
monicii tirgmureșene.

în seria concertelor 
simfonice s-a distins 
și de data aceasta or
chestra Filarmonicii 
din Cluj-Napoca care, 
sub bagheta lui Emil 
Simion și cu con
cursul lui Ștefan 
Ruha, a oferit publi
cului excelente inter
pretări din Enescu, 
Wagner, Brahma și 
Richard Strauss. In 
concertul final, corul 
și orchestra simfonică 
din Tg. Mureș, diri
jate de Szalmm L6- 
rănt, au prezentat lu
crări de Vasile Spă- 
tărelu și Felix Men- 
delssohn-Bartoldy, în
delung aplaudate.

Concertele orches

trelor de cameră — 
„Vielle Chambre Or
chestra" din Osaka, 
„Capella Arcis Varso- 
viensis" și Orchestra 
de cameră tirgmure- 
șeană — au prezentat, 
cu egal succes, muzi
că universală (prime
le două formații) și 
românească (orches
tra din localitate, con
dusă de concert- 
maistrul Iuliu Ham
za). Unor lucrări cu
noscute din Enescu, 
Paul Constantinescu 
și Szabd Csaba li s-au 
alăturat trei remar
cabile prime audiții 
din Myriam Marbee, 
Zeno Vancea și Csiky 
Boldizsăr. Două pres
tigioase formații de 
cameră — „Musica 
Nova" din București 
și Cvartetul „Mosco
va" din U.R.S.S. — au 
completat strălucit 
paleta festivalului, 
interpretînd muzică 
românească (Doru Po- 
povici, Dan Constan
tinescu, Tiberiu Olah) 
și universală (Mes
siaen,, Prokofiev, Ceai- 
kovski și Ravel).

Tradiția corală a 
festivalului, ilustrată 
în anii trecuți de 
„Madrigal" și „Capella 
Transsylvanica", a fost 
continuată, în această 
ediție, de corul Filar
monicii din Cluj-Na
poca (dirijori Dorin 
Pop și Florentin Mi- 
hăiescu) cu un pro
gram din Monteverdi 
și din compozitori 
clujeni contemporani. 
A fost unul din mo
mentele de vîrf ale 
celor 10 zile, cît a du
rat festivalul. Ca, 
de altfel, și participă
rile solistice : voce — 
Maya Randolph (Ita
lia) cu acompania
ment de vechi instru
mente de coarde ciu
pite ; pian — Dana 
Borșan (România) ; 
vioară — Mayumi Fu
jikawa (Japonia); vio
loncel — Richard 
Markson (Anglia).

De la o ediție la 
alta, festivalul tîrg- 
mureșean își consoli
dează prestigiul, de
vine tot mai cunoscut 
și căutat de interpreți 
și de public, justifi- 
cîndu-ji bine locul 
distinct pe care-1 o- 
cupă în atît de efer
vescenta viață cultu
rală a României so
cialiste.

Bujor 
DANȘOREAN

granților este cel mai mare, 
«e arată : „Vest-germanii ii 
„gastarbeiter" — adică muncitori- 
oaspeți, ceea ce vrea să spună că au 
venit.cînd a fost nevoie de ei și 
pleacă cind intervine recesiunea eco
nomică. Localnicii nu-i privesc ca 
-de-ai lor-, Sint numeroase hoteluri 
și hanuri unde intrarea -gastarbet- 
terului- este interzisă". O tînără imi
grantă a relatat autorilor : „Am în
ceput să lucrez la „Siemens" imediat 
ce am sosit in R.F.G. Locuim multe 
femei intr-o singură încăpere.

în carte 
numesc

Dezvăluind realități dureroase ale 
societății capitaliste, legate de drama 
muncitorilor care pribegesc pe dru
murile Europei occidentale in cău
tare de lucru, cartea a avut un pu
ternic ecou. In presa engleză au 

. apărut numeroase recenzii și comen
tarii ; și este semnificativ că autorii 
unora din articolele publicate vă
desc o oarecare jenă din cauză că în 
carte sint prezentate fapte pe care 
publicațiile respective le-au înfățișat, 
nu o dată, intr-o cu totul altă lu
mină.

Intr-adevăr, propaganda occidentală 
a prezentat adesea fenomenul migră
rii forței de muncă ca expresie a 
unei politici „umanitare", „filantro-. 
pice" a țărilor capitaliste, în baza 
căreia muncitorii dintr-un șir de țări 
sărace ar fi chipurile „ajutați" să-și 
asigure o bucată de pîine pe care 
n-ar putea s-o cîștige la ei acasă. 
Or, ce reiese cu prisosință din cartea 
celor doi autori englezi ? Că cei „aju
tați" sint nu muncitorii, ci monopolu
rile, clasele privilegiate ale societății 
capitaliste care își realizează prospe
ritatea prin exploatarea muncitorilor 
și, in mod special, a celor străini 
nevoiți să-și vindă mai pe nimic for
ța de muncă. Autorii cărții o spun 
textual : „Țările occidentale sint ace
lea care au nevoie de muncitorii 
străini pentru a susține bunăstarea 
țărilor respective. -Miracolul eco
nomic- din unele țări vest-europene 
este datorat in mare măsură exploa
tării acestei categorii de muncitori".

Ce amploare are fenomenul ? Auto
rii apreciază că numărul muncitori
lor migratori din Europa occidentală 
se ridică la 15 milioane, dar precizea
ză că aceasta este o cifră estimativă

turiști și apoi încep să caute de lucru. 
Aceștia lucrează in condițiile cele 
mai grele, acceptind locuri de muncă 
pentru care patronii nu pot găsi can
didați in rindul imigranților legali". 
Nu este mai bună — se arată în carte 
— soarta imigranților care posedă di
plome universitare : medici, ingi
neri., profesori, avocați. artiști etc. : 

in rin- 
victime 
secolu-

MUNCITORII MIGRATORI DIN EUROPA OCCIDENTALĂ1
de JONATHAN POWER și ANNA HARDMAN

ce nu include alte cîteva milioane de 
oameni care vin și după cîteva luni 
se întorc în țările lor. In orice caz 
este vorba de „cea mai mare depla
sare de mină de lucru ieftină din is
toria omenirii" — scrie pe marginea 
cărții ziarul londonez „GUARDIAN".

De unde provin și încotro se în
dreaptă aceste milioane de „sclavi 
moderni" 7 Muncitorii imigranți — se 
arată în lucrare, sint originari din 
Spania, Portugalia, sudul Italiei, Gre
cia, Turcia, fostele colonii franceze și 
engleze din Africa, din India. Pakis
tan, Indonezia, Surinam etc. Unii 
și-au părăsit meleagurile natale, că
minele, familiile în speranța că vor 
găsi de lucru aiurea și se vor căpă
tui ; alții, ca un soi de aventurieri 
moderni, s-au lăsat pur și simplu 
amăgiți de făgăduieli care pînă la 
urmă n-au fost și nu Vor fi onorate. 
„Prin plecarea lor — subliniază au
torii — se aduc serioase prejudicii 
economiilor naționale ale țărilor de 
origine, cu atit mai mult cu cit este 
vorba de tineri sau de 
deplinătatea puterii de 
deplin temei, în carte 
dacă țările bogate ar

muncitori in 
muncă". Cu 
Se arată că 
fi dorit cu

fără de lucru din țările sărace de 
unde sint originari nu au nici un 
temei.

Ce soartă îl așteaptă pe cei dezră
dăcinați de la căminele lor în țările 
unde ajung ? în această privință, 
cartea include numeroase date cu pri
vire la discriminările, vexațiunile, 
umilințele la care sint supuși imi
granții, în total contrast cu cele mai 
elementare drepturi consfințite în do
cumente ale O.N.U. „Emigranții sint 
obligați — scriu autorii — să efec
tueze muncile cele mai murdare, 
acelea pe care muncitorii autohtoni 
le refuză. Noii proletari, mai exact 
noii sclavi iau de pe spinarea vest- 
europenilor cele mai mari fi mai ne
plăcute poveri".

Autorii, despre care nu se poate 
spune că ar fi partizani ai desființă
rii sistemului de relații capitaliste, 
citează calculele unor economiști a- 
mericani din care rezultă că de pe 
urma fiecărui muncitor străin între
prinderile care ii folosesc realizează 
in medie un profit net de 312 lire 
anual — ceea ce per total înseamnă 
miliarde de lire profit anual.

Existența in Europa occidentală a

muncitorilor imigranți angajați de 
marile firme, in bidonvilles-uri de la 
periferia marilor orașe, ca șl pe baza 
unor studii oficiale ale O.N.U. sau 
ale organismelor de Stat dintr-un șir 
de țări vest-europene, autorii oferă 
cititorilor secvențe zguduitoare cu 
privire la condițiile de muncă, de lo
cuit și, in genere, la felul de trai 
de-a dreptul inuman al „păsărilor 
călătoare", cum li se spune uneori 
imigranților in presa occidentală. 
„Nimeni nu poate ști — afirmă auto
rii cărții — ciți trăiesc intr-o coti- 
neață de tablă și setnduri, in Care 
un om nici nu poate sta in picioa
re. Nu există masă sau scaune, se 
mănincă stlnd pe pardoseală. Adese
ori sint extenuați de ore suplimenta
re excesive fi nu se pot odihni ca lu
mea. Nu este de mirare că rata a- 
nuală a accidentelor de muncă este 
mult mai mare in rindul acestor 
muncitori"... „In Elveția trăiesc in 
barăci ca in lagăr. Simțindu-se in 
nesiguranță pentru ziua de miine, ei 
sint docili politicește și devin ușor de 
manevrat și exploatat de către pa
troni fără scrupule". Cu privire la si
tuația din R.F.G., unde numărul imi

meni nu zimbește, nimeni nu vorbeș
te. Toată ziua sintem la muncă. Cind 
ajung acasă nu mai am putere nici 
să zic bună seara. Mă bag direct in 
pat".

Autorii se referă și la o altă cate
gorie — aceea a „muncitorilor imi
granți ilegali", adică sosiți în țările 
occidentale „pe căi ocolite", în 
număr de circa 600 000. „Aceștia sint 
în mod fatal grupul cel mai crunt 
exploatat, căci ei sint nevoiți să lu
creze pentru salarii foarte scăzute un 
număr mult mai mare de ore decît 
băștinașii sau imigranții angajați le
gal. tn general, in R.F.G. devin 
„imigranți ilegali" cei care sosesc ca

„mulți dintre aceștia sfirșesc 
dul amorf al celor care sint 
ale negustorilor Me sclavi ai 
lui 20".

De cele mai multe ori, în 
cu realitatea crudă, fumul amăgirilor 
se destramă curînd. Atunci pentru 
mulți devine chinuitoare întrebarea : 
„Ce să fac ? Am 19 ani — declara un 
tinăr din Mauritania, sosit plin de 
speranțe la Paris. Toate economiile 
părinților s-au dus pe costul drumu
lui pină aici. Nu mi-ar ajunge să 
muncesc o viață ca să plătesc dato
riile și să agonisesc banii ca să mă 
întorc. Mă tem că nu voi mai apuca 
să văd meleagurile natale".

După cum se poate lesne observa, 
autorii cărții au descris fenomenul 
migrației miinii de lucru așa cum se 
prezintă el în vremuri «normale». 
Trebuie însă spus că, în ultimii 2—3 
ani, cind economia capitalistă a cu
noscut cea mai gravă criză economi- 
co-financiară din perioada postbelică, 
toate aspectele privind situația mun
citorilor imigranți s-au agravat con
siderabil. Ei au fost primii la conce
dieri ; ca șomeri n-au beneficiat de 
„ajutoarele" acordate muncitorilor 
autohtoni ; In numeroase cazuri au 
'fost nevoițl să se întoarcă acasă cu 
mîinile goale. Tragedia imigrației a 
căpătat astfel proporții pe care nici 
o carte nu ar putea să le redea pa 
deplin.

contact

Incontestabil, problema celor care pribegesc pe drumurile Europei 
In căutare de lucru a devenit o acută problemă socială, una din acele 
probleme care nu pot lăsa indiferent pe orice om cu convingeri demo
cratice, progresiste, căruia ii stă la inimă destinul uman. Apare de 
aceea cu totul justificată și oportună chemarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român ca asemenea probleme să fie discutata 
$i aprofundate de către oamenii de știință, de către toți factorii de răs
pundere ai statelor, ai organizațiilor internaționale, in vederea găsirii 
prin eforturi comune a unor soluții care să corespundă exigențelor 
adevăratului umanism.

N. PLOPEANU 
I. FINTINARU
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DECRET PREZIDENȚIAL
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, marți 
dimineața, pe Ivan Abagiev, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, in

Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România

Primire la primul ministru al guvernului

Pentru merite deosebite in activi» 
tatea de educare sanitară a cetățe
nilor și participarea activă la reali
zarea sarcinilor privind apărarea să
nătății populației.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Festivitatea de la Consiliul de Stat
Cu prilejul aniversării a 100 de ani 

de Ia înființarea Societății de Cruce 
Roșie, marți a avut loc la Consiliul 
de Stat festivitatea decernării ordi
nului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I Societății de Cruce 
Roșie.

înalta distincție a fost inminată de 
tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care, 
în numele conducerii de partid și de 
stat, personal al tovarășului Nicolae

Adunarea jubiliară din
n Capitală a avut loc, marți după- 

araază, adunarea jubiliară organiza
tă cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la înființarea Societății de Cruce 
Roșie din România.

La adunare au participat tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și membri ai guver
nului. reprezentanți ai unor minis
tere, organizațiilor de masă și ob
ștești, Comitetului municipal de 
partid și Consiliului popular al Ca
pitalei, oameni ai muncii din între
prinderi și Instituții bucureștene. ac
tiviști și membri ai Societății de 
Cruce Roșie din întreaga țară.

în deschiderea adunării s-a dat ci
tire Mesajului pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a adresat, cu prilejul cente
narului, Societății de Cruce Roșie.

Mesajul, care a fost citit de tova
rășul Ștefan Voitec, a fost primit cu 
bucurie și satisfacție, cu deosebit'en- 
tuziasm de participants Ja adunare.

în continuare a luat cuvintul ge
neral-colonel Mihai Burcă, președin
tele Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie.

După ce a înfățișat momentele cele 
mai semnificative din activitatea So
cietății de Cruce Roșie din țara noas
tră, vorbitorul s-a referit la contri
buția acestei organizații la lupta po
porului român pentru cucerirea și a- 
pârarea independenței și libertății 
sale, prezentînd apoi pe larg activi
tatea societății în anii socialismului, 
în același timp, vorbitorul a evoOat 
relațiile de conlucrare și solidaritate 
umană a Societății de Cruce Roșie

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalâ.
10,00 Reportaj TV. Modul nostru de 

viață.
10.20 Melodii de Aurel Giroveanu.
10,33 Biblioteca pentru toți. Folclorul — 

izvor pururi reîntineritor.
11.30 Țara mea, mîndră grădină. Cinte- 

ce șl jocuri populare In Interpre
tarea ansamblului folcloric „Mio
rița" din Cluj-Napoca.

,11,55 Telex.
12,00 închiderea programului.
15.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17.00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Mult e dulce...

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în vederea participării la Jocurile Olimpice

Delegația sportivă a țării noastre
a plecat ieri

Marți dimineață a plecat la 
Montreal delegația sportivă a țării 
noastre. La actuala ediție — cea de-a 
21-a — a Jocurilor Olimpice de vară, 
care va avea Ioc între 17 iulie și 1 
august, țara noastră va fi reprezen
tată de un lot de 166 sportivi și 
sportive, care vor participa la atle
tism, box, caiac-canoe, canotaj, gim
nastică, haltere, handbal, lupte greco- 
romane și libere, scrimă, polo pe 
apă și tir.

Printre cei care au făcut de
plasarea pentru a ne reprezenta la 
această mare sărbătoare a sportului 
mondial se numără campioana euro
peană de gimnastică Nadia Comăneci, 
campionul mondial de gimnastică 
Dan Grecu, campioana mondială de 
floretă Ecaterina Stahl, campionul

• Au continuat întrecerile tur
neului internațional de tenis de la 
Baastad (Suedia). Iată citeva rezul
tate : Martin (S.U.A.) — Munoz 
(Spania) 6—4, 6—0 ; Palm (Suedia) — 
Edmondson (Australia) 3—6, 7—6, 
7—6 ; Kary (Austria) — Potanin 
(U.R.S.S.) 6—1, 6—0 ; Gisbert (Spa
nia) — Mayer (S.U.A.) 6—3. 6—1 ; 
Andrew (Venezuela) — Kachel (Aus
tralia) 4—6, 6—1, 6—4.
• în prima zi a concursului in

ternațional de atletism de la Stoc
kholm, Dick Quax a stabilit un nou 
record al Noii Zeelande în proba de 
5 000 m plat : 13’13”l/10 (la o zecime 
de secundă de recordul lumii). 
Proba de aruncarea discului a re
venit recordmanului mondial Mac 
Wilkins (S.U.A.), cu 67,74 m. John 
Walker (Noua Zeelandă) a cîștigat 
proba de 1 500 m plat cu rezultatul 
de 3'34”19/100.

• între 16 și 18 iulie, 
în cadrul „Cupei Davis" 
zonei europene), echipa

la Roma, 
(semifinala 
Italiei va

cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la înființarea Societății de Cruce 
Roșie,

președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Ceaușescu. a adresat felicitări Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie, comisiilor și activiștilor pe a- 
cest tărîm, pentru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii social-sanitare 
a partidului și statului.

Mulțumind, general-colonel Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie, a 
exprimat sentimentele de profundă 
recunoștință conducerii de partid și 
de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu 

din România cu peste 100 de organi
zații similare din străinătate.

Un moment hotăritor în viața or
ganizației — a subliniat vorbitorul — 
l-au constituit hotăririle partidului 
nostru cu privire la îmbunătățirea 
activității de Cruce Roșie. Analiza 
profundă a activității Crucii Roșii de 
către conducerea de partid și de stat, 
îndrumările date personal de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au sta
bilit clar rolul și locul Crucii Roșii 
în viața socială a țării, precum și 
principalele direcții ale activității 
sale. In acest context au fost înfăți
șate preocupările actuale ale organi
zației, care cuprinde aproape 29 000 
de comisii de Cruce Roșie, numărul 
membrilor ajungînd la 5,1 milioane.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat, în numele Consiliului Național, 
aj tuturor membrilor de Cruce Ro
șie profunda recunoștință pentru 
mesajul adresat organizației, pentru 
înalta distincție acordată — or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. Aprecierea ac
tivității Societății de Cruce Roșie, 
îndrumările și sarcinile cuprinse în 
Mesajul adresat organizației de to
varășul Nicolae Ceaușescu — a spus 
vorbitorul — ne mobilizează și mai 
puternic pentru a aduce din plin 
contribuția la traducerea în viață a 
politicii partidului nostru, pentru 
îmbunătățirea conținutului întregii 
noastre activități, pusă in slujba să
nătății oamenilor, făuritori ai socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României.

Participants la adunare au adop
tat, apoi, într-o atmosferă însufle
țită, textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolan 
Ceaușescu, în care se spune, intra 
altele :

Participanții la adunarea jubiliară.

17.50 Tragerea Pronoexpres.
18,00 Bucuroși de oaspeți... la Bistrița.
18,55 Tribuna TV : Congresul Înfloririi 

personalității umane.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teleclnemateca. In ciclul „Dosare

le Istoriei", filmul „Atenție I Ban
diți I”. Producție a studiourilor 
Italiene. Premieră TV.

32.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Un pas, Un singur pas. Film artis
tic de scurt metraj. Producție a 
studioului cinematografie „Al. Sa- 
hia”.

20.20 Studio ’78. „Unde vom fl prezenți 
!n vacanța mare t".

20,40 Baroc șț clasic. Concert Hăndel- 
Clmarosa.

21,25 Telex.
21.30 Roman-foileton : Forsyte Saga.

Ultimul episod : „Clntecul lebe
dei".

la Montreal
european de box Simion Cuțov, viee- 
cămpionul european de tir Ion Cor- 
neliu, handbalistul Cristian Gațu, 
luptătorii Gh. Bereeanu, N. Marti- 
nescu și alții.

Delegația este condusă de general- 
locotenent Marin Dragnea. președin
tele C.N.E.F.S. și al Comitetului O- 
limpic Român. La plecare, pe aero
portul internațional Otopeni, sporti
vii au fost călduros salutați de repre
zentanți ai C.N.E.F.S., de rude și 
prieteni, care le-au urat succes 1a 
această tradițională întrecere sporti
vă de amploare.

Alți sportivi selecționați în Iotul 
olimpic vor pleca în zilele următoare 
la Montreal. Este vorba de loturile de 
caiac-canoe, lupte libere și atletism.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
întilni formația Suediei. în vederea 
acestei partide, federația italiană i-a 
selecționat pe Adriano Panatta. Cor
rado Barazzutti și Paolo Bertolucci. 
Căpitanul nejucâtor a! echipei a fost 
numit fostul internațional Nicola 
Pietrangeli.

• în turneul interzonal de șah 
de la Manila, după 16 runde in clasa
ment conduce marele maestru brazi
lian Costa Mecking cu 11,5 puncte 
(1), urmat de Hort (Cehoslovacia) 
11 puncte (1), Polugaevski (U.R.S.S.) 
10 puncte (1). Rezultate din runda a 
16-a : Torre—Tan Lian 1—0 ; Harandi 
—Pachman — remiză ; Ribli—Quinte
ros 1—0 ; Panno—Kavalek — remiză. 
Partida Spasski—Fl. Gheorghiu a 
fost amînată.

• Disputată pe traseul Montgene- 
vre—Manosque (221 km) etapa a 11-a 
a Turului ciclist al Franței a fost ciș- 
tigată de spaniolul Jose Viejo in 5 h 
42’34”. în clasamentul general indi
vidual conduce Lucien van Impe 
(Belgia), urmat de olandezul Joop

ARTICOL UNIC. - Se conferă 
ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România.

personal, pentru această generoasă a- 
preciere

La festivitate au fost prezenți to
varășii Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Traian Ștefă- 
nescu. prim-secretar al C.C. ai U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui. Constantin Boștină. președintele 
Consiliului național al Organizației 
pionierilor, alte persoane oficiale.

Capitală
organizată în Capitală cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la înfiin
țarea Societății de Cruce Roșie din 
tara noastră, în numele celor peste 
5 milioane de membri ai Crucii Roșii, 
își exprimă și pe această cale, iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
totala adeziune la politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân.

Vă mulțumim in mod deosebit și 
vă exprimăm întreaga noastră grati
tudine pentru mesajul mobilizator pe 
care ați avut amabilitatea să ni-1 a- 
dresați cu prilejul centenarului orga
nizației noastre, pentru înalta distinc
ție — ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I — pe care 
ați conferit-o organizației noastre, 
precum și pentru decorarea unui 
mare număr de activiști de Cruce 
Roșie eu ordine și medalii de stat.

Membrii Organizației noastre sînt 
hotăriți să facă totul pentru ca Socie
tatea de Cruce Roșie să-și aducă mo
desta sa contribuție la înfăptuirea 
politicii sanitare a partidului și sta
tului nostru, la creșterea unei tinere 
generații viguroase. Pentru ea orga
nizația de Cruce Roșie să-și îndepli
nească rolul pe care îl are în marea 
operă de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, al for
mării unui om nou, ne angajăm ca. 
sub conducerea partidului, în strînsă 
colaborare cu organizațiile de masă 
și obștești, cu instituțiile de stat și 
cooperatiste, să ne înzecim eforturile, 
să muncim mai mult și mai bine pen
tru a ne aduce o contribuție sporită 
la înfăptuirea mărețului Program al 
partidului nostru de formare a omu
lui nou, constructor al Societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului pe pămîntul României.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 șl 10 iulie. In țarăt După o răcire 
trecătoare, vremea se va Încălzi din 
nou. Cerul schimbător, va prezenta 
tnnorări mai accentuate după-amiază. 
Vor cădea ploi Însoțite de frecvente 
descărcări electrice și izolat de grin
dină, îndeosebi In zonele de deal și de 
munte. Vint moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 8 șl 18 
grade, izolat mal coborîte, iar cele 
maxime Intre 18 șl 26, loca! mai 
ridicate in a doua parte a intervalului. 
In București: Vreme ușor instabilă, 
îndeosebi In primele zile, clnd șl cerul 
va prezenta înnorări mai accentuate 
fiind favorabil aversei de ploaie 
după-amlazfi. Vint alab ptnă la potrivit, 
temperatura va crește ușor In a doua 
parte a intervalului.

FOTBAL

Meciurile echipelor românești 
In primul tur al cupelor 

europene
Marți la amiază a avut loc. Ia 

Ziirich, tragerea la sorți pentru sta
bilirea programului primelor jocuri 
ale noii ediții a cupelor europene la 
fotbal. Echipele românești vor avea 
următoarele adversare : „Cupa cam
pionilor europeni" : F.C. Bruges (Bei- 
gia) — Steaua : „Cupa cupelor" : 
C.S.U. Galați — Boavlsta (Portugalia); 
„Cupa U.E.F.A." : Sportul studențesc 
— Olimpiakos Pireu ; Dinamo Bucu
rești— A.C. Milan și A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo Zagreb sau Partizan 
Belgrad. Primele echipe vor fi gazda 
jocurilor tur programate la 15 sep
tembrie (returul va avea loc la 29 
septembrie). Așadar, cu excepția echi
pei Steaua, care susține primul joc în 
deplasare, celelalte echipe românești 
vor juca meciurile tur pe teren 
propriu. (Agerpres)

Zoetemelk (la 07”) și franeezul Pouli- 
dor (la 1’36”).

• Echipa masculină de handbal 
C.S.U. Galați aflată în turneu in 
Portugalia a întilnit formația F.C. 
Porto. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 30—25 (16—13) in favoarea spor
tivilor români. Comentatorul sportiv 
al agenției ANOP subliniază jocul 
remarcabil prestat de echipa univer
sitară din Galați.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 4 IULIE 197S
Categoria 1’ (13 rezultate) — 1 va

riantă 10®. o a 24 807 Iei ;
Categoria 2: (12 rezultate) ■“ 6 va

riante 10% a 4 961 lei ;
Categoria 3: (11 rezultate) “ 27 va

riante 10% a 1 654 lei.

Vizita ministrului afacerilor externe 
din Jamaica

Marți după-amiază au avut loe 
convorbiri oficiale Intre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România. George Macovescu. și 
ministrul afacerilor externe al Ja- 
maieăi, Dudley Joseph Thompson.

în cadrul schimbului de vederi, eel 
doi miniștri de externe au examinat 
unele aspecte ale relațiilor dintre 
România și Jamaica, precum și posi
bilitățile de extindere și diversifica
re a conlucrării reciproc avantajoa
se, in special in domeniul comerțu
lui și al cooperării economice și cul
turale.

Au fost abordate, totodată, unele
★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit, marți, in onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
Jamaieăi, Dudley Joseph Thompson, 
un dejun oficial, care a reunit mem
bri ai guvernului și ai conducerii 
unor ministere economice, precum 
și persoanele oficiale care 11 Înso
țesc pe oaspete în vizita in țara 
noastră.

Sosirea unei delegații economice 
gaboneze

Marți după-amiază a sosit in Ca
pitală o delegație economică gabo- 
neză, condusă de Eloi Chambrier, se
cretar de stat la Ministerul Minelor, 
Energiei și Resurselor Hidraulice din 
Republica Gaboneză.

Pa aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo

PE SCURT DIN TARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT ;

CARAȘ-SEVERIN. Constructorii din 
județ au realizat în primul semestru 
al acestui an o serie de noi obiective 
de larg interes social și cultural. în
tre acestea se remarcă In primul rînd 
realizările în domeniul construcției de 
locuințe. La Reșița, Caransebeș. Boc
șa, Moldova Nouă s-au dat in folo
sință numai de către constructorii de 
la I.J.C.M. 800 de apartamente noi. 
Realizări deosebit de bune au înre
gistrat șantierele din Reșița, care au 
predat pină acum la cheie siderur- 
giștilor și constructorilor de mașini 
din această veche vatră industrială a 
tării peste 300 de apartamente. (Ni
colae Cătană).

COVASNA. în noul cartier de lo
cuințe Simeria 4 din orașul Sfintu- 
Gheorghe s-a deschis un modern 
complex comercial cu unități pentru 
desfacerea cărnii și a preparatelor 
din carne, a plinii, a laptelui. Una 
din secțiile complexului este specia
lizată in vinzarea apei minerale. (Tjj- 
mdri Geza).

DOLJ. în pitorescul parc natura! 
din comuna Breasta s-a deschis zi
lele trecute satul de vacantă al șco
larilor din unitățile de invățămlnt 
doljene, unde Își vor petrece vacan
ta de vâră peste 600 de pionieri. Sa
tul de vacantă dispune de un pavi
lion de locuințe mobilate cu gust, te
renuri de joacă și de sport, bazin de 
înot. Minunatul peisaj natural în 
care este situat îl tace totodată pro
pice desfășurării unor interesante ac
tivități de orientare turistică. (Nicolae 
Băbălău).

BIHOR. Comuna Săcueni. una din 
localitățile rurale ale Bihorului care 
se pregătește să-și facă intrarea în 
rindul orașelor, a inaugurat primul 
obiectiv industrial — secția de Încăl
țăminte a întreprinderii „Bihoreancă" 
Marghita. (Dumitru Gâță).

BRĂILA. în cartierul Radu Negru 
din municipiul Brăila a fost dat In fo
losință un modern poligon pentru an
trenamentul viitorilor conducători 
auto. (Mircea Bunea).

BACĂU. Specialiștii de Ia între
prinderea de industrie locală din Ba
cău au conceput și realizat o instala
ție mobilă pentru măcinat porumb. 
Cu alte cuvinte, o moară cu voituri, 
montată pe o platformă cu pneuri și

(Urmare din pag. I)
Începe turnarea și Pavel 

Hanganu imi întinde oche
larii lui, Privesc printr-o 
ambrazură pirîul violaceu, 
preclpitindu-se în oala de 
jos, ca într-o bulboană. 
Șarja e gata, oamenii au 
ieșit de sub tensiunea gra
dată. intervine o mică re
creație. Tinerii părăsesc 
panoul electronic, beau apă. 
se duc pe platforma exte
rioară. în timp ce trenul de 
lucru trage „la peron" și 
începe Încărcarea unei noi 
șarje. Cobor scările metali
ce și mă îndrept spre hala 
de turnare continuă. Apoi 
parcurg o secție aflată in 
probe tehnologice, unde ta
bla subțire trece ca hîrtia 
de ziar printr-o rotativă și 
capătă străluciri de ar
gint, nu Înainte de a șa a- 
tunda in baia de zincare 
Aiei ii găsesc pe inginerul 
Gheorghe Pechianu de la 
secția energetică a lami- 
noarelor. Un bărbat sprin
ten. scăpărind de inteli
gență, preocupat foarte mult 
de munca Iui și drămuin- 
du-și clipele cu avariție, 
îmi dă zece minute pentru 
interviu, adică răstimpul 
necesar pentru a trece pe 
jos de la o hală la alta 
Notez in mers date despre 
cele trei laminoare finisoa- 
re. Gheorghe Pechianu 
lucrează aici de doispre
zece ani. Și-a format un 
colectiv de peste opt sute 
de muncitori, ingineri, 
tehnicieni cu o bună 
pregătire profesională. Cu 

vizită de rămas bun, in legătură cu 
Încheierea misiunii sale in țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească. (Agerpres) 

aspecte ale vieții internaționale, re- 
Hefindu-se importanța colaborării 
dintre cele două țări în diferite or
ganisme în vederea soluționării pro
blemelor care preocupă comunitatea 
internațională.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, de Înțelegere re
ciprocă. au luat parte Stefan Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Au participat, de asemenea, Ben 
Clare, ambasador, celelalte persoane 
oficiale care 11 însoțesc pe oaspete.

★
în timpul dejunului, cei doi mi

niștri de externe au toastat in sănă
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a guvernatorului general al Ja- 
maicăi, Florizel Glasspole, pentru 
prosperitatea și progresul celor două 
țări și popoare, pentru continua 
dezvoltare a prieteniei și cooperării 
dintre România și Jamaica, pentru 
pace și înțelegere intre națiuni.

(Agerpres)

mice internaționale, Nicolae lonescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice. Internaționale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Samuel Mibaye, în
sărcinatul eu afaceri ad-interim al 
Republicii Gaboneze la București.

(Agerpres)

acționată de un tractor, care poate 
pătrunde pină in cel mai Îndepărtat 
sat. Cele 7 instalații de acest fel con
struite pină acum asigură o creștere 
a productivității muncii la prestațiile 
de măciniș cu 200 la sută, îmbunătă
țirea calității făinei, precum și înlă
turarea completă a pierderilor. Tot
odată. au fost dezafectate 70 din cele 
140 de mori obișnuite, care funcțio
nau in județ. (Gheorghe Baltă).

BISTRIȚA-NĂSĂUD. Un grup de 
Student! de la Institutul de arte 
plastice „Ion Andreescu" din Cluj- 
Napoca efectuează in orașul Bistrița 
practica anuală de producție si do
cumentare. Activitatea lucrătorilor 
din Întreprinderi, de pe platforma 
industrială și de pe ogoare, cartie
rele noi și vechile monumente arhi
tectonice, riul Bistrița și dealul Co-, 
drișorului, portul popular, obiceiu
rile și datinile străvechi, casele me
moriale „George Coșbuc", „Andrei 
Mureșan" și „Liviu Rebreanu" sint 
numai citeva din subiectele pe care 
studenții, pictori cu talent si sensi
bilitate. le transformă in fapt artis
tic. O parte din lucrările realizate 
vor fi reunite în expoziția selectivă 
care va fi găzduită de Salonul ar
telor plastice Bistrița. De asemenea. 
Studenții plasticieni lucrează la con
stituirea unul grupaj care sub ge
nericul „Ritmuri plastice bistrițene 
— 76“ va reuni peste 100 de acuare
le. guașe și tempera, ce vor ti do
nate întreprinderilor, școlilor și in
stituțiilor culturale din județ. (Ion 
Anghel).

VRANCEA. La Focșani și in 4 lo
calități rurale se află in construcție 
mai multe grădinițe și creșe cu un 
număr da 520 locuri. Prin darea lor 
in folosință, numărul locurilor in 
grădinițele și creșele din județ, 
construite din fonduri de stat și 
prin contribuția in bani și în mun
că a cetățenilor, va ajunge la aproa
pe 16 000. (Dan Drăgulescu).

MUREȘ. Cetățenii comunei Hodae 
și-au îndeplinit integral angajamen
tele anuale asumate in întrecerea 
pentru buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților, realizînd un 
volum de lucrări edilitar-gospodă- 
rești in valoare de peste 1 400 000 
lei. S-au construit poduri și podețe,

ei supraveghează, face In
tervenții la motoarele și 
dispozitivele de o extraor
dinară diversitate, așa in
cit toate să se poată men
ține în permanență la pa
rametrii maximali de func
ționare.

— Și cum asigurați su
pravegherea 1 Utilajele, 
după cite știu, sint răspin-

Ca intr-un institut de 
cercetări, inginerii întoc
mesc studii personale, le
gate de practică și de îm
bunătățiri. Ele izvorăsc din 
propunerile și indicațiile 
inginerului Pechianu, el În
suși doctorand la Institutul 
politehnic din Iași. Ingine
rul iși face un titlu de me
rit nu numai din viata co
lectivului. ci și a familiei

Hon de lei și unde flecare 
angajat atinge, grație uti
lajelor perfecționate, o 
productivitate de un mi
lion de lei anual.

Cu aceeași grabă impusă 
am trecut prin Uz’ina de 
piese de schimb și repara
ții siderutgice, prima uni
tate de pe platformă. Cu 
mai bine de un deceniu in 
urmă, timpul era mai ge-

Aprigul stil al oțelului
dite pe douăzeci și cinci de 
hectare.

— Nu distantele repre
zintă dificultatea cea mare, 
ci varietatea șl complexi
tatea utilajelor. Numai la 
laminorul de tablă groasă 
funcționează cam jumătate 
de milion de tranzistoare 
și tiristoare, in instalația 
complexă de tip modular. 
Peste douăsprezece mii de 
module electronice, pe sis
temul de automatizare și 
control a parametrilor teh
nologici. Desigur, toți cei 
peste opt sute de angajați 
au nevoie de o continuă 
pregătire profesională. Eu 
însumi am nevoie de o in
struire severă permanentă, 
încă din '72 am renunțat 
Ia orice pierdere de timp, 
concentrindu-mă asupra u- 
zinei șl a studiului indivi
dual.

sale. Cei doi copii urmeaz* 
studii de electrotehnică și 
el speră ca viitorii ingineri 
„să fie mai buni decit 
mine”, „să-i am colabora
tori toată viața", contlnuind . 
preocupările sale de inova
tor cu sumedenie de ino
vații, Intre care un sistem 
ds autometizare a desțun- 
derizării tablelor groase.

Cam atit am smuls de la 
inginerul Gheorghe Pechia
nu, în cele zece minute cit 
mi-a impus aprigul stil al 
oțelului, mai nemilos ca o-, 
ricind cu reporterii, Iar 
apoi l-am pierdut pe în
tinsul lanurilor lui, parte 
din cele peste o mie de 
hectare ce reprezintă teri
toriul combinatului, cel 
mai scump pămint al țării, 
unde un Ioc de munci a 
cerut investiții de un mi-

Tovarășului JEAN VINCENT 
Președintele Partidului Elvețian al Muncii

Dragă tovarășe Vincent,
Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, In numele Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Român și al meu personal, salutul nostru de caldă prietenie, fe
licitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Animați de profunde sentimente de stimă și solidaritate internationalists, 
comuniștii români dau o înaltă apreciere activității îndelungate desfășurate 
de dumneavoastră in conducerea Partidului Elvețian al Muncii pentru apăra
rea și promovarea intereselor oamenilor muncii, ale poporului elvețian, pen
tru pace, democrație și socialism.

Folosim prilejul aniversării nașterii dumneavoastră pentru a sublinia 
contribuția deosebită pe care ați adus-o la evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al Muncii, dintre clasa muncitoare și popoarele 
celor două țări. Sîntem convinși că legăturile frățești dintre partidele noas
tre, avînd Ia bază principiile marxism-leninismului, ale deplinei egalități in 
drepturi, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora in mod in
dependent linia politică, strategia și tactica revoluționară corespunzător con
dițiilor concrete în care își desfășoară activitatea, se vor amplifica și diver
sifica in interesul prieteniei dintre popoarele și țările noastre, în folosul 
cauzei unității partidelor comuniste, a tuturor forțelor antlimperialiste, în 
slujba cauzei păcii și securității in Europa și în întreaga lume.

Vă dorim, dragă tovarășe Vincent, viață lungă, putere de muncă și noi 
succese in activitatea pe care o desfășurați pentru promovarea intereselor 
poporului elvețian, pentru triumful socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Generalului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
Cu prilejul alegerii dumneavoastră ea secretar general al Partidului So

cialist Revoluționar Somalez și desemnării in inalta funcție de președinte 
al Republicii Democratice Somalia, vă adresez, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al statului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și urări de succese in Îndeplinirea Înaltelor răspunderi 
pe care vi le-au încredințat partidul și,poporul dumneavoastră.

Doresc, totodată, să vă exprim încrederea noastră că Intre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, intre Republica 
Socialistă România și Republica Democratică Somalia se vor dezvolta, in 
continuare, relații de strinsă prietenie și colaborare, in interesul celor două 
popoare, a) luptei pentru pace și securitate internațională, împotriva Impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o nouă ordine po
litică și economică internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

s-au «amenajat și reparat I km de 
drumuri, 50 000 mp străzi și ■ tro
tuare. Prin muncă voluntar-patrio- 
tică se vor realiza, de asemenea, noi 
obiective de interes obștesc, intre 
care și spațiosul cămin cultural la 
care lucrările se aflâ in toi. (Cornel 
Pogăceanu).

SUCEAVA. Pe baza rezultatelor 
obținute la probele teoretice și prac
tice au fost desemnați ciștigâtorn 
concursului național profesional „Cil 
mai bun pădurar", desfășurat recent 
la Suceava : locul I — Mihal Vele- 
horsehi, reprezentantul județului 
Suceava. La concurs au luat parte 
18 pădurari din 17 județe. (Gh. Pa- 
rascan).

IALOMIȚA. O preocupare de ac
tualitate a conducerii Uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugărești 
din județ este și extinderea secții
lor de prestări servicii către popu
lație. în primul semestru au fost 
creste 12 noi unități de profil, pină 
la sfirșitul anului urmind ca numă
rul acestora să depășească 40. în 
cartierele mărginaș» ale orașelor si 
la sate se vor înființa unități de fri
zerie. coafură, reparații Încălțămin
te, croitorie, centre de preluare 
pentru spălătoriile ehimice. (Aurel 
David).

DÎMBOVIȚA. Șantierul arheologic 
de muncă natriotică al tineretului 
deschis la începutul acestei veri la 
complexul muzeistic „Curtea Dom
nească" din Tirgoviște ișj propune 
să contribuie la punerea in valoare 
a urmelor de cultură materială din 
perimetrul străvechii cetăți de scaun. 
Pină in prezent, peste 400 de tineri, 
brigadieri — uteciști din Între
prinderile, instituțiile și liceele tir- 
goviștene — împreună cu studenți ai 
Facultății de istorie din București 
au participat la lucrări sub Îndru
marea dr. Nicolae Constantlneacu, 
cercetător principal la Institutul de 
arheologie al Republicii Socialiste 
România. Descoperirea laturii- ves
tice a zidului vechi de incintă și a 
unor pavaje datînd din epoca dom
niilor lui Petru Cercel și Mihai Vi
teazul constituie primele elemente de 
bilanț ale săpăturilor efectuate pină 
acum de tinerii brigadieri. (Al. Du- 
mi trache).

U.J.C.M. Arad produce 
un sortiment bogat 
de jucării aplicative
Uniunea județeană a coopera

tivelor meșteșugărești din Arad 
se preocupă constant de valori
ficarea priceperii și pasiunii lu
crătorilor din unitățile sale, ur
mărind diversificarea continuă a 
producției. Bunăoară, la coope
rativa „Precizia" din Arad, pe 
lingă producția de accesorii mo
to (meșteșugarii arădeni fiind 
aipgurii în țară care realizează 
asemenea produse) și cea de bu
nuri de larg consum destinată 
fondului pieței, in ultimii ani s-a 
dezvoltat mult producția de ju
cării. Astfel, numai în 1975 s-au 
livrat jucării în valoare de peste 
7,5 milioane lei, într-o gamă de 
15 sortimente („Pionier construc
tor", „Mic mecanic" II și IV, cea
suri didactice, jocuri de logică 
ș.a.). Pentru anul in curs, gama 
jucăriilor este prevăzută să 
crească cu noi sortimente. Iată 
citeva din noutățile ca se pre
gătesc acum. Trusa jocurilor me
canice. care are In componenta 
sa un micromotor, angrenaje ci
lindrice. conice, ax cardanic, șai
be de curea și alte piese, oferă 
micuților mecanici posibilitatea 
să realizeze lanțuri cinematica. 
Inclusiv cu angrenaj diferențial. 
Familia de jocuri, destinată feti
țelor pentru activități gospodă
rești, cuprind» printre altele un 
minibfttător de spumă acționat 
cu micromotor și un miniaspi
rator de praf. Truaa de electri
ficare a jocurilor mecanice, tre
nurile electrice, jocul „micul te
legrafist" slnt alte citeva produ
se interesante,

Pentru dezvoltarea producției 
de jucării și in special a jucă
riilor mecanice și electrificate, 
care sint din ce in ce mai mult 
solicitate de diverși beneficiari, 
baza de producție a cooperativei 
„Precizia" aparținlnd U.J.C.M. 
Arad se va dezvolta prin crea
rea și dotarea corespunzătoare a 
unui complex In care peste 500 
de meșteșugari arădeni, folosind 
tehnologii avansate de lucru, vor 
face să crească și mai mult fa
milia jucăriilor aplicative, spre 
bucuria copiilor. (Constantin 
Simion).

neros cu mine și oamenii 
trăiau încă in atmosfera 
baladelor, avînd suficient 
răgaz pentru povestiri și 
spovedanii. Producția uzi
nei atinge acum o sută de 
mii de repere anual. Con
stantin Popescu, directorul 
unității, și-a pus pecetea 
pe Întregul flux tehnologic 
și a creat cadrele necesare 
unei munci de mare preci
zie și răspundere. Vechile 
amintiri da la Reșița se a» 
mestecă aeum eu mai noile 
amintiri de la Galați. A 
forma specialiști pe măsu
ra acestui colos modern nu 
a fost lucru simplu și to
tul a pornit de la lecția de 
abecedar. Trecerea de la 
măsurători empirice la șa- 
blonaj a comportat adevă
rate studii psihologice șl 
tehnice, pină cind prima

echipă a demarat cu suc
ces și a reușit să-și duble
ze producția. Multe tipuri 
de piese revin, dar multe 
sint unicate, ori serie mică. 
Directorul Constantin Po
pescu a organizat un servi
ciu special și aici s-au fi
șat toate piesele turnate, in 
jur de două milioane. în 
ultima vreme s-a asimilat 
și a intrat In producție șl 
furtunul de înaltă ten
siune, eliminindu-se im
porturile și cheltuirea de 
valută pentru produsele in
geniozității și inteligenței 
omenești.

Ne îndreptăm spre Șiret. 
Ca o explozie solară urcă 
spre cer o ciupercă de a- 
buri albi, prefăcindu-se in
tr-o corabie cu plnze, care 
plutește apoi deasupra oțe- 
lăriei și furnalelor, in ne
gurile roșcate. Tot peisajul 
este marcat de prezenta a- 
cestui colos. O întreagă 
flotă siderurgică descarcă 
în noul port al fluviului 
minereuriie, care străbat 
apoi pe role drumul spre 
statia de sortare șl aglome
rare. Mașini grele gonesc 
pe șoselele pustii, printre 
halele ce fumegă și ard, ca 
intr-un dezastru. Abia cind 
ne Îndepărtăm, observăm 
și opera constructorilor 
care durează spre perife
riile platoului alte obiecti
ve. reprezentind a doua e- 
tapă de dezvoltare a cetă
ții oțelului, menită să asi
gure dublarea producției în 
acest cincinal marcat' din 
plin de revoluția tehnico- 
știintifică.
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La aniversarea noului Tratat Cu prilejul celei de-a XXX-a ședințe a sesiunii C.A.E.R.

de prietenie româno - sovietic
Se împlinesc astăzi șase ani de 

Xa încheierea unui document de o 
considerabilă însemnătate în a- 
nalele raporturilor frățești româ- 
no-sovietice: semnarea noului Tra
tat de prietenie, oolaborare și 
asistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Conceput 
în spiritul legăturilor interna
ționaliste cu profunde rădăcini is
torice ce au unit întotdeauna forțele 
revoluționare și democratice, parti
dele comuniste și popoarele celor 
două țări, continuînd și dez- 
voltînd prevederile tratatului din 
1948 — care consfințea relațiile de 
trainică prietenie și colaborare sta
tornicite după victoria puterii popu
lare în țara noastră — documentul 
semnat la 7 iulie 1970 la București 
reprezintă o expresie a hotărârii 
ambelor țări și popoare de a am
plifica și adînci colaborarea lor to
vărășească, un cadru juridico-poli- 
tic propice pentru ridicarea aces
teia pe un plan tot mai înalt, prin 
valorificarea posibilităților sporite 
generate de progresele celor două 
țări în construirea socialismului și 
comunismului. Poporul nostru a- 
cordă o înaltă prețuire raporturilor 
de prietenie, alianță 
reciprocă consfințite 
fiind ferm hotărit 
pentru intensificarea 
cu convingerea că aceasta 
punde intereselor ambelor popoare, 
măreței cauze comune a socialis
mului și păcii în lume.

Spre satisfacția popoarelor, noas
tre, în perioada care a trecut de la 
semnarea tratatului, România și 
Uniunea Sovietică aH realizat noi

și colaborare 
prin tratat, 

să facă totul 
lor continuă, 

cores-

și marcante rezultate in dezvolta
rea colaborării pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, în extin
derea și diversificarea formelor de 
cooperare în producție, a schimbu
rilor comerciale etc. Totodată, s-au 
lărgit relațiile pe tărâmul culturii, 
artei, învățămintului, au sporit con
tactele și schimburile de experien
ță în diferite sectoare ale edificării 
orânduirii noi.

Așa cum e cunoscut,. factorul e- 
sențial al dezvoltării relațiilor 
româno-sovietiice pe toate planurile 
îl constituie raporturile de solida
ritate și colaborare tovărășească 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., contactele 
directe dintre conducătorii de par
tid și de stat din cele două țări, 
în acest context, de însemnătate 
deosebită s-au dovedit întîlnirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Brejnev — în
tre care cea mai recentă a avut loc 
zilele trecute la Berlin, cu prilejul 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa — convor
birile lor tovărășești care, de fie
care dată, au stimulat puternic co
laborarea româno-sovieticâ pe cele 
mai diverse planuri.

Urmărind cu sinceră și profundă 
bucurie remarcabilele realizări ale 
Uniunii Sovietice — contribuție de 
deosebită însemnătate la întărirea 
forțelor socialismului — poporul 
român adresează în această zi po
poarelor sovietice un călduros salut 
și le urează din adincul inimii noi 
izbînzi în munca lor dedicată idea
lurilor comunismului, cauzei păcii 
și progresului în lume.

Marți după-amiază a plecat la 
Berlin delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, primul-ministru al gu
vernului, care va participa la lucrările 
celei de-a XXX-a ședințe a sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, reprezentant permanent al

★
La sosire, pe aeroportul Schone

feld, din Berlin, delegația română a 
fost întîmpinată de Horst Sinder- 
mann. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, Paul Ver
ner. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Schurer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. Ger
hard Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Otto Arendt, mi
nistrul transporturilor, Rudi Georgi,

Republicii Socialiste România in Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
Nicolae Mănescu, ministrul energiei 
electrice, Emilian Dobrescu, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Cioară, Ion Ioniță, Gheor- 
ghe Oprea, Ion Pățan, Constantin 
Dăscălescu, Angelo Miculescu. de mi
niștri și alte persoane oficiale.

Au fost de 
sadoful R.D. 
și membri

★
ministrul _______
unelte și mașini de prelucrare. Klaus 
Siebold, ministrul cărbunelui și e- 
nergiei, Horst Solie, ministrul comer
țului exterior, Giinther Wyschofsky, 
ministrul industriei chimice, și Her
bert Krolikowski, secretar de stat și 
prim adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Constantin Niță, ambasadorul Româ
niei în R.D.G., și membri ai amba
sadei.

ai

fată Hans Voss, amba- 
Germane la București, 
ambasadei.

construcțiilor de mașihi-

Președintele Filipinelor 
a primit scrisorile 

de acreditare a 
ambasadorului României

MANILA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, l-a primit pe Filip To- 
mulescu, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador al Republicii Socialiste 
România în Republica Filipine.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
telui Republicii Filipine și doamnei 
Imelda Marcos j . ' '
nie însoțit de calde urări de sănă
tate și fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul fili- 
pinez prieten.

Mulțumind pentru mesajul adresat, 
președintele Ferdinand Marcos a 
transmis la rîndul său, din partea 
sa și a doamnei Marcos, președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, expresia sentimentelor 
de prietenie, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare 
poporului român.

în continuare, președintele Ferdi
nand Marcos a relevat semnificația 
deosebită a vizitei în Filipine, în a- 
prilie 1975, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

un mesaj de priete-

LONDRA

încetarea din viață
PEKIN 6 (Agerpres). — într-un 

comunicat difuzat de agenția China 
Nouă, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Chinez. Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari și Consi
liul de Stat al R.P. Chineze anunță 
cu profundă durere că tovarășul 
Ciu De, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, membru al

REPUBLICA

SOCIALISTĂ VIETNAM

Permanent 
al Adunării Naționale
HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc prima ședință a Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam. Au 
fost ascultate și dezbătute rapoarte 
privind activitatea comisiei pentru 
elaborarea proiectului de Constituție 
și ale altor comisii ale Adunării Na
ționale.

Volgodonsk — cetatea 
centralelor atomice

înfăptuirea obiecti
velor prevăzute în cel 
de-al X-lea plan cin
cinal al U.R.S.S. mo
bilizează in cel mai 
înalt grad capacitățile 
creatoare ale oameni
lor sovietici. Roadele 
activității lor, desfă
șurată cu însuflețire 
și abnegație, își gă
sesc o expresie con
cretă în sporirea ne
contenită a producției 
tuturor ramurilor eco
nomiei 
apariția 
șantiere 
făuresc 
torului, 
inițiative 
velor diferitelor în
treprinderi îndreptate 
spre sporirea produc
tivității muncii, pro
movarea largă a teh
nicii moderne și pu
nerea tot mal eficien
tă în valoare a vastu
lui potențial al țării. 
Popoarele sovietica 
își demonstrează ast
fel prin fapte hotărâ
rea de a îndeplini în 
mod exemplar sarci
nile trasate de partid 
pentru construirea so
cietății comuniste.

Recent, 
donsk, 
Volga »e unește cu 
Donul, 
rea L 
leansk, a fost deschis 
șantierul de construc
ție a Uzinei de uti
laj pentru centrale 
atomoelectrice.

Considerat unul din 
principalele obiective 
ale noului cincinal, 
marele complex in
dustrial — cu o supra
față de 660 de hecta
re — va cuprinde trei 
secții de producție, „u- 
nice din toate punc
tele de vedere", după 
cum arată N. M. 
Ivanțov, adjunct al 
ministrului energeticii 
și electrificării al 
U.R.S.S.

Această întreprinde
re, reclamată de exi
gențele mereu sporite 
ale progresului tehnic

naționale, în 
a noi și noi 

pe care se 
uzine ale vii- 
în numeroase 

ale colecti- 
diferitelor

la Volgo- 
locul unde

, formind ma- 
artificială Tîm-

în domeniul energetic, 
urmează 
reactoare 
trice 
calzi 
toare 
cu o 
puțin 
kW. Potrivit prevede
rilor, in actualul cin
cinal, a cincea parte 
din sporul capacități
lor electroenergetice, 
reprezentînd 67—70 mi
lioane kW, urmează 
să fie asigurată de a- 
tomocentrale, pondere 
considerabilă a că
rei realizare nece
sită creșterea în pro
porție de 1,5 ori a ca
pacităților atomoelec- 
trice în perioada 1976— 
1980.

Iată cîteva din ca
racteristicile utilajelor 
ce imprimă ■ - 
rile de 
viitoarei uzine de la 
Volgodonsk. Aici vor 
funcționa 
verticale de oțel, 
dinei de 7 metri, cu 
diametrul de 10 metri 
și cuvete 
verticale, 
metri, cu 
12 metri 
instalații 
turnare și prelucrare 
termică a metalelor, 
de cea mai înaltă teh
nicitate. Desfășurarea 
procesului tehnologic 
prin asemenea „stații- 
gigant" va fi posibilă 
grație unor 
cu o putere 
tone, pe care 
sovietică le 
pentru prima

în prezent, 
fierul uzinei 
peste 7 000 de con-. 
structori, care reali
zează zilnic investiții 
de aproximativ 200 000 
ruble. Potrivit preve
derilor, anul acesta 
vor fi terminate fun
dațiile 
hale, se 
montarea 
se vor încheia lucră
rile la construcțiile in
ginerești, urmînd ca la 
începutul anului viitor 
să se poată trece la 
montarea utilajului 
tehnic propriu-zis.

să producă 
atomoelec- 

pentru neutroni 
și turbogenera- 
pentru aceștia, 
putere de cel 
un milion de

Constructorii de 
Volgodonsk au de 
luționat probleme 
ficile, 
fundațiile 
trebuie să 
solicitări 
Dacă la

la 
so- 
di- 
cu

ITALIA

trăsătu- 
unicitate

cuptoare
a-

de călire 
adînci de 16 
diametrul de 
— adevărate 
autonome de

macarale 
de 1200 
industria 
produce 
oară.
pe șan- 
lucrează 

de
care

principalelor 
va executa 

carcaselor,

începînd 
înseși, care 
reziste unor 
neobișnuite, 
construirea 

marelui combinat de 
autocamioane de pe 
Kama s-au folosit 4—6 
stilpi de susținere, aici 
trebuie folosiți 35—40 
asemenea stîlpî, deoa
rece înălțimea halei 
principale de produc
ție, ca să luăm un 
singur exemplu, este 
de 45 metri, avînd o 
deschidere a arcului 
de 42 metri.

Paralel, se desfășoa
ră lucrările de extin
dere a orașului Vol
godonsk. Pe o supra
față de 500 000 mp se 
construiesc blocuri de 
locuințe, proiectate 
conform ultimelor ce
rințe ale arhitecturii și 
confortului modern. 
Primele chei ale noi
lor apartamente vor fi 
înmînate locatarilor 
încă în acest an. Pe 
malul mării Țîmleansk 
se află în curs de a- 
menajare un nou parc. 
Se apropie de faza 
inaugurală numeroa
se alte construcții — 
noile cinematografe, 
cantine, școli 
buri.

Constructorii 
lui complex 
Volga și Don muncesc 
cu entuziasm pentru 
depășirea 
lucrărilor, 
netezesc 
amurgurile 
sînt punctate de jer
bele de 
sudurilor _____,
iar autobasculantele 
își poartă fără înce
tare poverile de be
ton. Sînt scene coti
diene, care confirmă 
angajamentul înscris 
pe marele panou de 
la intrarea pe șan
tier : „Executăm la 
timp lucrările pe im
portantul șantier al 
celui de-al X-lea cin
cinal !“ *

și du
mare- 
dintre

graficului 
Buldozerele 
drumurile ;

portocalii
scântei ale 
electrice ;

Laurențiu DUȚA

Un eveniment cu adîncă

a tovarășului Ciu Da
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez și pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, a înce
tat din viață la 6 iulie 1976, în virată 
de 90 de ani, în urma unei boli.

După cum anunță agenția China 
Nouă, pentru organizarea funeraliilor 
a fost formată o comisie în frunte 
cu președintele Mao Tzedun.

DE PRETUTINDENI
• LINĂ... BACTERI- 

CIDĂ. Institutul de cercetări 
în domeniul linii, în colaborare 
cu Institutul textil din Mos
cova, a pus la punct un inte
resant procedeu de confecțio
nare a unor pături igienice 
destinate în special spitalelor. 
Procedeul — constînd în im
pregnarea, pe cale chimică, a 
lînii din care urmează să se 
confecționeze păturile, cu un 
preparat bactericid — per
mite astfel o dezinfectare com
pletă (lenjeria de pat fiind 
sterilizată, de obicei, prin fier
bere). Primele rezultate practi
ce indică deja o micșorare con
siderabilă a riscurilor de infec
ție și transmitere a maladiilot 
contagioase.

Expunerea șefului delegației române la sesiunea ECOSOC
ABIDJAN 6 — Trimisul special 

Agerpres transmite : în cadrul lu
crărilor celei de-a 61-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), marți au mai 
luat cuvîntul șefii delegațiilor din 
Belgia, Iran, Afganistan, Cuba, 
Egipt, Iugoslavia, Uganda, Kenya, 
precum și conducătorii unor institu
ții și organisme internaționale de 
specialitate prezenți la lucrările se
siunii.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a expus punc
tul de vedere al țării noastre, po
trivit căruia evoluția situației inter
naționale evidențiază tot mai clar că 
structura actuală a relațiilor econo
mice internaționale și instituțiile e- 
xistente nu mai pot asigura dezvol
tarea constantă și armonioasă a eco
nomiilor naționale, soluționarea co
respunzătoare a problemelor progre
sului societății. Se manifestă ca o 
cerință obiectivă lichidarea vechilor 
relații sociale bazate pe inegalitate 
și asuprire, pe forță și dictat, înlo
cuirea acestora cu raporturi noi, ba
zate pe egalitate și echitate, care să 
permită satisfacerea intereselor și 
aspirațiilor tuturor națiunilor. Sîn- 
tem în prezent martorii intensificării 
luptei unite a popoarelor pentru o 
dezvoltare nouă a lumii, pentru con
solidarea și continuarea cursului des
tinderii și colaborării, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că România, țară socialistă și în a- 
celași timp țară în curs de dezvol
tare, a militat și militează continuu, 
atit pe plan bilateral, cît și pe plan 
multilateral, pentru ca raporturile in
terstatale să devină realmente echi
tabile, democratice. România consi
deră că divizarea lumii în țări dez
voltate și țări subdezvoltate. în țări 
bogate și țări sărace reprezintă una

din anomaliile cele mai grave ale 
epocii contemporane.

Referindu-se la documentele a- 
doptate la ultimele sesiuni ale Adu
nării generale, la Conferința minis
terială de la Manila a Grupului ce
lor 77 și la cea de-a IV-a Conferin
ță a Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare, vorbitorul a subliniat 
că România consideră că anul 1976 
trebuie să reprezinte începutul ho- 
târit al transpunerii în viață, pas cu 
pas, a programelor adoptate pe plan 
internațional. Depinde în bună mă
sură de țările prezente la sesiunea 
ECOSOC ca, prin dezbaterile și, 
mai ales, hotărîrile ce vor fi luate, 
actuala sesiune să marcheze trecerea 
efectivă la punerea în aplicare a 
măsurilor stabilite. Totodată, șeful 
delegației române a subliniat nece
sitatea reformulării și completării 
strategiei pentru al II-lea Deceniu al 
dezvoltării, în lumina noilor evoluții 
și exigențe pe planul raporturilor e- 
conomice și politice internaționale.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a arătat că în soluționarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale contemporane, un rol toț 
mai important revine Organizației 
Națiunilor Unite și celorlalte orga
nisme internaționale. O.N.U. repre
zintă, în concepția României, unul 
din mijloacele importante de care 
dispune omenirea și, în același timp, 
cadrul cel mai propice pentru dezba
terea 
nale, 
și pe 
turor 
Unite 
o manieră sporită, prin stimularea și 
facilitarea cooperării între toate sta
tele, la promovarea idealurilor de li
bertate și progres ale popoarelor, la 
cauza înțelegerii și colaborării inter
naționale, la întărirea securității și 
asigurarea unei păci trainice în lume.

largă a problemelor internațio- 
cu participarea activă, directă 
bază de egalitate deplină a tu- 
statelor. Organizația Națiunilor 
este chemată să contribuie de

Preocupări social-economice 
în țările în curs de dezvoltare

SIRIA. — Cu ajutorul Băncii 
diale, autoritățile siriene vor 
la punerea în aplicare a unui pro
iect privind realizarea celei de-a 
doua părți a canalului principal din 
bazinul rîului Balikh, care va avea o 
lungime de 52 km. în prima fază se 
prevede realizarea, cu ajutorul aces
tui canal, a unei rețele de irigații 
pe o suprafață de 9 000 ha. Lucrările 
vor fi executate de către o firmă de 
stat siriană.

mon- 
trece

GHANA. — Autoritățile ghaneze 
se preocupă în mod prioritar de 
transpunerea în practică a proiectu
lui de construire a barajului Kpong, 
obiectiv de primă importanță pentru

semnificație
Comentarii pe marginea desemnării unui reprezentant al 

P.C.I. în funcția de președinte al Camerei deputaților
Presa Italiană șl internațională re

levă semnificația deosebită a alegerii 
în calitate de președinte al Camerei 
deputaților a unui reprezentant al 
Partidului Comunist Italian. Pietro 
Ingrao, membru al Direcțiunii parti
dului, subliniindu-se că această ale
gere este, neîndoielnic, o expre
sie a mutațiilor profunde reliefate 
de recentele alegeri, o recunoaștere a 
forței, prestigiului și influentei P.C.I., 
rezultat al puternicului ecou pe care 
11 are în rîndurile poporului italian 
programul său de soluționare a pro
blemelor acute ce frămîntă în prezent 
Italia, al politicii sale de largi alianțe 
cu celelalte forțe democratice și pro
gresiste. în acest sens se subliniază că 
această alegere, ca și cea a liderului 
democrat-creștin A. Fanfani ca pre
ședinte al Senatului, constituie rezul
tatul unui consens al tuturor partide
lor politice italiene importante, mar- 
cînd, astfel, un eveniment fără prece
dent, de bun augur pentru viitor. Zia
rul „L’UNITÂ" consideră că „semni
ficativul act unitar prin care s-a des
chis cea de-a 7-a legislatură poa
te și trebuie să constituie un punct 
de pornire in procesul de întărire și 
consolidare a unității tuturor forțe
lor populare, singura modalitate de 
natură să faciliteze ieșirea țării din 
actuala situație de criză și să asigure 
înaintarea ei pe calea progresului și 
democrației".

Folosind o comparație plastică, co
respondentul la Roma al agenției 
„FRANCE PRESSE", Michel Villa, re
latează în felul următor modul cum 
s-a desfășurat această istorică ședință

a parlamentului: „Luni, la Roma a 
avut loc un reușit «concert» fărp. note 
false, cu ocazia deschiderii noului 
Parlament italian. Perfect acordate, 
«viorile» celor șase partide principale 
— acele partide care au fondat repu
blica — n-au făcut să se audă decît o 
singură arie armonioasă și profundă 3 
aceea a reconcilierii naționale. Depă
șind așteptările, compromisul institu
țional reprezintă un eveniment istoric 
pentru această țară. Este de sperat ca 
însăși această metodă colegială să 
prezideze la definirea viitorului pro
gram de guvernământ. Evenimentul 
este cu atit mai remarcabil cu cit 
președinția Camerei a fost încredința
tă unui comunist, Pietro Ingrao. Este 
pentru prima dată de la crearea, in 
1946, a Frontului comun antifascist 
cind s-a realizat o asemenea înțele
gere. Pe culoarele Camerei, numeroși 
deputați vorbeau despre revenirea la 
izvoarele tinerei republici. Prin gestul 
lor de astăzi, cele șase partide — de- 
mocrat-creștinii, comuniștii, socialiș
tii, social-democrații, liberalii, repu
blicanii — cheamă la acțiune unită 
pentru a lupta contra pericolului co
mun : criza economică. Desigur, ră
mâne de văzut dacă ei vor fi tot atit 
de uniți cind vor trebui înfruntate, in 
cursul săptăminii viitoare, primele 
obstacole pentru formarea noului gu
vern".

în mod firesc, observatorii șl zia
rele sînt preocupați de modul în care 
formarea noului guvern va reflecta 
mutațiile intervenite în raporturile de 
forțe pe eșichierul italian ca urmare 
a recentelor alegeri. în legătură cu 
aceasta, ziarele italiene de cele mai

diferite orientări subliniază că nu pot 
și nu trebuie să fie ignorate rezulta
tele votului de la 20 și 21 iunie, care, 
după cum scrie „CORRIERE DELLA 
SERA", „au confirmat voința de 
schimbare a maselor i 
„Este necesară — afirmă 
GERO" — o profundă 
atitudinea partidelor și 
de conducere a țării".

„Trebuie exclusă, de 
ideea unor guverne cu o 
tată, de serviciu, intrucit gravele pro
bleme ale țării nu pot să aștepte" — 
subliniază, la rîndul său, și ziarul 
„LA STAMPA". în legătură cu 
aceasta, cotidianul „PAESE SERA" 
relevă că „nu se profilează nici o 
perspectivă serioasă in afara unei în
țelegeri intre toate forțele politice 
democratice — singura soluție in mă
sură să infrunte, cu adevărat, o criză 
care rămine deschisă in continuare".

Desigur, cotitura solicitată de ale
gători depinde și de modul în care 
va răspunde acestei cerințe Partidul 
Democrat-Creștin. Pe acest plan, este 
semnificativ că unii dintre liderii 
acestui partid, cum ar fi actualul mi
nistru al apărării, Forlani, au arătat 
că ar fi necesară o confruntare apro
fundată între forțele politice pentru a 
se ajunge la o largă împărțire a răs
punderilor în legătură cu marile teme 
ale vieții naționale. Comentînd ase
menea declarații, revista „PANORA
MA" conchide că „astăzi este imposi
bil să se guverneze Italia avind in 
opoziție jumătate din întregul electo
rat, adică întreaga stingă".

voința
de cetățeni". 

; „ILMESSA- 
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durată limi-
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Cereri de dezangajare 
militară a Marii Britanii

Festivitățile din Republica 
Capului Verde

dezvoltarea energeticii. Lucrările ur
mează să se încheie în 1980, cu un 
fond de investiții apreciat la 170 mi
lioane dolari. Curentul electric pro
dus d<^ viitorul obiectiv hidroenerge
tic va, 
mina de

le viitorul o_____ _______
aj fi folosit cu precădere de 

bauxită de la Kibi.
— Unitățile Societății zai- 
mine și industrie din zona 
organism nou creat — vor 

o capacitate de producție de 
tone minereu de wolfram, 60 
minereu de tantal, 700 kg de

ZAIR.
reze
Kivu 
avea
5 500 
tone 
aur și alte minereuri de metale rare.

' Societatea prevede, de asemenea, 
creșterea extracțiilor de aur în ză- 
cămîntul de la

de

Twangiza.

— în capitala Tan- 
să intre în funcțiune

TANZANIA, 
zaniei urmează 
un centru telefonic international. In
vestițiile necesare realizării acestei 
construcții, destinată racordării capi
talei tanzaniene la comunicațiile in
ternaționale, sînt de 9 milioane de 
șilingi. Inițial, centrul va avea o ca
pacitate de 125 linii, care în faza fi
nală va ajunge la 1 000 linii.

la 
la 
o 

producție medie anuală de 33 000 tone 
de cupru electrolitic cu o puritate 
de 99,97 la sută — s-a anunțat în 
capitala Perului.

PERU. — Topitoria de cupru de 
Cerro Verde, care se construiește 
900 km sud de Lima, va realiza

BRAZILIA. — Compania de distri
buire a electricității din statul bra
zilian Parana a primit de la Banca 
națională un împrumut de 52 milioa
ne dolari pentru realizarea unui pro
iect de extindere a rețelei electrice. 
Acest proiect va permite aprovizio
narea cu electricitate a 141 000 noi 
abonați în principalele localități ale 
statului.

Capricii
JAPONIA. — în Japonia continuă 

fenomenul neobișnuit pentru această 
perioadă a anului — de răcire a vre
mii. în diferite regiuni ale tării se în
registrează cele mai scăzute tempe
raturi ale aerului din ultimele dece
nii. în zona Muntelui Fuji a nins, 
grosimea stratului de zăpadă depă
șind 7 cm. Răcirea vremii a provocat 
pagube recoltelor agricole.

LONDRA 6 — Corespondentul nos
tru transmite : Marea Britanie nu 
poate continua să mențină, pe 
termen nedefinit, armata sa de pe 
Rin, dislocată în R.F.G. în confor
mitate cu obligațiile ce revin Angliei 
în cadrul Alianței nord-atlantice — se 
arată într-un document publicat 
grupul parlamentarilor laburiști 
stingă, cunoscut sub denumirea 
„Tribune". Grupul reunește 
din cei 314 membri laburiști 
mentului britanic.

Totodată, documentul 
„Tribune", după ce condamnă diviza
rea lumii în blocuri militare și se 
pronunță pentru desființarea simul
tană a N.A.T.O. și a Tratatului de la 
Varșovia, cere reducerea progresivă 
a angajamentelor Marii Britanii în 
N.A.T.O. Pe de altă parte, se eviden
țiază că țara nu mai poate justifica 
rămînerea ei ca membru în S.E.A.T.O. 
și C.E.N.T.O. Documentul semnat de 
parlamentarii laburiști de stînga se 
pronunță, de asemenea, pentru redu
cerea cu cel puțin un miliard de lire 
sterline a cheltuielilor militare ale 
Marii Britanii.

de 
de 
de
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PRAIA 6 (Agerpres). — La Praia
— capitala Republicii Capului Verde
— au avut loc, la 5 iulie, festivități 
prilejuite de aniversarea unui an de 
la proclamarea independentei țării, 
rod al luptei pline de abnegație duse 
de poporul din arhipelag, sub condu
cerea Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.).

La mitingul desfășurat pe stadionul 
central din Praia, în prezenta a zeci 
de mii de locuitori, au luat parte con
ducători de partid și de stat.

în discursul rostit cu acest prilej, 
Aristides Pereira, secretarul general 
al Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, președintele Republi
cii Capului Verde, a evocat lupta 
plină de sacrificii a poporului din ar
hipelag pentru cucerirea independen
tei și măsurile inițiate în vederea 
progresului social-economic al Repu
blicii Capului Verde. El a trasat sar
cinile ce revin militanților P.A.I.G.C. 
în vederea înfăptuirii programului de 
dezvoltare economico-socială a țării.

• CENTENARUL MO
TORULUI CU PISTON. 
La sfirșitul lunii aprilie 1876, 
tehnicianul german Nikolaus 
August Otto a pornit primul 
motor cu gaze în patru timpi, 
pe care l-a construit împreună 
cu inginerul Eugen Lange. Pînă 
astăzi, ottomotorul — cum a 
fost inițial denumit și care a de
venit, ca urmare a repetatelor 
perfecționări, motorul obișnuit 
de automobil, cu piston — a 
fost fabricat în sute de milioane 
de exemplare și răspîndlt în în- 

nume- 
găsi un 

acțio- 
ușoare, 
Wankel

de exemplare și raspmdi 
treaga lume. în pofida 
roaselor încercări de a 
mijloc mai bun pentru 
narea autovehiculelor 
nici motoarele Diesel, 
sau cele electrice, nici turbinele 
cu gaze n-au reușit, pînă acum, 
să înlocuiască motorul cu pis
ton, care, la frumoasa vînstă de 
100 de ani, continuă să „pros
pere".

în U.R..S.S. a fost lansată nava cosmică
„Soiuz-21

MOSCOVA 6 (Agerpres). — în 
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului circumterestru, în 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
marți, la ora 14.09 (ora Bucureștiu- 
lui). nava cosmică „Soiuz-21", pilota
tă de un echipaj format din coman
dantul navei — colonelul Boris Vo- 
linov, și inginerul de bord, locote- 
nent-colonelul Vitali Jolobov.

Programul de zbor al navei „So- 
iuz-21", transmite agenția T.A.S.S., 
prevede experiențe comune cu sta
ția cosmică orbitală „Saliut-5“, lan
sată pe o orbită circumtefestră, la 
22 iunie anul acesta.

Potrivit primului raport transmis 
de echipaj și datelor telemetrice, sis
temele de bord ale navei funcționea
ză normal. Cosmonauții au trecut la 
îndeplinirea programului de zbor.

• RADIATE DIN RE
GISTRELE DE NAVIGA
ȚIE. în ultimii patru ani, un 
număr de 754 nave maritime 
din diferite țări ale lumii, to- 
talizînd 4 200 000 tone, au fost 
șterse din registrele societăților 
de asigurări in urma ciocnirilor, 
incendiilor, furtunilor și scufun
dărilor — a anunțat Institutul 
pentru economia maritimă din 
Bremen (R.F.G.). Dintre aces
tea, 12 nave au dispărut, între 
care vasul norvegian gigant 
„Berge Istra", a cărui urmă s-a 
pierdut. în decembrie 1975, In 
vestul Oceanului Pacific.
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a fost oficial proclamat președinte al 
Portugaliei de Tribunalul Suprem 
după verificarea scrutinului desfășu
rat la 27 iunie. Potrivit Constituției, 
noul președinte urmează să depună 
jurămîntul și să fie învestit în termen 
de opt zile după proclamarea sa 
oficială.

Șahinșahul Iranului, M<” 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a 
primit pe Zulfikar Aii Bhutto, pri
mul ministru al Pakistanului, sosit 
într-o vizită la Teheran, informează 
agenția iraniană de știri Pars.

• PANSAMENT- 
LENTILĂ. Pînă în prezent 
rănile corneei erau suturate 
chirurgical. în urma cercetări
lor efectuate la clinica de of
talmologie de la Universitatea 
din Main (R.F.G.) s-a ajuns la 
o nouă metodă : aplicarea pe 
răni a unei lentile speciale care 
prezintă avantajul că apropie 
perfect cele două părți ale cor
neei lezate și evită, în același 
timp, formarea cicatricelor. 
Noua metodă este totodată șl 
mult mai simplă.

După o nouă întrevedere 
între președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, și cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, extinsă apoi 
la nivelul delegațiilor, care au cu
prins mai mulți miniștri, marți după- 
amiază s-a încheiat la Hamburg noua 
rundă de convorbiri franco—vest- 
germane la nivel

Convorbiri afgano-indie-
HG. La Kabul au început convor
birile oficiale între președintele Af
ganistanului, Mohammad Daud Khan, 
și primul ministru indian, Indira 
Gandhi, aflată în vizită în această 
țară. Cu acest prilej au fost exami
nate aspecte ale relațiilor bilaterale 
și principalele probleme internațio
nale de interes comun.

• „VITEZĂ" DE DI
NOZAUR. Pornind de la 
strînsa legătură existentă între 
mărimea corpului, lungimea pa
sului și viteza unui animal, pro
fesorul britanic Neil Alexander 
de la Universitatea Leeds a 
calculat că un dinozaur, in greu- t 
tate de circa 30 tone, înainta 
prin mlaștinile de acum 70 mi
lioane de ani cu 3 km pe oră { 
în schimb, un dinozaur mai mic 
(cam de mărimea unui stat de 
om) putea atinge viteze de pînă 
la 12 km pe oră.

înalt.

La Riad au luat con*
regele Khalid alvorbirile dintre

Arabiei Saudite și suveranul Hussein 
al Iordaniei, aflat într-o vizită oficia
lă în capitala saudită. Au fost exa
minate relațiile bilaterale, mutațiile 
intervenite în evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, precum și princi
palele aspecte ale situației internațio
nale actuale. De ambele părți a fost 
exprimată dorința de a dezvolta 
și diversifica relațiile de cooperare 
dintre Iordania și Arabia Saudită și 
de a contribui la soluționarea proble
melor care preocupă lumea arabă.

Președintele Consiliului Re
voluției din Algeria, Houari Boume- 
diene, a semnat legea cu privire la 
intrarea în vigoare a Cartei Națio
nale. în care sînt consemnate reali
zările obținute de poporul algerian de 
la proclamarea independenței țării. 
Carta Națională a fost aprobată în 
cadrul referendumului care a avut 
loc la 27 iunie în Algeria, fiind su
pusă în prealabil dezbaterii maselor 
largi populare.

Conferință. La Viena au !n’ 
ceput lucrările unei conferințe in
ternaționale cu privire la rezervele 
mondiale de petrol și gaze naturale, 
la care participă oameni politici, e- 
conomiști, experți în domeniul pe
trolier din numeroase țări ale lumii, 
delegați din partea unor organisme 
internaționale specializate. Parti- 
cipanții și-au propus să estimeze 
rezervele mondiale de petrol și gaze, 
luind în același timp în considera
ție noile metode de exploatare a a- 
cestor materii prime, creșterea prețu
lui și toți indicii care pot modifica o 
apreciere reală. Pînă în prezent se 
considera că rezervele existente sînt 
suficiente, în condițiile unui consum 
la nivelul actual, pentru circa 50 de 
ani, dar, potrivit noilor estimări, ele 
vor ajunge pentru 100 de ani.

• VESTIGII INEDITE 
ALE CIVILIZAȚIEI SUME- 
RIENE au fost dezgropate, de 
către arheologi irakieni, la sud 
de Abu Dhabi. Este vorba de un 
tezaur format din bijuterii șl 
vase de lut. Aceste obiecte au 
fost identificate ca aparținînd 
perioadei de înflorire a orașe- 
lor-state sumeriene Ur, Uruk, 
Kiș și ele stau mărturie inten
selor legături ale sumerie
nilor — evocate în documentele 
sumeriene și chiar în epopeea 
lui Ghilgameș. — cu regiunile 
din zona sudică a Golfului.

le vremii

S.U.A. — Cea mai puternică secetă 
din ultimii 125 de ani a afectat în 
această vară statul american Califor
nia. Potrivit datelor furnizate de Bi
roul fermierilor din California, pa
gubele provocate culturilor agricole și 
zootehniei se ridică deja la 525 000 000 
dolari. Dacă ploile nu vor începe în 
viitorul imediat, subliniază biroul.

pierderile fermierilor vor depăși 1 mi
liard de dolari.

BELGIA. — Incendiile din păduri 
se adaugă lungului șir de pagube ma
teriale provocate în Belgia 
— s-a arătat la Bruxelles, 
cursul zilei de luni, cîteva 
hectare de pădure au fost 
de un incendiu izbucnit în 
de granița cu Luxemburgul. Un alt 
incendiu a provocat deteriorarea unei 
stații de televiziune, ducînd la între
ruperea emisiunilor pentru cel puțin 
24 de ore. Importante forțe umane șl 
utilaje au fost deplasate in această 
zonă pentru a limita efectele calami
tății. în partea sudică a țării, un in
cendiu a distrus 130 ha de pădure.

de secetă 
Numai in 
sute de 

devastate 
apropiere

£eg6. Incl°nezia a Intrat în 
vigoare legea prin care producția sau 
comercializarea de narcotice sînt 
sancționate cu pedeapsa capitală sau 
cu închisoare pe viață. Recent, în 
Indonezia au fost realizate operațiuni 
polițienești care au dus la depistarea 
și arestarea a 297 traficanți de narco
tice, din care multi erau membri ai 
unui „sindicat" clandestin cu baze de 
sprijin în Jawa Centrală și Sumatra.

ACOld. La ottawa a fost sem
nat acordul de cooperare economică 
dintre Canada și țările Pieței comu
ne. în comunicatul dat publicității se 
relevă că documentul vizează atit 
promovarea schimburilor comerciale, 
cît și extinderea cooperării economi
ce. De asemenea, se accentuează că 
acordul constituie un răspuns la do
rința Canadei de a-și diversifica și 
extinde relațiile economice externe, 
între altele, se prevede realizarea 
unor legături mai strînse între indus
triile vest-europene și cea canadiană, 
inclusiv sub forma unor proiecte în 
terțe țări.

• PRIMA EXPEDIȚIE 
OCEANOLOGICĂ CHI
NEZĂ și-a încheiat recent cu 
succes cercetările științifice e- 
fectuate în Oceanul Pacific. 
Toate instrumentele și întregul 
echipament folosit de expediție 
au fost proiectate și realizate 
în R.P. Chineză. Pentru expe
diție au fost amenajate două 
nave științifice chinezești cu un 
deplasament de 10 000 tone fie
care.

• BĂUTURILE AL
COOLICE... IN CIFRE. 
Elveția ocupă al cincilea loc 
în lume (după Franța, Italia, 
R.F. Germania și Austria) în ce 
privește consumul de băuturi 
alcoolice pe cap de locuitor — 
se arată într-un document pu
blicat la Berna. între 1971 și 
1975 consumul anual de vin pe 
cap de locuitor a fost de 61,9 
litri, cifră inferioară, totuși, ni
velului record de 135,9 litri, cît 
se înregistrase la sfîrșitul seco
lului trecut. între 1966 și 1970 
consumul individual de bere a 
fost de 104 litri pe an.
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