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Griul s-a copt pe mari suprafețe, toate Iurtele
satelor să fie concentrate pentru
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CARE ESTE STADIUL SECERIȘULUI LA GRIU?

Programul dezvoltării producției și desfacerii bunurilor 
de consum—o expresie a preocupării statornice a partidului
pentru ridicarea continuă a bunăstării întregului popor,

un îndemn la muncă avîntată pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor cincinalului

. Cu viu interes și deosebită satis
facție au luat cunoștință oamenii 
muncii de „Programul privind pro
ducția și desfacerea către populație 
a bunurilor de consum in peri
oada 1976—1980", aprobat de Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României în ședința comună din 
1 iulie a.c. Prevederile programului, 
primul program 
de acest fel — 
elaborat din ini
țiativa și sub di
recta îndrumare 
a secretarului ge
neral al partidu
lui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
— se înscriu în 
contextul politicii 
consecvente a. 
partidului, în an
samblul măsuri
lor stabilite de 
Congresul al 
XI-lea al parti
dului pe linia 
sporirii gradului 
de civilizație, de 
bunăstare a tuturor celor ce mun
cesc, de îmbunătățire continuă a 
aprovizionării populației cu bunuri 
de consum — corespunzător dezvol
tării economiei, 
național.

Rețin înainte 
sporurile stabilite 
acest cincinal — 
suplimentare din ramurile produc
ției materiale, a îmbunătățirilor adu
se planurilor din industrie și agri
cultură — sporuri care privesc toa
te domeniile producției bunurilor de 
consum : alimentar și de alimentație 
publică, confecții-tricotaje-încălță- 
minte, bunuri de folosință îndelun
gată, bunuri de uz casnic și gospo
dăresc, materiale de construcții etc. 
Astfel, față de Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului, nive
lurile de creștere prevăzute pentru 
1980, în comparație cu 1975. vor fi

cu 15—25,proce>n,te mai mari la carne 
și preparate din carne, cu 20—30 
procente la lapte de consum, cu 
120—130 procente la peste, eu 20—30 
procente la brânzeturi, cu 15—20 pro
cente la zahăr, cu 60—70 procente la 
fructe,, cu 18—20 procente ha trico
taje, cu 14—15 procente la frigidere, 
cu 20—23 procente la aparate de ra- 
diorecepție etc. Drept rezultat, con
sumul mediu pe locuitor la produse

nilor, în nivelul de venituri al fami
liilor, în gradul de cultură și civi
lizație al întregului popor. El are in 
vedere, totodată, necesitatea ca ofer
ta bunurilor de consum să fie core
lată cu cerințele unei alimentații ra
ționale, determinată pe baza norme
lor fiziologice optime, cu mutațiile 
decurgînd din atragerea unui număr 
crescînd de oameni și în special a 
femeilor în cîmpul muncii, ca și de

In planul cincinal sint prevăzute toate măsurile necesare pentru creș
terea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Programele 
adoptate asigură, în citeva domenii importante ale producției bunurilor 
de consum - alimentare, de îmbrăcăminte, materiale de uz casnic, elec
trice sau electrotehnice - o creștere mare a producției. Aceasta va per
mite satisfacerea cerințelor maselor populare în condiții superioare pre
vederilor inițiale stabilite de Congresul al XI-lea.

NICOLAE CEAUȘESCU

creșterii venitului

de toate atenția 
în program pentru 
pe baza creșterilor

alimentare și gradul de înzestrare a 
populației cu bunuri de' folosință 
curentă și îndelungată se vor mări 
într-o proporție considerabilă.

Programul — prin toate prevederi
le sale — oglindește concepția parti
dului nostru de creștere a standar
dului de viață al oamenilor muncii 
ca un proces continuu, determinat, pe 
de o parte, de posibilitățile reale ale 
economiei naționale, de capacitatea 
ramurilor productive de a pune la 
dispoziția populației bunurile de care 
ea are nevoie, iar pe de altă parte, 
determinat de cerința de a satisface 
cu posibilitățile existente, în condiții 
maxime, cerințele în creștere de bu
nuri de consum. Programul are in 
vedere toate sferele consumului — 
alimentar, nealimentar, de alimen
tație publică — în strînsă legătură 
cu schimbările ce au loc în condi
țiile de muncă și viață ale cetățe-

faptul că membrii societății noastre 
trebuie să dispună de tot mai mult 
timp liber pentru a participa la via
ța socială, pentru a se ocupa de pre
gătirea lor profesională și culturală, 
de creșterea și educarea copiilor. în 
această idee, în cadrul măsurilor sta
bilite prin Program se urmărește nu 
numai creșterea cantitativă a ofertei 
de mărfuri puse la dispoziția popu
lației, ci și o mai largă diversificare 
a sortimentelor, crearea unor condi
ții de viață tot mai civilizate. Sint 
stabilite astfel sarcini speciale de 
asimilare a noi produse casnice și 
electrocasnice cu performanțe tehni
ce ridicate, capabile să preia o parte 
crescîndă din treburile gospodărești, 
să ușureze munca femeilor, să asi
gure fiecărei familii condiții îmbu
nătățite de folosire a timpului liber. 
Intrucît în decursul anilor s-a re
simțit o insuficientă satisfacere a

cerințelor populației cu articole mă
runte de uz gospodăresc, în Program 
se prevede lărgirea substanțială a 
acestei game de produse, numărul 
lor urmînd să crească pînă în 1980 
cu încă o treime.

Este semnificativ faptul că o a- 
tenție deosebită se acordă artico
lelor pentru copii — și ’ 
suficient diversificate pînă 
zent. Intr-un capitol aparte 

bilite 
concrete 
voltare a alimen
tației publice — 
sector cu un im
portant rol social 
și economic — 
care va trebui să 
acorde o mai 
mare atenție spo
ririi producției și 
diversificării pre
paratelor. îmbu
nătățirii calității 
meniurilor, a con
dițiilor de servire 
ale publicului.

Concomitent cu 
creșterea cantita
tivă și

___ __ de 
concretizează 

de

ele in- 
in pre- 

sînt sta- 
sarcinile 
de dez-

diversifi- 
consum, Pro- 

sarcini de- 
importante vizînd îm- 

a acestora.

carea bunurilor 
gramul 
osebit 
bunătățirea calitativă
Astfel, se prevede mărirea continuă 
a volumului de produse superioare 
ca funcționalitate și utilitate, cores
punzător creșterii disponibilităților 
bănești ale populației, a orientării 
cererii de consum spre mărfuri cu 
o mai mare valoare de întrebuințare, 
în actualul cincinal, va spori ponde
rea produselor alimentare cu un înalt 
nivel nutritiv, precum și al confec
țiilor și tricotajelor cu un finisaj 
superior, se va mări de peste trei 
ori producția de încălțăminte de tip 
superior, iar gama articolelor chi
mice, electrice și electrotehnice se 
va îmbogăți cu noi sortimente per
fecționate., în paralel, se va asigura
(Continuare în pag. a IlI-a)
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suprafața deCifrele înscrise în perimetrul fiecărui |udeț arată : cifra de sus 
procente, în cooperativele agricole, iar cifra de jos — în

- suprafața de pe care s-a strîns recolta de 
întreprinderile agricole de stat (la 13 iulie a.c.).
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grîu, în

în zona de sud a țării, precum 
și într-o mare parte a Transilva
niei și a Moldovei, griul a dat in 
copt. Au fost create pretutindeni 
condiții să se lucreze din plin la re
coltat. Pentru strîngerea neîntîrzia- 
tă a producției — în așa fel incit 
să se înlăture orice pierderi prin 
scuturare — se impune ca în fiecare 
unitate agricolă munca să fie orga
nizată temeinic, lucrindu-se din zori 
și pînă în noapte.

De aceea, așa cum s-a subliniat Ia 
ultima ședință a comandamentului 
central, organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale și con
ducerile unităților agricole au dato
ria ca. printr-o bună organizare a 
muncii, să asigure folosirea la în
treaga capacitate a combinelor, a 
preselor de balotat paie și a mijloa
celor de transport, dirijîndu-le ope
rativ pe acele lanuri care trebuie re
coltate cu prioritate. în cele mai 
multe locuri a fost aplicată indica
ția de a 
lucru pe 
agricole, 
atinse în 
mună și .. _
nele și organizațiile de partid, co
mandamentele locale au acționat mai 
energic pentru mobilizarea oamenilor 
muncii din agricultură și utilizarea 
cu randament sporit a mijloacelor 
tehnice în vederea grăbirii secerișu
lui și a celorlalte lucrări agricole de 
vară. Ca rezultat, în ultimele zile, 
ritmul recoltatului a fost intensificat.

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că. pînă la 13 
iulie, griul a fost recoltat de pe

se stabili grafice zilnice de 
combine și celelalte utilaje 
viteze de lucru care să fie 
fiecare unitate agricolă, co- 
județ. De asemenea, orga-

446 500 hectare — 19 la sută din su
prafața ocupată cu această cultură. 
Așa cum rezultă din cifrele înscrise 
pe harta alăturată, care reprezintă 
stadiul recoltatului in procente, lu
crările sint mai avansate in între
prinderile agricole de stat din jude
țele Tulcea, Buzău, Constanța, Dolj, 
Brăila și în cooperativele agricole 
din județele Tulcea, Buzău. Brăila, 
Teleorman, Ialomița, Ilfov etc.

Pentru grăbirea recoltatului — e- 
xistind condiții ca multe unități agri
cole să încheie această lucrare în 
cursul acestei săptămîni — este ne
cesar să se acționeze mai energic în 
vederea bunei utilizări a mijloacelor 
tehnice, astfel incit să fie îndeplini
te graficele zilnice de lucru pe com
bine, vitezele stabilite pe unități a- 
gricole la recoltat, balotat paie și în- 
sămințatul culturilor succesive. Din 
analizele efectuate de ministerul de 
resort rezultă că în întreprirtflerile 
agricole de stat din județele Ialomi
ța, Timiș și Dîmbovița a fost atinsă 
viteza zilnică la recoltatul griului. 
De asemenea, a fost atinsă viteza zil
nică de lucru prevăzută — 7 900 hec
tare — în cooperativele agricole din 
județul Olt, iar in cele din județele 
Dolj. Buzău și Teleorman se apropie 
de cea stabilită în grafice. Trebuie

arătat că, în cursul zilei de luni, în 
cooperativele agricole din județele 
Ilfov și Ialomița s-a atins numai ju
mătate din viteza de lucru stabilită 
pentru recoltatul griului. Această si
tuație se datorește, în principal, fap
tului că nu se utilizează întreaga ca
pacitate de lucru a combinelor. Or, 
există norme bine calculate pentru 
fiecare tip de combină, norme care, 
printr-o bună organizare a muncii, 
așa cum arată experiența a nume
roși mecanizatori fruntași, pot fi 
ușor îndeplinite și depășite.

în zilele care urmează, ritmul se
cerișului va trebui intensificat pen
tru a stringe la timp și fără pierderi 
recolta acestui an. Pentru aceasta se 
cere ca, în fiecare unitate, munca să 
fie temeinic organizată, pe bază de 
programe precise de lucru, la nive
lul maxim al posibilităților oferite 
de dotarea tehnică. De aceea, în a- 
ceste zile de muncă încordată, pe 
primul plan al activității organelor 
și al organizațiilor de partid, a co
mandamentelor locale trebuie să stea 
mobilizarea mecanizatorilor, coopera
torilor. a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură la strîngerea cu gri
jă a 
ziată 
vară.

recoltei. la 
a celorlalte

executarea neîntîr- 
lucrări agricole de

ÎN PAGINA A III-A
Relatări ale corespondenților noștri

privind mersul lucrărilor

In general, vizităm ex
pozițiile fără a avea mari 
surprize. Iată însă că Mu
zeul de Istorie a partidu
lui găzduiește la Bucu
rești o expoziție — „MI
NITEHNICUS", 
noua — care 
această regulă: părăsim 
expoziția profund impre
sionați de o serie întrea
gă de realizări neaștep
tate, de invenții demne 
de toată prețuirea. Pare 
de necrezut și totuși este 
așa: la actuala expoziție 
„Minitehnicus", preten
țiosul O.S.I.M. — Oficiul 
de Stat pentru Invenții și 
Mărci — a înregistrat 18 
invenții. Cifra este mare 
chiar și pentru o expozi
ție tehnică obișnuită; ea 
ne apare cu atît mai ex
traordinară atunci cînd ne 
gindim că „Minitehnicus" 
este un concurs de crea
ție tehnică pionierească, 
deci la care participă co
pii pînă la 16 ani. Și ca 
să nu credem cumva că 
tovarășii de la O.S.I.M. 
s-au lăsat impresionați de 
virsta inventatorilor, vom 
adăuga aprecierile unei 
instituții străine: Institu
tul japonez de invenții și 
inovații — pe scurt J.I.I.I. 
— a acceptat alte 10 in
venții, din realizările ani
lor trecuți, ale pionieri
lor noștri, la prestigioasa 
expoziție internațională 
„Invenții creatoare ale ti
neretului — un ajutor la 
unitatea lumii", Tokio.

Desigur, aceste impor
tante afirmări pe plan na
țional și internațional ale 
puterii de creație tehnică

X________________

ediția a
infirmă

a pionierilor noștri nu re
prezintă un fapt întîmplă- 
tor. Nu de la sine a apă
rut, în rîndul pionierilor 
din Ploiești, ideea unui 
„Agitator electromagnetic 
termostatat" și nici inven
ția denumită „Programa
tor, care urmărește și co
mandă de la distanță insta-

ședința festivă de deschi
dere a Congresului al 
X-lea al U.T.C., a Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R. 
și a celei de a IlI-a Con
ferințe Naționale a Orga
nizației Pionierilor: „...Or
ganizația de pionieri este 
chemată să dezvolte, prin 
acțiunile pe care le între-

„Minitebnicus 76a

acești minunați copii,

aceste minunate talente.

creații și promisiuni

lațiile unui baraj și acțio
nează după program un 
sistem de pompe de iri
gații". Aceste invenții — 
ca și toate celelalte — 
sint rezultatul politicii în
țelepte a partidului nos
tru care a dirijat activi
tatea pionierilor pe făga
șul vieții reale, al inte
grării copiilor în realită
țile noastre, în procesul 
de muncă, în lumea teh
nicii și a științei. Ne vin 
în minte cuvintele pline 
de un sens profund pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a rostit la

prinde, imaginația și pa
siunea pentru creație a 
copiilor, să-i educe în 
spiritul dreptății, cinstei 
și omeniei, proprii socia
lismului, să-i formeze ca 
cetățeni înaintați ai pa
triei noastre noi".

Pe bună dreptate, pu
tem spune că mișcarea 
pionierească din patria 
noastră, în colaborare cu 
școala, cu concursul ca
drelor didactice, a reușit 
multe pe drumul traduce
rii în viață 
dicații atît

Uimește 
exponatelor

Minitehnicus 
seriozitatea cu care sint 
tratate temele, legătu
ra lor directă cu viața, 
cu practica construirii so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate. Și poa
te că este cazul să trec 
la unele gînduri mai per
sonale. Urmăresc activi
tatea tehnico-științifică a 
pionierilor noștri de la în
ceputurile ei, de la mo
desta expoziție „Miniteh
nicus" — 1968, care grupa 
citeva exponate (selecțio
nate dintre 175 de lucrări 
datorate unui număr de 
634 de participanți) pe 
un coridor al „Casei 
Scînteii", la revista 
„Cutezătorii". Acele ima
gini desigur s-au mai 
șters, anii suprapunînd 
mereu și mereu altele. 
Dar foarte de curînd, în 
luna iunie, am fost pre
ședintele unei comisii de 
examen de stat la Facul
tatea de electronică a In
stitutului politehnic Bucu
rești. Aceste imagini sint 
desigur foarte vii în min
tea mea. Constat, cu o le
gitimă satisfacție, că elec
tronica a pătruns din plin 
în viața cercurilor teh- 
nico-științifice pionierești. 
Realizările acestor copii 
sint foarte frumoase, la 
egal, în unele cazuri, cu 
cele ale absolvenților unui 
institut de specialitate. 
Astfel, menționez „Apa
ratul de acupunctura, cu

IN ZIARUL DE AZI
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Rubricile noastre • Via
ța de partid • Faptul 
divers • Cronica tea-
trală • Carnet

Note de

HUNEDOARA

muzical
lectură

• Fapte, opinii, 
neri • Sport 
la corespondenții noștri
• De pretutindeni

propu-
• De

Suplimentar
Dînd noi dimensiuni tradiției în

cetățenite în activitatea lor zilnică 
de producție, siderurgiștii hunedoreni 
au realizat, de la începutul anului 
și pînă in prezent, zeci de mii de 
tope fontă, oțel și 
prevederile de plan. îndeplinind încă 
de pe acum o bună parte din o- 
biectivele angajamentului anual în 
întrecere. In acest context, paralel 
cu sporirea producției materiale, co
lectivul hunedorean — Erou al mun
cii socialiste — raportează pe pri
mele cinci luni ale anului obținerea 
suplimentară a 40 milioane Iei be
neficii și a aproape 18' milioane lei e- 
conomii la prețul de cost — cheltu
ielile materiale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă fiind mai mici în această 
perioadă cu 6,15 lei.

40 milioane lei beneficii
și faptul că in 
ponderii oțeluri-

laminate peste

Semnificativ este 
condițiile creșterii 
lor calmate, solid aliate și aliate — 

. la ora actuală acestea reprezintă 67,87 
la sută din totalul producției de oțel 
— în combinatul hunedorean se des
fășoară și o amplă acțiune pentru 
utilizarea eficientă a materiilor pri
me. materialelor, combustibilului și 
energiei, acțiune care se materiali
zează în reducerea continuă a con
sumurilor specifice. Pe această cale, 
în primele cinci luni din acest an, 
siderurgiștii au economisit, printre 
altele, aproape 1 000 tone cocs me
talurgic. 6 500 tone metal, 6 960 tone 
combustibil convențional și aproape 
7 milioane kWh energie electrică. 
(Sabin Ionescu).

S-a dat in exploatare 
un nou tronson electrificat 

de magistrală feroviară
Ieri a fost dat în exploatare un 

nou tronson electrificat al magistra
lei feroviare nr. 4 : Brașov — Sfîntu- 
Gheorghe. Din cei 226 kilometri cit 
măsoară linia Brașov — Deda au fost 
electrificați pînă în prezent 
lometri. Ultimul tronson, 
Gheorghe—Miercurea Ciuc. 
să fie predat și el pînă la 
trimestrului III 1976. Prin electrifi
carea liniei ferate Brașov — Sfîntu- 
Gheorghe se asigură condiții ca trac
țiunea electrică să fie extinsă cu încă 
35 kilometri, ceea ce va însemna spo
rirea capacității de transport și reali
zarea unor însemnate economii ds 
combustibil. (Nicolae Mocanu).

162 ki-
Sfintu- 

urmează 
sfîrșitul

La Satu-Mare „Micro-16a

Un nou cartier aflat în construcție, conceput în conformitate
cu prevederile legii,• • cu cerințele superioare de confort

a acestei în
de prețioase.

diversitatea 
din expozi-

Edmond NICOLAU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

— Nu știți unde este 
strada V ? Mai exact, blo
cul 1 de pe strada V ? Ce 
o fi insemnînd litera „V" 
nu știu. Știu că pe strada 
V este viitorul bloc în 

cu familia 
la „Unio“, 
repartițiile 

blocuri. Și 
Hai să fac 

de recunoaștere,

viitorul 
care voi locui 
mea. La noi, 
s-au și făcut 
locatarilor 
ce mi-am zis ? 
o vizită 
dar m-am rătăcit pe șan
tier....

— Nu v-ați rătăcit de
loc — i-a răspuns „teme
rarului explorator" tînărul 
subinginer 
maistru pe 
flați 
deși 
mic. 
știți 
cartier, 
aici...

Cu puțin timp în urmă, 
cititorii ziarului nostru au 
luat cunoștință, dintr-o 
informație, despre începe
rea construcției unui nou 
cartier al municipiului 
Satu-Mare, numit „Micro- 
16". El se înalță pe malul 
sting al Someșului, ale că
rui ape sint acum închin-

pe

chiar 
acum
Dar' 

cum va 
cum

Ioan Papp, 
șantier. Vă a- 
pe strada V, 

nu se vede ni- 
dacă doriți să 

arăta noul 
veți locui

gate de diguri înalte, con
struite în ultimii ani. 
Din datele și explica
țiile pe care ni le-a ofe
rit tînărul subinginer loan 
Papp, ne-am dat seama că 
noul cartier, prin concep
ția sa structurală și func
țională, reprezintă o nou
tate în domeniul edificării 
de ansambluri de locuințe, 
concepție fundamentată pe 
indicațiile și orientările 
conducerii partidului și 
statului nostru, străbătute 
de grija neslăbită pentru 
omul muncii, spre a-i asi
gura condiții tot mai bune, 
materiale și spirituale, de 
dezvoltare plenară a per
sonalității sale.

Noul cartier sătmărean 
va ocupa o suprafață de 
numai 35 hectare. Spunem 
„numai 35 hectare", pentru 
că pe această suprafață, 
care va fi. conform pro
iectului, gospodărită și 
amenajată cu maximă 
funcționalitate, se înaltă 
blocuri însumînd 6 700 a- 
partamente. în care vor 
locui peste 21 000 de oa
meni. în același perimetru 
vor funcționa 3 școli cu

cite 24 săli de 
care, grădinițe 
cu aproape 1 100 
dispensar uman 
circumscripții, un club, un 
teatru de 
magazine 
nități de 
populație.
jate terenuri de sport și 
spații de joacă pentru co
pii, zone verzi, inclusiv un 
parc central de odihnă.

Deși elocvente prin ele 
însele, aceste cifre și date 
se cuvin completate cu 
citeva elemente care să 
ofere o imagine și mai 
clară asupra concepției 
care a stat la baza pro
iectării și construirii nou
lui cartier. în primul 
rînd, trebuie subliniată 
grija arhitecților și edili
lor sătmăreni de a aplica 
întocmai prevederile legii 
sistematizării, a indicații
lor secretarului general 
al partidului de folosire 
chibzuită. judicioasă, a 
fiecărei palme de pămint, 
de încadrare armonioasă a 
clădirilor noi în arhitectura 
mai veche și cea nouă a 
municipiului. In acest scop.

clasă fic
și creșe 
locuri, un 
cu patru

vară, numeroase 
comerciale și u- 
servicii pentru

Vor fi amena- .
dis- 
din- 

ale 
ast-

toate dotările social-cultu- 
rale — cu excepția școli
lor, a clubului și a teatru
lui de vară — vor fi am
plasate la parterul blocu
rilor. Magazinele comerci
ale și unitățile de servi
cii vor ocupa spațiile 
dinspre stradă, în timp ce 
creșele, grădinițele si 
pensarul — încăperile 
spre curțile interioare 
clădirilor. ferindu-le
fel de zgomotul străzii. 
Pentru prima oară în 
deț, viitorul cartier 
pune, de la bun 
de proiectul unei 
stradale concepute 
fel incit fiecare 
aibă acces direct la o stra
dă și fiecare stradă să aibă 
un nume. în acest fel, „la
birintul" dintre blocuri și 
denumirile „rebusiste" ale 
imobilelor întîlnite în alte 
cartiere vor lipsi aici cu de
săvârșire. Primii care se vor 
bucura de această „cuce
rire" vor fi, cu siguran+ 
ță... poștașii. La rîndul 
lor, blocurile vor fi gru
pate în ansambluri, fiecare 
ansamblu dispunînd. în mod 
independent, de spații a-

ju- 
dis- 

inceput, 
rețele 

în așa 
bloc să

nume pentru puncte gos
podărești, pentru parca
rea autoturismelor, joacă 
și sport pentru copii, zonă 
verde. N-au fost uitate 
nici stațiile de autobuz, 
care vor fi astfel ampla
sate, incit nici un locatar 
al cartierului să hu par
curgă pe jos, de 1a bloc 
pînă la autobuz, o distan
ță mai mare de 500 de 
metri.

Nu este greu să ne ima
ginăm că toate aceste ele
mente noi, 
monios, 
samblul 
tier, oferă 
asigurarea 
optime de 
locuitorilor 
tem încheia aceste 
fără să dăm cuvlntul șe
fului de proiect al noului 
cartier, inginerul Toth Co- 
loman, de la Centrul ju
dețean de proiectări Satu- 
Mare :

— Mărturisesc sincer că
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteil"

integrate ar- 
unitar în 
viitorului 
temeiuri 

unor 
viață 

de aici.

an- 
car- 

pentru 
condiții 
tuturor 
Nu pu- 
rînduri

(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL;
DIVERS;
Jetul de apă |
fierbinte 
și căldura 
unui gest

tn timpul redeschiderii unei 
vane de la rețeaua de termofi- 
care a orașului Constanța, lăcă
tușul Tudor Ștefan, de la între
prinderea „Electrocentrale" din 
localitate a fost împroșcat de un 
jet de apă fierbinte care l-a 
provocat arsuri grave. I-au dat 
îngrijiri cei mai buni medici 
constănțeni,. iar 50 de colegi de 
muncă i-au dăruit singele ne
cesar pentru repetatele trans
fuzii făcute. Poșta de ieri ne-a 
adus o scrisoare din partea 
accidentatului : „Vă scriu după 
aproape trei luni de la trista in- 
timplare. Acum, cind sint — 
cum se zice — în afară de 
orice pericol, cind viața mi-a fost 
salvată, aș vrea să vă rog să-mi 
permiteți să le mulțumesc tutu
ror medicilor și colegilor care 
mi-au sărit in ajutor și pe care 
n-am să-i pot uita cit voi trăi".

I 

O elevă către 
altă elevă

Ne face plăcere să găzduim în 
rubrica noastră o asemenea scri
soare, sosită ieri la redacție : 
„Mă numesc Cujbă Aurica și sint 
din comuna Dersca, județul Bo
toșani. Am precizat de la început 
adresa pentru că vreau s-o afle 
și colega mea, pentru a-mi răs
punde unde să-i trimit banii pe 
care mi i-a dat“. în continuare, 
semnatara scrisorii ne istoriseș
te că, in ziua de 23 iunie, în 
timp ce se afla la concursul de 
admitere la liceul cu program de 
educație fizică din Iași, o altă 
elevă, pe care nu știe cum o 
cheamă și nici de unde este de 
loc, în clipa cind i-a venit rîn- 
dul să intre in clasă, i-a dat să-i 
țină o sumă de bani. „Colega 
mea era tare emoționată, eu 
i-am dat curaj, dar cind a ieșit 
din clasă, foarte grăbită, s-a 
pierdut printre ceilalți colegi. 
Am căutat-o, am întrebat peste 
tot, dar nu i-am mai dat de 
urmă. Am rămas cu banii la 
mine și tare mult aș vrea să-i 
trimit, dar nu știu unde. Poate a 
avut neplăceri cu transportul, cu 
părinții. O rog să mă ierte, dar 
am făcut tot ce am putut".

Ca mierea
Se pare că, in acest an, in une

le județe ale țării albinele sint 
nu numai harnice, dar și mai 
darnice ca in alte dăți. Nu-i vor
bă că le-au ajutat și flo
rile de salcim. Așa se face, 
de pildă, că apicultorul Con
stantin Predescu din Glăvile, ju
dețul Vilcea, a realizat in acest 
an, numai de pe vremea salcimi- 
lor în floare, cite 43 kg miere de 
la fiecare din cele 50 de familii 
de albine pe care le are. Pină 
acum, a predat statului două mii 
de kilograme de miere, de cea 
mai bună calitate. Tot cam atita I 
miere a obținut și Gherga llie 
din județul Caraș-Severin, care 
a petrecut o vreme cu cele 50 
(tot 50) de familii de albine ale 
sale in mijlocul pădurii de sal
cim de la Țigănași — Mehedinți. 
Ca și vilceanul, a predat și el 
statului o miere la fel de bună.

„Scinteii1

Rubrică redactată da 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților

Din fuga 
trenului

O bătrinică, pe nume Elena 
Stoia, mergea impreună cu ne
potul ei spre gara Topolovățul 
Mare, județul Timiș. Tocmai 
atunci trecea spre București ra
pidul „Traian". In timp ce pri
veau vagoanele defilind prin 
fața lor, femeia s-a pomenit, 
deodată, lovită de o sticlă, care 
a ricoșat și l-a lovit și pe nepot. 
Amindoi au fost răniți și trans
portați la spitalul din Lugoj. 
„Acum puteam să fiu in pământ 
și nu mai ajungeam să vă 
scriu, lntimplarea s-a petrecut 
pe 19 iunie, dar vă scriu abia 
acum, după ieșirea din spital și 
cind mă simt ceva mai bine".

Nu e prima dată cind semna
lăm in rubrica noastră asemenea 
intimplări, unele soldate cu ur
mări și mai grave. Frinați-i, 
oameni buni, pe asemenea ne
oameni !

Ută din
9

Ticău•
De la o vreme, din complexul 

comercial „1 Mai“ din cartierul 
Ferneziu,/Baia Mare, dispăreau 
în chip misterios ba produse ali
mentare, ba unelte de grădină
rit. într-o noapte, trecind prin 
dreptul magazinului de carne nr. 
132, doi cetățeni — Vasile Bin- 
dea și llie Colar — au auzit 
înăuntru zgomote suspecte. S-au 
uitat la ușă — era încuiată. Dar 
au văzut citeva gratii date la o 
parte, iar în magazin un musafir 
nepoftit. Cei doi au îndreptat 
gratiile la locul lor și au anun
țat miliția. Așa s-a aflat că mu
safirul nepoftit este Gheorghe 
Uță din satul Țicău, județul Ma
ramureș. Și s-a mai aflat că tot 
el își făcuse acasă un mic depo
zit din mărfurile sustrase din 
complexul cu pricina. Acum a 
fost și el „sustras" pentru o vre
me din mijlocul oamenilor cum
secade.

I
I
I
I
I
I

I

I

I

J

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CIND TOLERANTA SE SUBSTITUIE
EXIGENTEI PARTINICE..

Avem pe masă un dosar. O colec
ție, de fapt, de documente referi
toare la activitatea și îndeosebi 
la profilul moral _al unui om — 
pe 
de . . _ .JSsR _______
specialist în care locuitorii comunei 
Nuci, județul Ilfov, găsiseră într-o 
vreme un bun ajutor la rezolvarea 
problemelor cu care se confruntau 
cotidian în activitatea lor gospodă
rească. Probleme obișnuite, în fața 
cărora Gh. Bărbulescu reacțioriase, 
mai mulți ani la rind, in modul cel 
mai firesc, iar oamenii, la rîndul lor, 
știuseră să-l aprecieze. O dovadă din
tre cele mai elocvente a acestei în
crederi o reprezintă, fără îndoială, 
însuși faptul că medicul veterinar a 
fost primit în rîndurile membrilor 
partidului, iar ulterior ales membru 
al comitetului comunal de partid.

După un număr de ani, arată docu
mentele din același dosar, în compor
tamentul lui Gh. Bărbulescu au în
ceput însă să se producă unele modi
ficări. Siguranța în propriile forțe — 
rezultat firesc al experienței profe
sionale — a început să facă loc unei 
supraestimări care, la rîndul ei, s-a 
transformat treptat într-o atitudine 
de om care crede că poate dispune 
după bunul plac de domeniul în care 
își desfășoară activitatea, că își poate 
permite să încalce legile statului și 
normele de comportare socială.

Iată, de pildă, un caz, unul dintre 
ultimele, al căror „erou" este Gh. 
Bărbulescu. Se știe că — potrivit 
reglementărilor legale — în sec
toarele zootehnice ale unităților agri
cole, ca și în gospodăriile individuale, 
pot fi efectuate sacrificări de ani
male numai în cazuri temeinic jus
tificate. Unul dintre cei autorizați de 
lege să aprobe — pe baza unei con
statări speciale — astfel de sacrifi
cări „din necesitate", era, în co
muna Nuci, tocmai el, medicul 
veterinar Gh. Bărbulescu, care, de
sigur, cunoștea bine legea. Pro- 
cedînd ca un stăpin care nu mai ține 
cont de nimeni, el s-a folosit de ab
sența, într-una din zile, la sfîrșitul 
anului trecut, a șefului fermei coo
perativei agricole și a dat o dispozi
ție subalternilor, cerîndu-le să taie 
un porc de 100 kg și să 1-1 ducă 
acasă. în fața acestui „exemplu", 
economistul fermei — cel care a 
executat ordinul — a tăiat la rîndul 
său (pentru el, bineînțeles !) un alt 
porc...

Dezbătindu-se în organizația de 
partid din comună diferitele aspecte 
ale formării conștiinței socialiste, oa
menii s-au referit, concret, la com
portarea concetățenilor lor și. astfel, 
a apărut în discuție și numele medi
cului veterinar, pe care îl știau în 
concediu medical, dar despre care 
aflaseră că — fără să spună nimă
nui — își aranjase un transfer la 
Inspectoratul zooveterinar al muni
cipiului București. Fiind, încă, la

numele lui, Gh. Bărbulescu, 
profesie medic veterinar —

acea dată, membru al organizației de 
partid din comună, comuniștii au ce
rut să i se pretindă lui Gh. Bărbu- 
lescu să participe acolo, unde a lu
crat atita timp, la analizarea modu
lui său de a se comporta în socie
tate. Fiindcă aveau mult mai multe 
să-i spună...

într-adevăr, atît piesele adunate în 
dosarul de cercetare întocmit de Co
legiul de partid al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., cit și pro
cesul verbal al unei noi adunări 
de partid, care s-a desfășurat în pre
zența celui aflat în discuție, atestă 
că episodul menționat nu reprezenta 
o intimplare izolată. „Ori de cite 
ori venea în sectorul zooteh
nic — mărturisea unul dintre vor
bitori — nu se simțea bine dacă 
pleca cu mina goală". Lua pină și

să, deși în comună trecea drept... 
bolnav. Unii săteni l-au întîlnit 
chiar in acele zile în piață. „Măi, le-a 
zis el, să nu cumva să-mi spuneți 
pe aicea domnu’ doctor. Să-mi ziceți 
nea Georgică...". La dispensarul ve
terinar unde era doctor — imagine 
dezolantă, dezordine, mobilier distrus, 
dosare din arhivă roase de șobolani...

în adunarea de partid însă — așa 
cum rezultă din procesul verbal și 
din discuțiile pe care le-am avut 
cu mai mulți membri ai comitetului 
comunal de partid, cu oameni care 
îl cunosc îndeaproape — comuniștii 
nu l-au judecat ca pe un oarecare 
„nea Georgică", ci ca pe un cetățean 
a cărui comportare trebuia în mod 
obligatoriu să fie marcată de pregă
tirea profesională și politică pe 
care Ie presupune profesia de me-

k'

RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FATĂ DE VIITOR

Măsuri concrete
pentru menținerea 

echilibrului ecologic

furaje concentrate, întrucît, din do
rința de a avea cît mai mult, își 
transformase propria gospodărie în
tr-un vîrtos izvor de venituri, fapt 
pentru care încă n-ar fi avut nimeni 
nimic de obiectat dacă — așa curii 
s-a văzut — respectivele cîștiguri ar 
fi reprezentat rezultatul firesc al 
unei munci prestate de el personal, 
în afara orelor 
tăiat — adăuga 
— mîndrețe de 
dispensarului, ca 
pentru legume".
nătoși de cîte ori i-am lucrat gră
dina de acasă, au menționat alții. 
Nici mîncare nu ne dădea în zilele 
respective". „Mă despărțeam de doc
tor în poarta fermei și după puțin 
timp aflam că se întorcea și-mi sco
tea oamenii de la program dueîndu-i 
acasă să-i lucreze în grădină". Asta 
în timp ce „foarte greu răspundea 
în ultimii ani chemărilor sătenilor de 
a le vedea și trata animalele bol
nave". „Vaca scăpase la mălai și se 
umflase — ne-a declarat o cetățeană. 
L-am chemat s-o vadă, s-o vindece. 
El mi-a spus că pot s-o tai. După 
cîteva ceasuri a venit și și-a luat 
pe degeaba aproape o pulpă din 
spate".

Și iată cum omul care părea animat 
de dorința de a munci și obține rea
lizări importante pentru întreaga ob
ște. încetul cu încetul, a început să se 
transforme într-un ins abuziv, pus 
pe căpătuială, și care a sfîrșit prin 
a-și încălca însăși demnitatea profe
sională. Astfel, nu de puține ori 
Gh. Bărbulescu dezbrăca halatul, de 
medic, puțind fi văzut... pe la tejghe
lele din București și Ploiești, vînzînd 
zarzavaturi. Anul trecut, pe vre
mea inundațiilor, cînd grădinile 
de legume fuseseră în bună parte 
afectate, activitatea la tarabă a lui 
Gh. Bărbulescu a fost foarte inten-

veterinar, dar mai ales în calita- 
sa de membru al partidului. Iar 
acest punct de vedere adunarea 
dovedit exemplară, absolut toate

de serviciu. „A 
un alt cetățean 

plopi din curtea 
să-și facă solar 
„Să fim noi să-

dic 
tea 
din 
s-a _ . .
luările de cuvînt arătînd că în con
cepția oamenilor sînt temeinic înră
dăcinate principiile etice ale partidu
lui nostru, spiritul de intransigentă re
voluționară față de aceia care se dezic 
de normele comuniste de muncă și 
viață. Hotărîrea lor a fost fermă și 
unanimă : considerînd că un om cu 
asemenea mentalități și apucături nu 
face cinste organizației de partid, au 
votat pentru excluderea lui Gh. Băr
bulescu din rîndul membrilor comi
tetului comunal de partid, al comu
niștilor. Hotărîrea a fost confirmată 
și de secretariatul Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.

Odată încheiat însă, cazul pune 
multe întrebări. Ele s-au ridicat 
chiar în adunarea la care ne referim 
după ce, ascultîndu-I pe Bărbulescu 
o oră și douăzeci de minute, oame
nii au avut o imagine și mai exactă 
a ceea ce înseamnă urmările — pe 
plan moral, politic și profesional — 
ale oricărui început de abatere de 
la regulile de conviețuire în societa
tea noastră. Pentru toate faptele sale, 
Bărbulescu acuza (cum de altfel o 
făcuse și prin cîteva scrisori adresate 
unor foruri centrale și județene) 
conducerea comunei și a C.A.P.-u- 
lui. Adunarea de partid a ana
lizat cele spuse de medicul ve
terinar și a ajuns, într-adevăr, 
la concluzia că, inclusiv pentru 
treapta morală pe care coborîse Băr
bulescu, o vină foarte importantă re
venea organizației de partid, tovară
șilor din conducerea comunei, a 
C.A.P.-ului — deși în alt sens decît 
credea medicul veterinar. Vina a con
stat în toleranța fată de unele acte 
de indisciplină, 
Iile muncii, cazuri în oare

încălcau statutul partidului, legea. 
De pildă, deși membru al co
mitetului comunal de partid, Bărbu
lescu nu participase, în afara unei 
plenare, la nici o adunare de partid 
din aprilie 1975, iar cotizația nu și-o 
plătea cu lunile. Mai era, oare, ne
voie de alt semnal pentru Titu Fîciu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid și primar al comunei, ca să 
înțeleagă că se întimpla ceva cu acest 
om ? Nu ne putem decît întreba — cu 
aceeași îngrijorare cu care a făcut-o 
și adunarea de partid — ce fap
te mai grave așteptau tovară
șii din conducerea organizației de 
partid și a comunei pentru ca 
să le rețină atenția alunecarea evi
dentă a unui om pe o pantă care nu 
putea duce decît acolo unde a și 
dus. în adunare, oamenii și-au ex
plicat aceste slăbiciuni prin faptul 
că și alți membri ai comitetului co
munal de partid nu erau în toate 
împrejurările exemplu personal în 
ce privește munca, seriozitatea, res
ponsabilitatea în îndeplinirea treburi
lor obștești — fapt pentru care, in 
mod îndreptățit, plenara comitetului 
comunal de partid i-a sancționat cu 
vot de blam.

...Cele petrecute în comuna Nuci 
confirmă incă o dată, cu deplină te
meinicie, justețea sublinierii secre
tarului general al partidului nostru, 
care cerea tuturor organizațiilor de 
partid să urmărească cu atenție, per
manent, evoluția fiecărui comunist, a 
fiecărui cetățean, să nu lase neana
lizată nici o abatere, nici o greșeală, 
să-i ferească, astfel, pe oameni de 
a se pierde pe ei înșiși prin fapte 
ca acelea mai înainte descrise.

Dosarul respectiv de cercetare al 
colegjului comitetului județean de 
partid s-a închis. Nu trebuie însă 
uitat nici o clipă conținutul educativ 
pe care îl are sancțiunea de partid, 
precum și faptul că autocriiticile ros
tite sînt doar o mărturisire a inten
țiilor ce se cer acoperite prin fapte 
de muncă , și comportament convin
gătoare.

Alexandru BRAD 
Constantin MORARU

abateri de la regu- 
se

P. S. Iată și un „amănunt" pe care 
încă nu l-am înțeles: pentru tovarășii 
de la Inspectoratul zooveterinar al 
județului Ilfov și de la direcția 
agricolă județeană, 
chiar pe bază de concurs — a ca
drelor numai după consultarea orga
nizației de partid, a colectivului de 
unde pleacă un specialist, nu repre
zintă o regulă de lucru ? 
cărei caracterizări din 
rilor mai sus-amintite, 
terinar Gh. Bărbulescu 
vestituira de... inspector 
râtul zooveterinar al 
București ? Pentru că e clar ce ca
racterizare i-ar fi- dat adunarea de 
partid dacă i s-ar fi cerut părerea — 
așa cum era normal și necesar.

transferarea

Pe baza 
partea foru- 
medicul ve- 
a primit in
ia Inspecto- 
municiipiului

Tn cadrul preocupărilor ziarului 
nostru, privind modul în care acțio
nează diverse organisme — în con
formitate cu prevederile legii — pen
tru protecția mediului ambiant, în
fățișăm astăzi acțiunile întreprinse 
in acest sens de către comisia jude
țului Gorj.

Pentru a-și îndeplini în condiții cît 
mai bune sarcinile cu care a fost în
vestită de lege, comisia județeană 
Gorj de protecție a mediului încon
jurător a constituit, din rîndul mem
brilor săi. cinci colective specializate 
în următoarele probleme: protecția 
aerului ; protecția solului și subsolu
lui; protecția apelor; protecția florei, 
faunei, a rezer
vațiilor si monu
mentelor naturii ; 
protecția așezări
lor umane. Pe 
baza unor planuri 
de muncă semes
triale, aprobate de . .
județean, comisia a luat în studiu 
și a analizat aspecte esențiale din 
domeniul protecției mediului încon
jurător.

Așa, de pildă, în județ există cîteva 
unități (Combinatul de lianți și azbo
ciment Tg. Jiu, carierele de cărbuni 
de la Rovinari și Motru. exploatările 
miniere de pe Valea Jilțurilor) care 
dispun de surse ce poluează atmosfe
ra cu pulberi solide. în urma unor 
controale sistematice, a măsurători
lor efectuate de către membrii co
misiei. de către organismele de stat 
specializate, comitetul executiv al 
consiliului popular județean a adus 
la cunoștința forurilor competente re
zultatele și concluziile acestor inves
tigații. Unele probleme au fost solu
ționate pe plan local, altele au fost 
supuse atenției ministerelor care co
ordonează unitățile respective. Astfel, 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții se îngri
jește de dotarea Combinatului de 
lianți și azbociment din Tg. Jiu cu 
instalații de desprăfuire și cu elec- 
trofiltre de mare randament. De a- 
semenea. Ministerul Energiei Electri
ce și Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei au luat măsuri spre a-și 
reconsidera amplasamentele pentru 
depozitarea cenușei și sterilului. în 
așa fel incit să nu mai ocupe tere
nuri fertile și să nu mai afecteze nici 
localitățile învecinate.

Odată cu dezvoltarea, în cuprinsul 
județului, a patru platforme indus
triale (Tg. Jiu, Turceni, Rovinari și 
Motru) a crescut și numărul factori
lor poluanți, a căror evoluție trebuie 
să se afle permanent sub suprave
ghere. în acest scop, pe de o parte, 
comisia județeană a intensificat con
trolul prin organismele de stat spe-

In județul Gorj

consiliu! popular

cializate (Centrul sanitar antiepide
mic, Oficiul județean de gospodărire 
a apelor și organele de miliție jude
țene) in zonele în care există o con
centrare mai măre a factorilor po- 
luanți. Acolo unde nu s-au respectat 
prevederile legale pe acest tărîm au 
fost Încheiate procese verbale de 
contravenție. Pe de altă parte, 
comisia județeană a solicitat unități
lor aflate pe platformele industriale 
să procure și Să monteze stafii . și 
puncte de supraveghere a mediului 
înconjurător in zonele suspectate de 
creșterea factorilor poluanti. Dacă 
anul trecut existau în tot județul 
numai 15 asemenea statii și puncte 

pentru efectuarea 
măsurătorilor, as
tăzi numărul lor 
se ridică la cir
ca 60.

Problemele păs
trării și consoli- 

ecologic au format,dării echilibrului
de asemenea, obiectul unor preocu
pări stăruitoare ale comisiei județene, 
în decursul ultimilor zece ani, dato
rită efectuării în județ a unui volum 
mare de lucrări miniere, hidrotehnice 
și energetice, au fost tăiate mari su
prafețe de pădure. în urma studiilor 
efectuate de comisia pentru protec
ția mediului înconjurător, comitetul 
executiv al consiliului popular jude
țean a stabilit — potrivit prevederi
lor Legii conservării fondului fores
tier — măsuri pentru intensificarea 
împăduririlor în tot județul și în spe
cial în zonele mai mult afectate, ast
fel incit volumul de împăduriri să 
atingă, în acest cincinal, o medie 
anuală de 400 hectare.

Pe lîngă aceste măsuri de ordin 
general, care vizează cîteva din pro
blemele cu care se confruntă Gorjul 
în combaterea poluării, comisia ju
dețeană desfășoară și o vastă activi
tate de educație a maselor (sub pa
tronajul ei au avut loc pînă acum 
două simpozioane). De asemenea, în 
orașe și municipii s-au creat sub
comisii care se ocupă de analizarea 
problemelor de mediu, iar în unită
țile economice — colective obștești de 
popularizare a legii, de formare a 
unei opinii de masă favorabile păstră
rii și îmbunătățirii calității factori
lor de mediu.

Constantin PRIESCU

Noi unități comerciale

in județul Alba

DIN POȘTA REDACȚIEI

Fapte • Opinii • Propuneri
® în VCdfirea atraSerii în mai mare masură a femeilor în 

activitatea productivă, la sugestia cetățenilor, cooperativa „Progresul" 
din Drobeta-Tr. Severin a înființat în orașul Baia de Aramă o secție 
de artă populară, care cuprinde peste 700 lucrătoare din localitate și 
comunele învecinate. Produsele realizate aici (fețe de masă, carpete, 
ii ou motive oltenești din zona Mehedinți etc.) se bucură de aprecieri 
deosebite atît pe piața internă, cit și la export. (Haralambie Cușma, 
orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți).

® DdCQ ?i 13 ma§azinuI universal din comuna noastră, Vîrfu- 
rile-Arad, s-ar primi întotdeauna în schimb sau s-ar achiziționa sticle 
și borcane goale, sătenii ar putea valorifica asemenea ambalaje ce nu 
le mai sint de folos, iar unitatea și-ar putea îndeplini planul și la 
acest capitol. (loan Stiop, comuna Virfurile, județul Arad).

® Îrîiocuisea autobuzului de pe traseul întreprinderea de 
iniu Slatina — sat Mărgineni cu un altul de capacitate mai micăaluminiu Slatina — sat Mărgineni cu un altul de capacitate mai mica 

creează multe neplăceri zecilor de muncitori navetiști care sint nevoiți 
să călătorească în condiții necorespunzătoare. De aceea, solicităm con
ducerii I.T.A. să reanalizeze această hotărire și să ia măsurile cores
punzătoare pentru remedierea situației. (Florian Odă, instalator la în
treprinderea de aluminiu Slatina). Tot la o problemă de acest gen se 
referă. în scrisoarea sa, Ion Rotărăscu, lăcătuș, în numele mai multor 
muncitori de la întreprinderea de construcții metalice Bocșa, județul 
Caraș-Severin, care solicită conducerii întreprinderii de transporturi 
auto să ’ repună în circulație autobuzul de pe traseul Bărbosu— 
Ramna—Bocșa. Muncitorii navetiști, care lucrează la unitățile econo
mice din Bocșa și alți cetățeni n-ar mai fi nevoiți să parcurgă cite 
5 km pe jos. din satul Bărbosu pină în satul Valea-Paii să prindă 
cursa spre Bocșa.

• Viitorii specialiști - peste 500 de studen^ de 13 lnstl- 
tutele politehnice din București și Timișoara și universitățile din 
Craiova și Brașov — veniți în practică la întreprinderea „Electropu- 
tere" Craiova au asigurate condiții corespunzătoare de pregătire, de 
cunoaștere temeinică a procedeelor tehnologice moderne, a caracte
risticilor tehnice ale mașinilor, utilajelor și aparatelor cu care este 
dotată unitatea. Lucrind efectiv în producție, ei au posibilitatea să-și 
verifice cunoștințele teoretice dobîndite pe băncile facultăților, să Ie 
îmbine cu activitatea practică. (Victor Mitu, tehnician, întreprinderea 
„Electroputere" Craiova).

® Propunem orSaneIor l°cale de resort să analizeze posibi
litatea înființării unui post telefonic la dispensarul medical din co
muna noastră, Bărăști-Olt. în caz de urgență, cadrele medicale n-ar 
mai fi nevoite să alerge și să aștepte pe la telefoanele de la sediul 
C.A.P. sau consiliul popular. (Ion Drăghie, muncitor).

LA ÎNTREPRINDEREA „PROLETARUL”-BACAU

Covoare tip „Moldova"

(Urmare din pag. I)
acum, cind e gata, pro
iectul ne bucură, dar tin 
să subliniez că el ne-a 
pus la o serioasă încerca
re întreaga noastră 
gătire 
fesională. Spre 
de 
cel 
16“ 
ră,

pre- 
și experiență pro- 

deosebire 
proiectele anterioare, 

al cartierului „Micro- 
a constituit o premie- 
obligindu-ne să-1 reali

zăm în conformitate cu 
prevederile riguroase, dar 
judicioase și eficiente, ale 
noilor legi • legea siste
matizării șijlegea proiectă
rii arterelor de circulație. 
Așa se face 
buit să ținem 
la începutul 
de absolut 
Mile.

Relatîndu-i 
cetățeanului 
tul acestor însemnări des
pre strada „V“, inginerul 
Toth Coloman ne-a dat o 
explicație cu rezonantă li
rică.

— I-am pus în proiect 
respectivei străzi litera 
„V". în nădejdea că mu
nicipalitatea. care defini
tivează acum denumirile 
viitoarelor artere, va ține 
seamă și de această su
gestie discretă a noastră.

că a tre- 
seama. de 
începutului, 
toate deta-
nedumerirea 

de la incepu-

Prin așezarea sa. 
municipiul Rm. Vilcea 
este principala poartă 
de intrare pe renumita 
vale a Oltului. Fireas
că deci grija vilceni
lor pentru ca tot mai 
numeroșii turiști din 
tară și de peste hota
re care trec pe aici să 
admire nu numai pi
torescul locurilor, ci și 
frumusețea, ordinea și 
curățenia urbei. în a- 
cest scop, cu sprijinul 
nemijlocit al primă
riei. gospodarii au 
amenajat, încă din pri
măvară, noi spatii 
verzi și au plantat a- 
proape un milion de 
flori, mesteceni, brazi 
și arbuști 
tali. In

Pe lingă cele 30 tipuri de stofe, 
realizate in peste 200 de desene 
și culori, textiliștii de la între
prinderea de postav „Proleta
rul" din Bacău au introdus in 
acest an în fabricație și covoa
rele de tip „Moldova". într-un 
atelier modern, utilat cu 
boaie mecanice de mare 
ductivitate, miini măiestre 
Uzează, din fire sintetice și 
peste 20 de modele de covoare 
într-o gamă variată de desene 
și culori. Sint covoare de dife
rite dimensiuni, armonios colo
rate, ușor de întreținut, dura
bile. de calitate — atribute 
datorită cărora sint mult solici
tate atit pe piața orașului Ba-

răz- 
pro- 
rea- 
lină,

cău, cit și in întreaga țară. Do
vadă faptul că toate cele a- 
proape 5 000 de covoare reali
zate de la începutul anului și 
pină acum au fost vindute. In
ginerul Vasile Blejușcă, directo
rul întreprinderii, ne spunea că 
la ora actuală se lucrează la 
mărirea parcului de războaie și 
concomitent la diversificarea 
modelelor de covoare. în cu
rind vor apărea in magazine co
voare de tip „Moldova" intr-un 
număr de 3—4 și chiar mai 
multe culori, față de numai 
două culori în cite se fabrică 
acum. Odată cu numărul culori
lor va spori și cel al modelelor 
de covoare. (Gheorghe Baltă).

ornamen- 
întrecerea 

patriotică dintre car- 
și străzi , și-au 

sea- 
care 

„rădă-

tiere ț 
făcut apariția o 
mă de inițiative 
au și prins 
Cini". Avem în vede
re. bunăoară, noile de
numiri ale străzilor 
inspirate după arborii 
sau florile cu care au 
fost înfrumusețate noi
le cartiere. Asa au a- 
părut Aleea Mărului. 
Aleea Prunului și A- 
leea Caisului din car
tierul Petrișor, așa 
s-au născut străzile 
Teilor. Gladiolelor sau 
Garoafelor din cartie
rul Ostroveni. Geome
tria și policromia spa
tiilor Verzi dintre

Mi cr o-l 6"//

SATU-MARE — macheta noului cartier „Micro-16"

pentru o posibilă denumi
te de 
strada 
de ce 
lui...

De unde se vede că toti 
cei ce au proiectat i 
nou și frumos cartier

strada Viitorului, 
Viața nouă sau — 

nu ? — strada Visu-

blocuri dau un plus de 
priveliște tonifiantă, 
reconfortantă. Dincolo 
însă de aceste perime
tre ale frumosului, ale 
hărniciei și dragostei 
vilcenilor pentru ur
bea lor. echipe de con
trol alcătuite de pri
mărie au scos la ivea
lă și aspecte mai puțin 
plăcute, imagini care

acest
■ au

încorporat în lucrare, o- 
dată cu 
potența 
fărîmă 
Oricare
urmă, numele străzilor din 
viitorul cartier

inteligența și com- 
profesională. și o 
din sufletul lor. 
vor fi. pină la

metaforice 
proiectant 

vremurilor

oamenii din jurul lo
cului cu pricina l-au 
scos în fața caselor.

— Am stat cîtva 
timp cu 
— ne spune 
cob — deși 
al primăriei 
mis că va 
diat o autogunoieră...

„Iazul morilor" nu 
este singurul loc care

stat
el neridicat 

Iulius la
tin trimis 
ne-a pro
veni ime-

„Micro-

16", sensurile 
mărturisite de 
sint sensurile 
minunate pe care le trăim.
Vremuri în care visul cu
tezător capătă contur, de
vine împlinire socialistă

măturat. în aceste con
diții, este lesne de în
țeles cam ce fel de sa
lam s-a pus în vinza- 
re. în celălalt magazin 
alimentar din piață 
— nr. 1 — sintem ne
voit! să facem spec
taculoase salturi acro
batice printre grăme
zile de lăzi pline cu 
mărfuri, care au fost

Rețeaua unităților comerciale 
din localitățile urbane ale ju
dețului Alba se extinde și se 
modernizează. în prima jumă
tate a acestui an au fost con
struite și date în folosință noi 
magazine comerciale cu diverse 
profile. Multe dintre acestea — 
ne-a precizat tovarășul loan 
Lean, director adjunct al Di
recției comerciale județene — 
sint amplasate in noile cartiere 
de locuințe. Astfel, în 
piui Alba Iulia, în 
Platoul Romanilor, 
inaugurate mai multe unități 
situate pe bulevardul Victoria, 
între care un magazin de pro
duse electrice și electrotehnice, 
un magazin pentru desfacerea 
produselor chimice. Tot în a- 
cest cartier, pe strada Cloșca, 
a fost deschis cel mai mare 
magazin alimentar cu autoser
vire din localitate, iar pe bule
vardul Transilvania — o parfu
merie. în curind, vor fi date în 
folosință, tot în această zonă a 
orașului, un magazin de legu
me și fructe și o librărie-pape- 
tărie. Au fost initiate diverse 
acțiuni pentru modernizarea u- 
nităților 
Blaj, de 
au fost 
zate pe 
De asemenea, s-a urmărit spe
cializarea unor magazine pen
tru. desfacerea unei grupe 
restrinse de produse, dar cu 
un sortiment bogat din gru
pele respective. Asemenea mă
suri au fost puse în practică in 
orașele Alba Iulia, Blaj și Cu- 
gir. (Ștefan Dinică).

laboratoa-ce, dotarea 
relor de cofetării sau 
a carmangeriilor, aces
tea nu au fost nici 
pină acum întru totul 
respectate. Așa se ex
plică de ce. datorită 
încălcării normelor 
igienico-sanitare, în 
cazul unor unități. în
tre care unele labora
toare de cofetărie din

La pas, prin Rîmnicu- Vilcea
fac o notă discordantă, 
nedorită.

...Exact in centrul 
municipiului Rm. Vil
cea se află un loc a- 
nume desemnat să co- 

- lecteze apele pluviale. 
Dar acest „Iaz al mo
rilor" — cum este nu
mit — nu „colectează" 
decit 
najere 
centrală 
piului și din 
dăriile cetățenilor care 
locuiesc pe cele două 
maluri ale sale. Acum, 
pe timp călduros, locul 
respectiv a devenit 
un punct de atracție 
pentru diferite insecte. 
Văzînd că nimeni nu 
vine să ridice gunoiul,

resturile 
din 
a

me- 
piața 

munici- 
gospo-

a căpătat o asemenea 
destinație sui-generis 
în Rm. Vilcea: aceeași 
soartă o are și valea 
Bujorencii...

Dar să revenim, im
preună cu igienistul 
Radu Sabău. în zona 
centrală a mu'nicipiu- 
Iui. de astă dată prin 
unitățile comerciale. 

. La magazinul alimen
tar nr. 19 tocmai fuse
seră aduse citeva lăzi 
pline cu salam. Gră
bit. șoferul le-a arun
cat direct pe ze
rul de la brînza mai 
înainte descărcată. A- 
poi, responsabilul ma
gazinului. Ion Dinu, a 
pus și el lăzile cu sa
lam pe cîntarul ne-

depozitate direct în u- 
nitate.

— în general — ne 
Spunea dr. Iulian Pa- 
raschivescu. șeful cen
trului sanitar antiepi
demic județean — igie
nizarea unităților co
merciale și de alimen
tație publică nu se 
efectuează în 
corespunzător, 
încă 
tul
tocmit, 
care întreprindere co
mercială, grafice spe
ciale privind moder
nizarea unităților, re
pararea instalațiilor de 
apă rece și caldă, de 
canalizare, precum și 
a aparatelor frigorifi-

mod 
Deși 

de la începu- 
anului s-au in- 

pentru fie-

zona Nord, din Olă- 
nești 
inspectorii noștri 
trebuit 
pentru 
cestora 
rarea 
constatate. Vreau 
subliniez, de asemenea, 
că deficientele pe 
care le constatăm le 
aducem imediat la cu
noștința conducerilor 
unităților respective. 
Deși ni se dau asigu
rări că „totul o să fie 
bine și la vară cald", 
după cum vedeți, vara 
a venit, afară e cald, 
dar unele deficiente 
persistă și acum. La 
magazinul „Spicul", 
de pildă, navetele cu

și Călimănești, 
au 

să ia măsuri 
închiderea a- 
pină la înlătu- 

neaj unsurilor 
să

munici- 
cartierul 
au fost

existente. în orașul 
exemplu, trei magazine 
reamenajate și organi- 
principiul autoservirii.

piine se depozitea
ză în locuri necores
punzătoare. în unele 
cartiere lipsesc reci- 
piertții metalici pentru 
gunoiul menajer. în 
piața municipală nu 
există un bazin pentru1 
spălarea zarzavaturi
lor...

Privit în fuga auto
turismului, Rimnicu- 
Vîlcea pare un ora» 
frumos, curat. Și — în 
bună măsură — așa 
este. Mergînd pe jos, 
dai ici și colo de cite 
o pată de neglijență, 
în discordanță cu igie
na și salubritatea ce
rute unui oraș modern. 
De aici, necesitatea ca 
primăria, organizațiile 
comerciale, asociațiile 
de locatari și înșiși 
cetățenii să acționeze 
mai hotărî t și cu mai 
mult spirit gospodă
resc spre a face din 
urbea lor nu numai o 
haltă de citeva minute 
pentru turiștii aflați 
in căutarea frumuseți
lor văii Oltului, ci și 
o așezare curată, cu 
locuri îmbietoare, care 
să îndemne oamenii la 
popas 
odihnă 
ziție.

mai lung, la 
și bună dispo-

STANC1UIon
corespondentul 
„Scinteii"



SC1NTEIA - miercuri 14 iulie 1976 PAGINA

LA
Programul zilnic

SECERIȘUL GRIULUI
trebuie îndeplinit întocmai, in fiecare unitate agricolă, de fiecare formațiune de lucru

De cîteva zile, in unită
țile agricole din zona de 
cimpie a județului Me
hedinți s-au concentrat im
portante forțe mecanice la 
recoltatul griului. S-a sta
bilit, de altfel, ca printr-o 
judicioasă organizare a 
muncii, prin folosirea cu 
randament maxim a com
binelor, a fiecărei ore bune 
de lucru în cîmp, recolta să 
fie strînsă și înmagazinată 
în 9—10 zile. Pină ieri seara 
în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județ 

recolta de grîu a fost strta- 
să de pe circa 20 000 hecta
re. în cooperativele agri
cole din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Recea, Go- 
goșu, Obîrșia de Cîmp. 
Gruia și Devesel. unde se 
cultivă cele mai mari su
prafețe cu grîu, recolta a 
fost strînsă de pe mai bine 
de 60 la sută din suprafață.

Timp de o zi am ur
mărit, la fața locului, in 
unitățile de pe raza con
siliului intercooperatist O- 
bîrșia de Cîmp, activitatea 
desfășurată în lanuri. La 
cooperativa agricolă din 
Salcia erau pe cîmp 20 de 
combine, zeci de mij
loace de transport, peste 
1 800 de cooperatori. Munca 
se desfășoară pe un front 
larg, toate lucrările — re
coltatul, eliberatul și pre
gătitul terenului, semănatul 
culturilor succesive — se e- 
fectuează în flux continuu, 
în ritm susținut, atît ziua, 
cit și noaptea. „în timpul 
zilei — ne spune Constan
tin Bădița, președintele uni
tății — forțele mecanice și 
manuale sînt concentrate la 
recoltat, transportul produc
ției și eliberatul terenului. 
Reușim zilnic să înmagazi
năm aproape 500 de tone. 
Pe timpul'nopții, în schim
buri prelungite, se lucrează 
la arat și transportul paie
lor, astfel încît în ziua ur
mătoare semănătorile au

zinare. Aflați într-o adevă
rată competiție cu timpul, 
mecanizatorii de pe combi
ne își depășesc norma zil
nică stabilită cu 15—20 de 
tone. „Evitînd opririle pen
tru descărcare, adică fă- 
cînd această operație din 
mers — ne spune mecani
zatorul Gheorghe Pădurea- 
nu — reușesc în fiecare zi 
să recoltez 46—48 de tone". 
Aflăm, de altfel, că trei zile

însămîntat porumbul pen
tru boabe și legumele în 
cultură succesivă, pe 400 
hectare. Pe ogoarele coo
perativei agricole din Obîr
șia de Cîmp, aceeași mun
că spornică, aceeași bună 
organizare, randamentul 
zilnic crește mereu. Aici, 
producția a fost strînsă de 
pe 65 la sută din su
prafața cultivată cu griu. A 
și fost stabilit — ni se spu-

front de lucru". Asigurîn- 
du-se din timp suficiente
mijloace de transport, recol
ta ajunge fără întîrziere din
cîmp în spațiile de înmaga-

MEHEDINTI:•>

Ziua și noaptea — 
aceeași bună 

organizare, același 
ritm susținut

consecutiv el s-a aflat în 
fruntea întrecerii. Și alți 11 
mecanizatori au recoltat, 
chiar din prima zi, în medie, 
45 de tone pe combină. 
Notăm un prim bilanț : în 
5 zile, recolta de griu a și 
fost strînsă de pe aproape 
750 hectare: s-au însămin- 
țat 500 hectare cu porumb 
pentru boabe și aproape 100 
hectare cu legume. La ora 
cînd ne aflam Ia Salcia, 
combinele recoltau ultima 
parcelă de 130 ha cu grîu.

Ne-am oprit și la coope
rativa agricolă din Cujmir. 
Notăm și aici un exemplu 
bun : toate lucrările se e- 
fectuează în flux continuu, 
forțele mecanice se folosesc 
cu randament maxim. în 
mai puțin de 4 zile, recolta 
de grîu a și fost strînsă 
de pe mai bine de 700 hec
tare. în același timp s-au

ne — un adevărat record : 
mecanizatorul Cornel Sto- 
ian a recoltat în medie în 
fiecare zi cu combina 
„Gloria" 55 de tone.

Am întîlnit însă și aspec
te care dovedesc că nu pre
tutindeni munca este bipe 
organizată. La ora 11 ne 
aflam in lanurile cooperati
vei agricole din Gemeni. 
De o jumătate de oră. 7 
combine stăteau în aștep
tarea mijloacelor de trans
port. De dimineață au dat 
cîțiva stropi de ploaie și re
coltatul a început la ora 10. 
în ziua precedentă nu s-a 
realizat norma stabilită pe 
fiecare combină. Cauza : se 
pierde mult timp la descăr
catul griului, deoarece mij
loacele de transport nu sînt 
rațional repartizate. ' For
țele mecanice si manua
le nu sînt judicios reparti

zate și chibzuit folo
site. Două prese lucrau: la 
balotat, insă de pe parcela 
de 40 hectare de pe care 
s-a strîns griul nu s-a trans
portat nici măcar un balot 
de paie. întirzie și semă
natul culturilor succesive. 
Astfel, cele 100 ha cu po
rumb boabe după orz au 
fost insămintate cu o în
târziere de 7 zile. S-a pre
văzut să se planteze 10 hec
tare cu legume. Terenul n-a 
fost nici măcar pregătit. Că 
se lucrează la voia întim- 
plării o dovedește și un alt 
aspect. De 4 zile, președin
tele cooperativei. Virgil 
Antonie, se află la Drobe- 
ta Turnu-Severin. Setul 
fermei de cîmp pe ale că
rei tarlale se recolta era și 
el plecat la examene. Cum 
se lucrează in cimp ? Cu 
ce randament sint folosite 
forțele mecanice? Cum sint 
repartizați cooperatorii ? 
Prea puțin ii interesează pe 
tovarășii din conducerea 
unității. Mai consemnăm și 
un alt aspect: ta unitățile de 
pe raza acestui consiliu deja 
s-a creat un decalaj între 
recoltat, eliberat și semă
natul culturilor duble. Nu 
se asigură nici mijloace de 
transport suficiente. Deși 
există comenzi zilnice sta
bilite de comun acord, 
I.T.A. Drobeta Turnu-Seve
rin nu trimite autocamioa
nele necesare. Două exem
ple : în ziua de 7 iulie, în 
Ioc de 180 de tone cu mij
loacele I.T.A. s-au transpor
tat numai 70 de tone ; în 
ziua de 8 iulie, în loc de 
35 de autocamioane au so
sit numai 15, din care o 
parte abia pe la ora 11,30. 
Cum s-ar spune, una pe 
hirtie, alta în realitate. Se 
impune, desigur, ca aceste 
„scăpări" în organizarea 
muncii să fie grabnic în
lăturate. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit majorita
tea unităților din acest con
siliu au luat un start bun 
în campania de recoltare.

Vlrgillu TATARU

După recoltare — IMEDIAT ELIBERAREA TERENULUI

ARGEȘ: DÎMBOVIȚA.

Redistribuirea mijloacelor 
mecanice potrivit necesităților

Presele de balotat urmează
combinelor

Ieri, la o oră matinală, a avut loc 
o întilnire operativă de lucru a co
mandamentului comunal din Moză- 
ceni, județul Argeș. Au fost luate în 
discuție două probleme impuse de 
situația la zi a recoltatului : redis
tribuirea mijloacelor mecanice și în
trajutorarea dintre formațiile de 
lucru. ..Cele 20 de combine — ne 
spunea tov. Ion Dan, primarul comu
nei — au fost grupate pe tarlalele 
unde griul este mai copt pentru a se 
evita scuturarea. De .asemenea, am 
cerut sprijin comandamentului jude
țean pentru a ne trimite combine 
rămase disponibile, Fiecare din 
membrii comandamentului a primit 
sarcini concrete, iar Ia sediile bri
găzilor au fost afișate noile grafice 
de lucru, astfel încît. șă se știe zil
nic ce trebuie de făcut". Ca urmare.

la Mozăceni, secerișul griului pe cele 
1 900 ha se desfășoară cu intensitate 
și au fost însămînțate primele 400 
ha cu culturi succesive. Membrii Co
mandamentului din Mozăceni s-au 
ocupat cu stăruință de buna desfă
șurare a întreținerii prășitoarelor. 
Ca urmare, porumbul de pe cele 
1 700 ha a fost prășit manual de 
două ori și mecanic, de 4 ori, cul
turile fiind acum frumos dezvoltate.

Aici există și bunul obicei ca frun
tașii campaniei să fie stimulați mo
ral. Stația de radioficare prezintă 
zilnic programe dedicate evidențiați- 
lor. iar la gazetele de stradă apar 
fotografiile acestora. Misiunea co
mandamentului comunal este de a 
se ocupa de toate sectoarele agri
culturii. dar acum accentul se pune 
pe seceratul griului.

Gh. CÎRSTEA

Recoltarea- griului a 
reînceput cu toate 
forțele luni, 12 iulie, 
in numeroase unități 
agricole din județul 
Dîmbovița. Prezenți în 
cîteva cooperative a- 
gricole, în prima zi a 
săptămînii am consta
tat în general o preo
cupare susținută pen
tru organizarea si des
fășurarea judicioasă a 
fluxului lucrărilor. 
Astfel, la cooperativa 
agricolă din Hăbeni. 
unde combinele au 
intrat in lanuri încă 
de săptămîna trecută, 
buna organizare a 
muncii, folosirea fie
cărei „ferestre" dintre 
ploi au determinat 
pină în prezent recol

tarea unei treimi din 
suprafața cultivată cu 
griu. „Nu am avut 
nici un necaz cu ma
șinile — ne spune 
mecanizatorul Cornel 
Băncilă. Doar ploile 
ne-au mai ținut puțin 
pe loc". Aceeași re
marcă și pentru buna 
funcționare a prese
lor de balotat : „Cu 
trei prese ne ținem 
după 7—8 combine" — 
afirmă mecanizatorul 
Dumitru Sîrbuleț. La 
cooperativa agricolă 
din Dobra, unde re
coltarea griului înce
puse în ziua respec
tivă. constatăm că 
startul este sub limita 
așteptărilor. Celor 5 
combine ale secției de

mecanizare li s-au a- 
lăturat altele două, 
venite de la S.M.A. 
Gura Ocniței. dar se 
lucrează cu o singură 
presă de balotat, celei
lalte lipsindu-i... trac
toristul. Așa se face 
că în prima zi din 
cele 50 hectare recol
tate au fost eliberate 
doar 5. Am întîlnit 
La capătul lanului și o 
combină ce staționa 
din cauza... unui șu
rub care nu se afla în 
dotarea secției și tre
buia adus tocmai de 
Ia S.M.A. Bilciurești. 
Așadar, start bun. dar 
cu obstacole. Atenție, 
în continuare.

Al. DUM1TRACHE

La construcția unei noi și impor
tante capacități productive din ca
drul întreprinderii bucureștene „Tî
năra Gardă", colectivul șantierului 
nr. 3 aparținînd Trustului de con
strucții industriale din București s-a 
angajat să devanseze termenul sta
bilit de punere în funcțiune cu 15 
zile. La ora actuală, cu circa 5 luni 
înaintea scadenței, avansul de timp 
înregistrat față de grafice este de 30 
de zile.

Două sînt atuurile constructorilor 
bucureșteni în competiția cu timpul. 
Mai tatii, organizarea riguroasă a 
tuturor fazelor de execuție a acestei 
lucrări, pe fondul unui climat de or
dine și disciplină în muncă; apoi preo
cuparea constantă pentru inovația 
tehnică, pentru adoptarea unor soluții 
constructive originale, dar și de mare 
randament sub aspectul economiei 
de timp și de mijloace materiale. 
Iată cîteva argumente concludente. 
La execuția unor stîlpi și grinzi im
portante din structura corpului prin
cipal de fabricație — o clădire mo
dernă. ce se înalță pe patru etaje
— constructorii au utilizat cofraje 
metalice tip „T.C.I.B.". Efectele : du
rata de realizare a acestor lucrări 
s-a redus la jumătate, iar finisajul
— destul de costisitor în general, ne-

...Din păcate, un nedorit balast: pasivitatea beneficiarului
cesitind și o mare cantitate de ma
noperă, a fost practic eliminat. Nu 
mai puțin eficientă pentru scurtarea 
timpului de execuție se dovedește și 
noua tehnologie folosită pentru ridi
carea castelului de apă. „Paharul" 
acestuia este realizat complet la sol 
și. ulterior „liftat", adică ridicat pe 

însemnări de la întreprinderea „Tînăra Gardă“ din București
amplasamentul său, la circa 45 de 
metri înălțime. Au fost înlăturate în 
acest fel schele și cofraje, iar numă
rul lucrătorilor este simțitor dimi
nuat.

— Sînt realizări bune, dar din 
punctul nostru de vedere ele repre
zintă împlinirea unor exigențe fi
rești ridicate de sarcinile acestui 
cincinal al afirmării depline a revolu
ției tehnico-științifice, ne spunea tov. 
Ion Roșioru, șeful lucrării de la „Tî- 
năra Gardă". Aceste preocupări- nu-și 
pot demonstra integral avantajele 
decît în condițiile cultivării pe în
treg perimetrul șantierului a unei 
atmosfere însuflețite de muncă. în
tronării ordinii și disciplinei în toate 

formațiile și la toate punctele de 
lucru.

Prezenți pe șantier la prima oră de 
muncă, am putut consemna pe viu 
secvențe despre activitatea energică, 
susținută desfășurată la corpul prin
cipal de fabricație, anexele tehnice, 
sala de finisaj chimic, castelul de 

apă. Un amănunt nu lipsit de sem
nificație : pontajul efectuat indica 
prezența tuturor oamenilor la lucru.

O precizare importantă : deși ma
joritatea muncitorilor provin din co
munele . învecinate ale Capitalei — 
Crivina, Românești, Boliptin ș.a. — 
ei sînt prezenți la program zi de zi 
cu punctualitate. încă o dată se do
vedește că dezavantajele „navetis- 
mului" invocate uneori pe alte șan
tiere, pentru a scuza indisciplina și 
absentele, pot fi înlăturate prin bună 
organizare, printr-o strînsă conlucra
re cu întreprinderile de transporturi.

Trimestrul în care am intrat re
prezintă pentru constructorii acestui 
obiectiv o perioadă de maximă soli
citare, decisivă pentru respectarea șl 

chiar depășirea angajamentului asu
mat în întrecere. în afară de măsu
rile mai vechi adoptate — desfășu
rarea întregii activități în program 
prelungit, folosirea intensivă a uti
lajelor din dotare — conducerea șan
tierului are în vedere noi măsuri 
vizînd îmbunătățirea organizării lu

crărilor. intensificarea controlului a- 
supra stadiilor Vizice atinse, întărirea 
conlucrării cu/trustul pentru solu
ționarea operativă a unor eventuale 
probleme ce s-ar ivi.

Din apest program de acțiune nu 
poate lipsi însă cerința participării 
active a beneficiarului la montajul 
tehnologic. Este o condiție esențială, 
de care depinde acum punerea ra
pidă în funcțiune a noii capacități, 
chiar mai repede decît angajamentul 
asumat. Din păcate, aceăstă sarcină 
este încă tratată cu destul formalism 
și superficialitate de beneficiar. La 
ce ne referim ? Deși la această dată 
constructorul a predat fronturi de 
lucru pentru montai, iar utilajele 
tehnologice au sosit, lucrurile se ur

nesc anevoie. Spre surprinderea 
noastră, la ora. la care trebuiau să 
muncească din plin, nu toți montorii 
beneficiarului veniseră pe șantier, 
iar cei, trei lucrători care erau pre
zenți se... tratau frățește dintr-o sti
clă de Cotești.- încercind să aflăm 
care este explicația acestui fapt, șe
ful echipei. Aurel Tomulescu, ne-a 
argumentat supărat că „treaba e 
grea și, în fond, nici nu e prea mult 
o sticlă de vin la trei inși".

Ce părere au conducerea între
prinderii „Tînăra Gardă", organizația 
de partid despre asemenea fapte și 
mentalități ? Oare s-ar ivi astfel de 
situații dacă factorii din întreprinde
rea beneficiară, care sînt însărcinați 
cu supravegherea lucrărilor, ar fi 
prezenți mai des pe șantier și ar ma
nifesta o preocupare serioasă față de 
sarcinile ce le revin ? Desigur, nu ! 
Dar din păcate nu se intîmplă așa, 
dovada constitui.nd-o și întîrzierea 
de peste cinci luni in predarea unui 
amplasament important pentru fina
lizarea în bune condiții a investiției. 
Evident că prbcedînd în acest mod, 
conducerea întreprinderii „Tînăra 
Gardă" riscă să anuleze avansul de 
timp ciștigat de constructori.

Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)

parametri de eficientă 
de

ta-

întregii societăți

și o îmbunătățire a condițiilor de 
prezentare și desfacere a produselor.

Așa cum a subliniat, în repetate 
rînduri, conducerea partidului nos
tru, asigurarea unor condiții de trai 
mereu mai bune pentru toți membrii 
societății este nemijlocit legată de 
dezvoltarea în ritm accelerat a în
tregii economii, de creșterea produc
ției industriale și agricole, de reali
zarea la înalți 
a sarcinilor 
plan în toate 
treprinderile.

Este evident că 
numai asigurind 
un nivel de pro
ducție superior, în 
condițiile crește
rii continue a pro
ductivității mun
cii, pot spori veni
tul național, avuția 
și, pe această bază, posibilitățile de sa
tisfacere a cerințelor de consum ale 
populației. In toți anii construcției 
socialiste, practica a confirmat legă
tura nemijlocită dintre dezvoltarea 
economiei și îmbunătățirea nivelului 
de trai al întregului popor, nume
roasele măsuri luate în scopul creș
terii bunăstării generale, a consumu
lui, puțind fi adoptate numai pe baza 
rezultatelor înregistrate în sfera pro
ducției materiale. Dacă vrem să con
sumăm mai mult — 
Nicolae CeauȘescu la 
a C.C. al P.C.R. și a 
prem al Dezvoltării
Sociale, care a aprobat programul — 
trebuie să producem mai mult, dacă 
vrem să ne apropiem de consumul 
țărilor dezvoltate trebuie să ajungem 
la nivelul lor de producție. „Aceasta 
este problema esențială — sublinia 
secretarul general al partidului — pe 
care trebuie s-o înțelegem cu toții. 
Ea trebuie să fie clar înțeleasă de

arăta tovarășul 
ședința comună 
Consiliului Su-
Economice și

fiecare cetățean, de la ministru pini 
la ultimul muncitor, țăran și func
ționar".

Tocmai de aceea, sarcina realizării 
prevederilor cuprinse în cadrul pro
gramului nu revine doar unul sec
tor sau altuia din economie, ci ea 
privește întregul nostru popor, toate 
colectivele de oameni ai muncii. De
sigur, răspunderi deosebite revin mi
nisterelor și departamentelor cen
trale, organelor locale de îndrumare 
a producției și desfacerii și, în pri

mul rînd, consi
liilor populare, 
noilor organe de 
specialitate create 
— consiliile de 
coordonare a pro
ducției bunurilor 
de larg consum, 
care vor trebui 
să urmărească în 
permanentă apli- 
stabilite, să asi- 
termen, in condi-

carea măsurilor 
gure asimilarea la 
ții calitativ superioare, a noilor sor
timente, să stimuleze creația și in
troducerea în fabricație a celor mal 
bune produse.

O importantă răspundere revine 
organelor și organizațiilor de partid 
din sfera producției și desfacerii bu
nurilor de consum, care vor trebui 
să antreneze colectivele de oameni ai 
muncii la îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de creștere cantitativă a 
producției, de diversificare și îmbu
nătățire a calității sortimentelor, de 
onorare la timp a contractelor. Acțio
nând astfel, se va răspunde chemării 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român de a consacra 
fără preget întreaga energie și capa
citate creatoare pentru transpunerea 
ta viață a obiectivelor din program, 
care marchează o etapă nouă, supe
rioară, în ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor — țelul suprem al po
liticii partidului și statului nostru.

Ne oprim în articolul de astăzi asupra citorva 
parametri fundamentali privind creșterea nive
lului de trai al poporului. „Scopul întregii noas
tre activități economico-sociale, țelul suprem a) 
politicii partidului nostru, esența misiunii sale is
torice de transformare revoluționară a societății și 
de făurire a noii orînduiri — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al întregului popor, in 
concordanță cu necesitățile fiziologice științific de
terminate și cu cerințele spirituale generate de 
progresul neîntrerupt al cunoașterii umane". Toate 
prevederile cincinalului 1976—1980. atît cele refe
ritoare la dezvoltarea pe mai departe a forțelor de 
producție, a producției materiale, a avuției națio
nale. cit și cele cu privire la accentuarea laturilor 
calitative ale activității au drept tel suprem îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață, 
ridicarea nivelului de trai al întregului popor, spo
rirea gradului de civilizație a întregii societăți. Ca 
o nouă expresie privind preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statului nostru pentru asi
gurarea condițiilor necesare creșterii necontenite a 
nivelului de trai, vorbește de la sine Programul 
privind producția și desfacerea către populație a 
bunurilor de consum în acest cincinal, publicat în 
ziarele de ieri, a cărui înfăptuire va permite sa
tisfacerea cerințelor maselor populare în condiții 
superioare prevederilor inițiale stabilite de Con
gresul ai XI-lea al partidului.

Iată cîteva din principalele prevederi referitoare 
la creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea con
dițiilor de viață înscrise in Legea planului cincinal :

• în cincinalul 1976—1980 VOR FI CREATE 
1,2 MILIOANE NOI LOCURI DE MUNCĂ ; aco
perirea necesarului de cadre pentru dezvolta
rea economico-socială va fi asigurată prin 
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A UNUI NU
MĂR DE APROAPE 1,9 MILIOANE PERSOA
NE ;

• VOLUMUL TOTAL AL VENITURILOR 
REALE ALE POPULAȚIEI VA SPORI IN 
ANUL 1980 CU 35—40 LA SUTA FAȚĂ DE 
ANUL 1975, pe baza veniturilor ce provin din 
retribuirea muncii, cit și din fondurile socia’e 
de consum ; VENITURILE REALE ALE ȚĂRĂ

NIMII, calculate pe o persoană activă, VOR 
SPORI CU 20—29 LA SUTA ;

• SE VOR CONSTRUI 815 000 APARTA
MENTE și vor fi date în funcțiune peste 272 000 
LOCURI ÎN CĂMINE pentru nefamiliști ;

• Un număr de 120 DE CENTRE COMUNA
LE VOR FI TRANSFORMATE ÎN ORAȘE A- 
GROINDUSTRIALE :
• în vederea sprijinirii familiilor cu copii se 

prevede ca ALOCAȚIA DE STAT PENTRU 
COPII SĂ SPOREASCĂ, în acest cincinal, ÎN 
MEDIE CU 25—30 LA SUTA ;

• SE VA EXTINDE BAZA MATERIALA A 
ÎNVAȚĂMÎNTULUI, ocrotirii sănătății 
ȘI CULTURII ;

• în vederea PROTEJĂRII MEDIULUI AM
BIANT vor fi luate măsuri pentru realizarea și 
buna funcționare a stațiilor și instalațiilor de 
epurare a apelor uzate, precum și a celorlalte 
instalații, utilaje și dispozitive de protecție a 
mediului înconjurător.

Să reflectăm asupra acestor date. Desigur, se 
poate observa că ele nu sînt extrase dintr-un sin
gur capitol al planului cincinal, de regulă cel re
feritor la creșterea nivelului de trai. Cu toate a- 
cestea, între prevederile de mai sus există o strin- 
să interdependentă. Și aceasta rezidă în faptul că 
toate la un loc definesc un ansamblu de măsuri 
practice privind CALITATEA VIEȚII. Noțiune cu
prinzătoare, calitatea vieții exprimă totalitatea con
dițiilor ce asigură satisfacerea cerințelor de ordin 
social-economic legate de nivelul de trai material 
și spiritual, care să permită echilibrul și desăvîr- 
șirea continuă a personalității umane. Concret, ca
litatea vieții cuprinde un șir de laturi și. trăsături, 
legate, în primul rînd, de mediul social, condițiile 

de viață materiale, relațiile umane, condițiile de 
muncă, mediul inconjurător, mediul familial.

O lectură a prevederilor cincinalului arată că nu 
este vorba doar de simple creșteri cantitative pri
vind buna aprovizionare sau îndestularea cu anu
mite produse, ci este vorba de o dezvoltare calitati
vă efectivă, de îmbunătățirea tuturor laturilor com
ponente ale vieții sociale, practic, de făurirea unor 
condiții superioare de civilizație, respectiv, de o 
avansare pe calea civilizației socialiste. Tocmai 
această satisfacere la nivel mai ridicat a cerințelor 
materiale și spirituale tot mai complexe ale între

7 CALITATEA VIEȚII______
gului popor, afirmarea tot mai puternică a persona
lității umane constituie. în ultimă instanță, trăsă
tura fundamentală a prevederilor planului cincinal. 
• Numeroase sînt ideile majore de largă semnifi
cație ce se desprind din analiza laturilor esențiale 
ale calității vieții, in perspectiva cincinalului revo
luției tehnico-științifice. Ne vom opri insă îndeo
sebi asupra celor care definesc legătura nemijlo
cită care există intre MUNCA și CALITATEA 
VIEȚII.

a) De-a lungul anilor construcției socialiste 
ne-am convins că in afară de muncă — munca 
bine organizată, munca din ce in ce mai spornică 
— altă sursă de creștere a nivelului de trai nu 
există. Așadar, singura temelie trainică pentru ri
dicarea nivelului de trai o constituie dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei, creșterea puternică a 
venitului național, a avuției naționale. Justețea 
acestui adevăr fundamental al vieții noastre soci
ale este pe deplin confirmată de realizările de pină 
acum și de prevederile cincinalului actual, cînd 
venitul național va spori in ritm mediu anual dc 
10—11 la sută. Numai, sporirea accelerată a avu
ției naționale, a venitului național poate asigura 
baza trainică și mijloacele necesare care să per

mită punerea la dispoziția populației a unor can
tități din ce în ce mai mari de bunuri — se pre
vede ca volumul total al desfacerilor de mărfuri 
să crească în cincinalul actual cu 45—47,5 la sută 
— cit și mărirea veniturilor directe ale celor ce 
muncesc.

Tocmai de aceea, în perspectiva cincinalului ac
tual, politica privind creșterea venitului național 
și politica în domeniul ridicării nivelului de trai 
al întregului popor sînt abordate într-o strînsă 
Interdependență. Referindu-se la această problemă 
fundamentală, secretarul general al partidului nos

tru arăta la ședința comună a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale a României că venitul național al României 
este de 1 000 de dolari pe cap de locuitor, în timp 
ce al altor țări este de 4 000 de dolari, ceea ce 
atrage după sine diferențe de consum. Este de la 
sine înțeles că a atinge nivelul de consum al țărilor 
dezvoltate presupune, ca o condiție sine qua non, 
atingerea nivelului de producție al acestora. A- 
ceasta este problema esențială pe care trebuie s-o 
înțelegem cu toții.

b) Avînd în vedere acest rol determinant al 
muncii, retribuirea după muncă va constitui, in 
continuare, elementul hotăritor al ridicării nivelu
lui de trai ai populației. Sistemul de retribuire va 
oferi în continuare posibilitatea diferențierii veni
turilor, in scopul cointeresării oamenilor în înde
plinirea ■ rolului ce le revine în procesul, de pro
ducție, evitindu-se apariția unui decalaj prea mare 
între diferitele categorii de venituri, precum și otice 
nivelare nestimulativă, urmărindu-se, cu consec
ventă. aplicarea principiilor eticii și echității so
cialiste.

c) O subliniere aparte se cuvine a fi făcută, ta 
contextul acțiunilor privind îmbunătățirea calității 
vieții, în legătură cu accentuare» procesului de 

dispariție a deosebirilor esențiale dintre munca fizi
că și intelectuală. Iar principalele acțiuni se referă 
la : extinderea mecanizării și automatizării, promo
varea tehnologiilor moderne, creșterea gradului de 
calificare a oamenilor muncii, lărgirea orizontului 
lor de cultură și cunoaștere. Totodată, se vor ob
ține, in continuare, progrese și în ceea ce privește 
lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca in 
industrie și agricultură — ca rezultat al mecaniză
rii și chimizării agriculturii, a transformării ei tot 
mai accentuate într-o variantă a muncii industriale.

d) încă un fapt semnificativ pentru legătura ne
mijlocită ce există între muncă și calitatea vieții. 
Pe temelia creșterii susținute a productivității mun
cii. în toate ramurile de activitate, în cincinalul 
actual se creează condiții pentru reducerea treptată 
a săptămînii de lucru la 42—44 de ore.

e) Nu putem să încheiem aceste notații. succinte 
fără a ne referi și la un alt aspect, strîns legat de 
calitatea vieții, chiar dacă el nu este cuprins în 
prevederile planului cincinal. Este vorba de faptul 
că, abordînd acest subiect complex, este necesar să 
avem în vedere și un alt document călăuzitor al 
dezvoltării societății noastre, și anume Codul etic, 
ale cărei prevederi referitoare la normele morale 
de comportare în societate se conjugă cu cele pri
vind dezvoltarea producției materiale, contribuind, 
ca un tot unitar, la perfecționarea continuă a cali
tății vieții.

★
Cu articolul de mal sus încheiem ci

clul consacrat prezentării unora din 
principalele trăsături calitative și prin
cipalelor exigențe ale cincinalului revo
luției tehnico-științifice. Pentru îndepli
nirea exemplară a mobilizatoarelor pre
vederi ale acestui cincinal, fiecare om al 
muncii, fiecare cetățean este chemat 
să-și consacre întreaga capacitate crea
toare, să facă totul, zi de zi, pentru 
realizarea sarcinilor ce-1 revin la locul 
de muncă, asigurind progresul economic 
și social multilateral al patriei socialiste, 
creșterea necontenită a bunăstării între
gului popor.

Viorel SALAGEAN
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7 largă tribuni de prezentare
7 valorilor epopeii naționaleI 1

inul acesta, secția de științe filo- 
:lce, literatură și artă a Academiei 
publicii Socialiste România, apre- 
nd contribuția radioteleviziunii la 
sta operă ce se întreprinde în țara 
astră pentru întreținerea focului 
:ru al iubirii față de Luceafărul 
eziei românești, a dedicat o sesiu- 

științifică „Ediției radiofonice 
hai Eminescu", ediție difuzată de 
lacția literară de-a lungul unui an. 
enimentul a confirmat, încă o 
tă — prin seria de comunicări și 
ervenții — funcția cultural-educa- 
ă a mijloacelor de comunicare in 
isă, a scos in evidență varietatea 
formule abordate în această direc- 

, subliniind Însemnătatea activită- 
respective pentru întregul proces 
instruire și educație estetică des- 

șurat în societatea noastră. Căci, 
a cum s-a arătat și cu prilejul la 
re ne referim, această contribuție 
diofonică la popularizarea operei 
iiinesciene, intr-un „tiraj" amplu și 
ir-o cuprinde- 

cît țara, nu 
te decît un ca- 
tol dintr-o largă 
permanentă ac
me de prezen- 
re, pe calea 
idelor, a clasici- 
r literaturii și 
tei naționale și 
liversale, de ini- 
•re în universul 
eației contem- 
irane, de edu- 
ire a gustului 
întru frumos, de 
focare a istoriei trecute și pre- 
mte a patriei, prin intermediul ce- 
■r mai bune pagini care s-au scris 
se scriu pe această temă, al perso- 

ilităților exemplare care ne ilustrea- 
i durata istorică. Pe bună dreptate 
•a spus că radioul și micul ecran 
teră, prin asemenea emisiuni, datele 
nei epopei naționale sui-generis, 
nportamtă prin ea însăși, cit și prin 
îaterialul documentar și de sugestie 
ferit creatorilor, cercetătorilor, pe- 
agogilor.
De aici, Însemnătatea unei aseme- 
ea activități — pe care Congresul 
ducației politice și al culturii socia- 
ste a relevat-o pregnant in rîndul 
arcinilor încredințate radiotelevi- 
iunii — de aici, răspunderea față de 
ceste emisiuni, subliniată atît de ex- 
resiv în expunerea și în cuvîntarea 
e încheiere ale tovarășului Nicolae 
leaușescu, în care acestui domeniu 
1 mijloacelor de comunicare în masă 

s-a acordat o mare atenție. 
O răspundere, mai întâi. față de 

radiția înaltă existentă la noi în 
eea ce privește educația culturală 
ie calea undelor. Depozitele radio- 
ilui păstrează în acest sens adevărate 
lestemate ale epocii moderne a ci
vilizației românești. Un emoționant 
.memorial" care poate începe cu 
.Sfaturile pe întunerec" ale lui Iorga 
ii poate continua cu Sadoveanu ci- 
ind din „Hanu Ancuței" și „Sara pe 
leal", cu George Vraca spunînd 
.Scrisoarea a III-a“ și cu Calboreanu 
•oștind zguduitorul monolog din „A- 
îus de soare". Există aici un Arghezi 
îvBcind clipa cînd pe o stradă a 
Bucureștiului I-a zărit pe Eminescu 
>i se păstrează voci de mari actori 
spunînd replici din „Vlaicu Vodă" și 
din „Fîntîna Blanduziei", din „O scri
soare pierdută" și din „Steaua fără 
nume", din „Despot Vodă" și din 
„Răzvan și Vidra". în interpretări și 
în exegeze ilustre pot fi ascultate 
lecturi din „Miorița" și din Bolintinea- 
nu, din Coșbuc, Blaga și Bacovia, din

Macedonski și Ion Barbu, din „Un 
om între oameni", „Ion" și „Desculț", 
din Neculce și Miron Costin, din O- 
dobescu și George Călinescu, din 
„Concert din muzică de Bach" și 
„Craii de Curtea Veche". De-a lun
gul anilor, revoluția culturală izvorită 
din politica înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român a acționat și în 
acest domeniu în mod programatic 
pentru o stăruitoare difuzare în ete
rul românesc a operelor de bază ale 
literaturii române, a cuvîntului uma
nist al celor mai iluștri reprezentanți 
ai spiritualității noastre.

Cum valorificăm, în actuala etapă, 
acest neprețuit tezaur ? Cum îl îm
bogățim și, mai cu seamă, cum îl 
transmitem milioanelor de oameni 
ai muncii în modalități pe măsura 
exigențelor educative sporite ale 
prezentului ?

Este de notat mai întîi faptul că 
însăși structura emisiunilor oferă po
sibilitatea îndeplinirii acestei sarcini.

Cultura socialistă 
și educația politică-într-o 

unitate inseparabilă
De pildă, emisiunile literare ale pos
turilor noastre naționale își încep 
programul zilnic cu un moment poe
tic și-1 sfîrșesc tot printr-un moment 
de poezie. între aceste două coloane 
lirice, de-a lungul zilei se difuzează 
un număr impresionant de rubrici 
cultural-artistice și educative — de 
la „Odă limbii române", „Teatru la 
microfon", „Dicționar de literatură 
universală", „Revista literară", „Scri
itori la microfon" pină la „Ateneu 
popular", „Poezia, glas al cetății", 
„Partidului, inima și versul", „Ediție 
radiofonică" sau „Memoria pămîntu- 
lui românesc". Cam cincizeci de 
titluri de emisiuni, toate propunln- 
du-și să popularizeze tezaurul spiri
tualității românești clasice și con
temporane, să educe în spiritul mîn- 
driei patriotice față de valorile na
ționale, să familiarizeze ascultătorii 
cu capodoperele altor culturi, stimu- 
lîndu-le interesul pentru autoperfec- 
ționare, pentru lărgirea orizontului 
de cunoștințe, pentru modelarea pro
priei conștiințe socialiste la flacăra 
frumosului autentic, a mesajului u- 
manist, a valorilor revoluționare ale 
artei adevărate.

Sînt direcții de acțiune pe drumul 
cărora — în lumina documentelor 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste — avem datoria de 
a aduce perfecționări, de a amplifica 
metodele și modalitățile, de a le folo
si intens pe cele validate de buna a- 
preciere a miilor de ascultători, ade- 
vărați colaboratori ai studiourilor, 
care ne transmit în permanentă pre
țioase sugestii, formulînd critici con
structive, exprimîndu-și dorințe jus
tificate.

Una dintre aceste dorințe este cea 
care vizează contribuția sporită a 
radioului Ia prezentarea epopeii na
ționale prin valorificarea și mai am
plă decît pină acum a „Fonotecii de 
aur". Această comoară inestimabilă 
— care poate răspunde exigențelor

unei „Epopei...", fie și prin faptul că 
tezaurul respectiv a fost adunat de-a 
lungul unei jumătăți de secol, de 
cînd ființează Radiodifuziunea ro
mână — se cere mai mult și mai 
bine utilizată.

Trebuie spus că sentimentul parti
cipării la împlinirea epopeii națio
nale a existat și pînă acum — dovada 
o fac chiar titlurile unor cicluri de 
largă respirație și de mare populari
tate din ultimii ani, ca : „Epopeea 
constructorilor", „A fi comunist", 
„Azi în România", „Memoria pămîn- 
tului românesc", „Biruit-au gîndul", 
„Clasicii, contemporanii noștri", 
„Foaie pentru minte, inimă și litera
tură", „Cîntare omului" — dar, în 
lumina exigențelor Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste, 
acest ansamblu de emisiuni va tre
bui să-și afirme mai limpede finali
tatea, să prezinte mai evident ascul
tătorilor ideea unui întreg, a unei 
unități în varietate, tocmai pentru ca 

ascultătorii, la ni
velul general de 
cultură al socie
tății noastre ac
tuale, să-și poată 
sistematiza cu
noștințele, să ur
mărească emisiu
nile ca pe lecțiile 
unui mare curs 
de educație poli
tică și artistică, 
civică și patrioti
că. Marile cicluri 
consacrate popu
larizării clasicilor 

literaturii și artei naționale, „edi
țiile complete" radiofonice, rubri
cile de evocare a istoriei patriei, 
de popularizare a documentelor ar
heologice, ca și montarea capodope
relor literaturii noastre dramatice 
sau a vibrantelor spectacole de poe
zie și muzică politică și patriotică, 
sutele de „Momente poetice" ori emi
siuni ca „Biblioteca pentru toți", 
„Mult e dulce...", „Carte românească 
de învățătură" — ca și amplul și am
bițiosul repertoriu de filme inspirate 
din marile momente ale istoriei po
porului nostru — toate acestea și 
multe alte emisiuni cultural-artistice 
se cer mai limpede însumate multi
lateralului program educativ, desfă
șurat armonic și pe toate căile în 
întreaga țară. Desigur că o asemenea 
perfecționare presupune și un spor 
de calitate a realizării : • mai organi
că afirmare a ideilor actualității, mai 
multă fantezie în împletirea factoru
lui estetic-emoțional cu cel educativ, 
mai multă consistență agitatorică, de 
impuls constructiv și, bineînțeles, a- 
ducerea în prim-plan a cit mai multe 
dintre valorile spirituale insuficient 
puse în lumină pînă acum, antrena
rea publicului la dezbaterea vie, con
vingătoare, exigentă a fenomenului 
cultural-artistic.

Sînt cîteva dintre problemele cu 
care se confruntă în prezent lucrăto
rii emisiunilor culturale de la radio- 
televiziune, în dorința de a răspunde 
cît mai bine prețioaselor aprecieri, 
critici, recomandări pe care’forumul 
spiritualității românești, călăuzind 
du-se după istorica expunere a se
cretarului general al partidului, ni 
le-a pus la îndemînă ca pe cele mai 
sigure și însuflețitoare îndrumări în 
realizarea unei epopei românești țe
sute cu sunet și lumină, unei Cîntări 
a patriei socialiste, a omului nou, 
făurit de Partidul Comunist Român.

Constantin VIȘAN

Casa de culturd a sindicatelor din Alexandria

Concerte în stagiunea
estivală

Este, mai întîi, de 
subliniat faptul că or
ganizatorii vieții noas
tre muzicale au socotit 
necesar să inaugure
ze actuala stagiune es
tivală bucureșteană 
printr-o participare cu 
valoare de eveniment 
artistic : dirijorul fran- 
'cez Serge Baudo — 
printre cei mai repu- 
tați din țara sa — la 
pupitrul colectivului de 
instrumentiști pe care-I 
conduce in mod per
manent: Orchestra
simfonică din Lyon. 
Programul de muzică 
fțanceză — creații a- 
parținînd luî Debussy 
și Ravel — a pus în e- 
vidență calitățile rea
le ale ansamblului, 
atent pregătit în ve
derea turneului. Di
rijor de mare stră
lucire și spectacu
lozitate a gestului. 
S. Baudo ține cont de 
limitele de maleabili- 
tate sonoră ale or
chestrei, punlndu-î în 
valoare luminozitatea, 
transparența timbrală. 
Execuția celei de-a 
doua suite din bale
tul „Daphnis și Chloe" 
de Ravel a fost edi
ficatoare in acest sens. 
Aflat la vîrsta ma
rii înțelepciuni lz- 
vorlte din experien-

ță, Maurice Gendron 
a prezentat o ver
siune aparte a Con
certului pentru vio
loncel și orchestră de 
Dvorac, versiune ce 
amintea perioada de 
tinerească glorie a ar
tei acestui reputat in
terpret.

strada Nuferilor, cele 
mai recente concerte 
prezentate de Orches
tra simfonică a Ra
dioteleviziunii româ
ne au fost marcate 
de prezența solistică 
virtuoză — amintind 
maniera romantică a 
primelor decenii ale 
secolului — a violonis
tului Yvri GitllS (Fran
ța). Datele personali
tății sale, greu de or
donat in raport cu mu
zica pe care o abor
dează, covîrșesc în chip 
absolut datele parti
turii. Așa se întâmplă 
că interpretarea Con
certului de Alban Berg 
— o lucrare expresio

nistă de mare comple
xitate a concepției 
componistice — a fost 
atent realizată, pe cîtă 
vreme Concertul de 
Paganini a fost tra
tat într-o modali
tate fantezistă, du
pă părerea noastră. 
Faptul a fost remar
cat și în cadrul Du
blului concert pentru 
vioară, violoncel și or
chestră de Brahms. 
Elementul de pon
dere, de echilibru, l-a 
adus, aici, participarea 
violoncelistului Cătă
lin Ilea, dezvoltând o 
muzicalitate generoasă, 
lucid orientată.

La pupitrul celor 
două concerte s-au 
aflat dirijorul italian 
Alfredo Bonavera, 
care a avut o parti
cipare unitară — poa
te, pe alocuri, trenan- 
tă — și, respectiv, di
rijorul Iosif Conta, 
care a conturat mo
mente de o tragică ve
hemență in finalul ce
lebrului „Bolero" de 
Ravel.

Pe scurt, un început 
de stagiune estivală de 
indiscutabil interes, 
promițător de satis
facții artistice'

Dumitru 
AVAKIAN

tv
PROGRAMUL. 1

6.00 Teleșcoalft.
16,00 Film artistici hBeUiB»lma“.
11,50 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limb* rus*.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, v* reco

mandăm...
17,16 La volan
17,35 Arte vizuale.

16,00 Prin școlile Vrancel. Reportaj TV.
18.20 Reportaj de scriitor.
18,50 Tribuna TV... la Cluj-Napoca.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
10,00 Revista economică TV.
20,35 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori-: Gerard Phllipe în filmul 
„Roșu și Negru" (I).

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL 1

20.00 Studio ’76.
20.20 Din nou despre preferințele dv, 

muzicale.
21,05 Telex.
21.10 Teierama.
21,40 Roman-foiletont j.Tăranll".

cinema
Călărețul cu eșarfă albă: PA

TRIA — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 
20,30. GRADINA LUCEAFĂRUL 
— 20,20.

Prizonierul din Manhattan: E- 
FORIE — 9,15; 11,20; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FAVORIT —2,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. PATINOARUL 
„23 AUGUST" — 20,30,
• Circ în circ: GRIVITA — 9; 
12,30; 16; 19,15, VICTORIA — 6,30; 
12,30; 16; 19,15.

«. Ordinul Ana: TIMPURI NOI — 
6; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Texas dincolo de riu: FESTI
VAL — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45;
16,45; 16; 21,15, la grădină — 20, 
SCALA — 9,15, 11.30: 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45, GRĂDINA DINAMO
— 20,30.
*. Paplllon (ambele serii): FERO
VIAR — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, BUCUREȘTI — 9; 12; 16,15;
16.30.
• Instanța amină pronunțarea l 
ARTA — 15,30; 17,45: 20, la gră
dină — 20,30, BUCEGI — 16; 18,15, 
ia grădină — 20,15.

Porumbelul: CAPITOL — 6,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, I* gră

Este o realitate greu de 
contestat : Teatrul „Ion 
Creangă" își caută un 
profil adecvat de cam prea 
multă vreme, fără cristali
zări semnificative. Chiar 
dacă numărul spectacole
lor la care ne-a invitat 
Teatrul „Ion Creangă" în 
această stagiune nu a fost 
foarte mic, puține au fost 
premierele „adevărate", 
spectacolele de ținută ar
tistică favorabile angajării 
unui dialog cît mai sub
stanțial, cit mai viu cu pu
blicul. însuși faptul că nu 
putem prinde nici un spec
tacol memorabil dintre pre
mierele acestei stagiuni 
(„Aici zorile sînt liniștite", 
„Andersen — 7 povești", 
„Pinocchio", adăugate re
luărilor) este elocvent în 
sensul afirmației de mai 
sus.

De aceea, ne face cu 
atît mai multă plăcere 
să semnalăm că, de cu- 
rînd, în atmosfera de 
dinamism creator instaura
tă de Congresul educației 
politice și al culturii socia
liste, am urmărit o mon
tare în care am putut 
identifica un semn bun, 
înnoitor.

E vorba de un spectacol 
realizat cu pasiune și 
modestie prin colaborarea 
dintre „tinerii" teatrului și 
colegii lor din alte gene
rații și sub îndrumarea re
gizorală a Ilenei Cirstea. 
Spectacolul se desfășoară 
în holul teatrului. într-un 
cadru și într-un climat 
propice implicării directe 
a spectatorului. însuși tit
lul — „Subiectul aparține 
tuturor? — este semnifi
cativ în acest sens.

Ce este teatrul ? De ce 
oamenii cultivă, de mii de 
ani, această artă ? Care 
este sensul ei adînc ? Care 
sînt tainele nașterii ei ? 
„Subiectul aparține tutu
ror" reprezintă o medi

tație despre rostul și con
diția teatrului, inălțată 
inteligent, ingenios pe o 
idee interesantă. „Persona
jele", care dezvoltă idei, 
motive, ca acelea amintite 
mai sus, sînt trei „prezen
tatori", întruchipînd trei 
iubitori și animatori ai 
teatrului.

Ei apelează la citate, a- 
precieri, considerații ale

cu aceeași temă, perspec
tiva și viziunea scriito
rului.

Urmărind patosul sobru 
al eroinei lui Sofocle, ori 
setea de adevăr și poezia 
Înaripată a replicilor „E- 
lectrei" lui Giraudoux. ori 
eforturile de adîncire psi
hologică ale lui O’Neill, în 
vecinătatea dramei filozo
fice a opțiunii scrise de

„Subiectul 
aparține 
tuturor44 

la Teatrul „Ion Creangă"

marilor slujitori ai Thaliei, 
români și străini, indicin- 
du-i adesea, fără ostenta
ție — Sofocle, Moliere, 
Hugo, Caragiale, V. I. Po
pa, G. Craig. Tairov, 
Gorki, Camus, Peter Brook 
etc. și recurg, pentru de
monstrație, la „metamorfo
zele" unui binecunoscut 
motiv tragic : cel al Elec- 
trei. Urmărim, așadar, 
fragmente — bine alese și 
subtil înlănțuite într-o fe
ricită succesiune (cronolo
gică și epică) — din Sofocle 
(„Electra"), O’Neill („Din 
jale s-a întrupat Electra"), 
J. P. Sartre („Muștele"), 
Jean Giraudoux („Elec
tra"), ceea ce ne dă posi
bilitatea să înțelegem noi 
înșine ce înseamnă, de la 
epocă La epocă, în raport

Sartre, ne dăm seama cum 
substanța aceleiași întâm
plări. aceleiași legende, a- 
celuiași mit poate genera 
creații dintre cele mai di
ferite. cum forța geniului 
omenesc poate găsi noi și 
noi modalități de expresie. 
Spectatorului i se oferă, 
astfel, cu mijloace emoțio
nante, o patetică lecție des
pre evoluția artei, pa
ralel cu evoluția civilizați
ei omenești — și. totodată, 
posibilitatea de a participa 
la reprezentație prin jude
cata sa critică, prin medi
tația sa de om al prezen
tului unei țări socialiste, 
Înarmat cu cunoașterea 
științifică a lumii.

Spectacolul are darul de 
a pune în evidență cîteva 
dintre forțele actoricești

ale teatrului. O impresie 
deosebită ne-a lăsat crea
ția Nataliei Arsenie, care, 
în Electra, și-a probat, încă 
o dată, vocația de trage
diană, impresionînd prin 
sensibilitatea sa deosebită, 
prin amploarea gamei stă
rilor sufletești exprimate 
și finețea tranzițiilor, ca si 
prin deosebitul simț al sti
lului (diferit de la un scri
itor la altul). Am remar
cat, alături de ea. și pre
zența sobră, impunătoare 
(pe alocuri însă ușor mo
notonă) a Neofitei Pătra}- 
cu (Clitemnestra).

Răzvan Ștefănescu, An- 
dra Teodorescu-Ion și Mir
cea Mușatescu — inter- 
pretii prezentatorilor — 
impun prin dezinvoltura, 
luciditatea și căldura cu 
care susțin ideea de no
blețe a teatrului, prin poe
zia și fervoarea cu care ii 
întruchipează condiția, prin 
finețea cu care trec peste 
unele citate alese mai. pu
țin inspirat (de pildă, cele 
grandilocvente sau didac
ticiste de la început).

Reflectind potențialul 
trupei, subliniind spiritul 
de inițiativă și capacitatea 
de a realiza acte de cul
tură a unor tineri artiști 
(adaptarea aparține lui 
Răzvan Ștefănescu), „Su
biectul aparține tuturor" 
are darul de a sugera una 
din căile posibile ale revi
gorării Teatrului „Ion 
Creangă" și ale promovă
rii unei arte de puternice 
rezonanțe educative.

Sperăm că perioada 
estivală va reprezenta și 
pentru Teatrul „Ion Crean
gă" un interval fertil de 
meditație, un „sfetnic bun" 
în stabilirea unui program 
Ideologic și artistic, edu
cativ, pe măsura misiunii 
acestui teatru.

fi. STANCU-ATANAS1U

„MINITEIINICUS 76“
(Urmare din pag. I)
triplă funcționalitate : terapie prin 
stimulare electrică, detecția puncte
lor de acupunctura, anestezie elec
trică".

Dar nu numai electronica este pre
zentă în această frumoasă expoziție. 
Atrage atenția o „Mașină de strîns 
fructe", ca și un „Aparat pentru vop
sirea navelor, telecomandat". Sînt a- 
parate ingenioase și cu mari aplicații 
posibile. Desigur, nu putem pune 
semnul egalității între creația unui 
absolvent de institut tehnic superior 
și a unui pionier ce activează într-un 
cerc tehnico-științific. Capacitatea de 
înțelegere, pregătirea generală și de 
specialitate sînt complet diferite. Dar 
ceea ce ni se pare a fi deosebit de 
important, caracteristic mișcării pio
nierești din patria noastră, este pu
nerea la îndemînă tineretului a unor 
condiții minunate de formare a unei 
viziuni științifice asupra lumii și so
cietății, de deprindere a lor cu uni
versul tehnicii și al științei. Este de 
ajuns să amintim că cele 400 de ex
ponate ale lui „Minitehnicus ’76“ sînt 
selectate din nu mai puțin de 32 000 
de lucrări, reprezentând efortul de 
inteligență și cunoaștere tehnico-ști- 
ințifică a 48 254 de participant!. 
Trăim într-un univers în care pu
terea omului se manifestă prin teh
nică și trebuie să ne pregătim copiii 
pentru această lume în care ei vor 
trăi. Avem datoria față de ei și față 
de patrie ca să le stimulăm facultă

țile creative. Cu atît mai mult cu cît 
trăim un cincinal important, care 
este cincinalul realizării depline a re
voluției tehnico-științifice în țara 
noastră.

Stimularea creativității tehnico-ști- 
ințifice este, fără îndoială, o activi
tate care trebuie organizată sistema- 

. tic începînd din copilărie. Aceasta 
deoarece, duipă cum nu putem forma 
Un virtuoz al viorii sau al pianului 
decît începând educația sa de timpu
riu, tot astfel nu putem spera 6ă ob
ținem rezultate importante în dome
niul tehnicii decît dacă începem din 
timp educația corespunzătoare. în a- 
ceastă privință, un rol esențial îl are 
integrarea invățămîntului cu produc
ția și cercetarea, familiarizarea co
piilor cu procesul muncii. în cinci
nalul care a trecut, caracteristica 
principală a procesului formării pen
tru muncă, prin muncă, la nivelul 
șoolii generale a constat în cuprin
derea unui număr tot mai mare de 
pionieri și școlari în cercurile teh- 
nico-aplicative și științifice. Se poate 
aprecia că aceste activități au deve
nit activități de masă : în anul școlar 
1975—1976, peste un milion de copii au 
activat în aproape 35 de mii de astfel 
de cercuri. Dar credem că mai sînt 
de completat unele aspecte. Dacă 
privim cu atenție exponatele, con
statăm că marea majoritate a reali
zărilor de seamă provin din mediul 
urban, din cercuri ce funcționează 
în centre muncitorești puternice. Ar 
trebui ca acțiunea „Minitehnicus" să 
se extindă la întreg teritoriul patriei 
noastre, să i se creeze condiții ega
le și în mediul agricol. Să des
chidem mai multe cercuri în unită
țile economice, în comune.

Pionierii ăt azi vor fi tineri în 
plină putere ce creație în cincinalele 
următoare. Pionierul care azi are 10 
ani, în anul 2 000 va avea 34 de ani 
— va fi în plină putere de muncă, 
de creație. Să ne străduim să dez
voltăm și să formăm, la tânăra ge
nerație, o atitudine înaintată față de 
învățătură, față de muncă, de crea
ție. In modul acesta vom aduce o 
contribuție esențială la înflorirea 
patriei noastre, crestând o generație 
tânără educată prin muncă și pentru 
muncă, avlnd o viziune științifică 
asupra lumii.

ROMÂNIAFILM prezintă:

„CĂLĂREȚUL CU EȘARFĂ ALBĂ

Un erou legendar al 
luptei revoluționare a 
țăranilor din Caucaz, 
intr-un film de acțiune 
realizat de Studiourile 

sovietice.
cu : Tomas Kokoskir, 
Afanasi Kocetkov, Nur- 

bei Kamkia.
regia: Vladimir Savelkev

dină — 20,15, MODERN — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, la grădină
— 20.15.
• Mere roșii: DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Contele de Monte Cristo: SALA 
PALATULUI (seria de bilete 658)
— 17,15; (659) — 20,15, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA — 8,45; 11: 13; 15,15;
17,30; 16,43, LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GRĂDINA TITAN — 20,30.
• Cursa: LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.

Aventurile celor trei muzicanți:

LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Prietenii mei, elefanții: FLA
CĂRA — 9,45; 13; 16,15; 19,30.
f Stele de mai — 14,15, Zile bune 
— 16,15, Eroica — 18.30; 20,30: CI
NEMATECA (sala Union).
• Conversația: CENTRAL — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
•. Răscumpărarea: CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS — 8.45; 11; 13,15: 15,30;
17,45; 20, la grădină — 20,30, FLA
MURA — 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Pisica junglei: FLAMURA — 9. 
•< Pe Donul liniștit (seria I): VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.

Cornel IRIMIE, Florentina DUMITRESCU, Andrei PALEOLOG:

„Arta lemnului la români"
Printre eforturile de sin

teză în arta și civilizația 
românească trebuie așezat 
și recentul album, „Arta 
lemnului la români", reali
zat de Cornel Irimie, Flo
rentina Dumitrescu și An
drei Paleolog și tipărit. în 
excelente condiții grafice, 
de editura Meridiane. 
Tocmai de aceea, vom spune 
de la bun început că, 
după părerea noastră, citi
torul interesat în mod spe
cial de problemele evoluți
ei artei și civilizației ro
mânești, de universul artei 
populare — care oferă atît 
de elocvent argumente ale 
unității structurale a spiri
tualității noastre — ar fi 
așteptat mai mult de la o 
asemenea lucrare. Faptul 
nu diminuează, trebuie 
precizat, calitățile textelor 
și Imaginilor care ni se 
prezintă ; el face doar fi
resc regretul că o aseme
nea temă nu a fost trata
tă mai amplu și mai apro
fundat. Argumente ?

Istoriografia noastră de 
artă, cercetarea folcloru
lui, artei populare și etno
grafiei însumează o serie 
întreagă de realizări, mai 
ales în ceea ce privește 
colecționarea și publicarea 
materialelor-document (ma
joritatea sub forma unor 
notabile monografii sătești, 
zonale sau profilate pe di
verse domenii). încercările 
de sinteză inițiate în peri
oada interbelică de o stră
lucită generație de cărtu
rari patrioți au fost și sînt 
reluate, în ultimii ani, din- 
tr-o perspectivă istorică și 
științifică mult lărgită, 
fundamentată de creația 
teoretică a partidului nos
tru. Este un moment în 
care patrimoniul cultural 
național, cuprinzînd o bo
gată rețea de instituții mu
zeale — de la muzeele să

tești pînă la ample și pres
tigioase colecții păstrate în 
Muzeul satului din Bucu
rești, Muzeul de artă popu
lară al Republicii Socialis
te România, Muzeul etno
grafic al Moldovei, Muzeul 
tehnicilor populare din 
Dumbrava Sibiului, Muzeul 
lemnului din Cimpulung 
Moldovenesc, Muzeul lem
nului din Sighet, Muzeul 
satului din Golești-Argeș 
și multe altele — oferă 
cercetătorului mult mai 
multe posibilități de Inves
tigare și, totodată, de sin
teză decît în trecut. Inte-

socotim îndreptățită dorin
ța ca o lucrare intitulată 
atît de promițător — „Arta 
lemnului la români" — să 
fie mai cuprinzătoare, atît 
in ceea ce privește concre
tul faptelor culturale, cît 
și în planul construcției 
teoretice, a analizelor ce 
țin de filozofia culturii. 
Textul care ni se oferă 
este structurat în trei ca
pitole : Sculptura populară 
(Cornel Irimie), Sculptura 
medievală (Florentina Du
mitrescu), Sculptura mo
dernă și contemporană

NOTE DE
.e e J

• Corupție pe autostradă: VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,15.

Cavalerii teutoni: COTROCENI
— 9; 12; 15,30; 19.
• B.D. Intră In acțiune: COSMOS 
15,30; 18; 20,15.
•. Cel alb, cel galben, cel negru: 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Frați de cruce: CRINGAȘI — 17. 

Ursul Yogi: DOINA — 9,30;
11,15; 13; 14,45; 16,30.
• Evadarea: DOINA — 18,15; 20. 
•> Familiile patrioților căzuți: PA
CEA — 16; 18; 20.

resul acordat artei lemnu
lui in anii noștri se dato
rează, fără îndoială, bogă
ției de date pe care cerce
tătorii le-au acumulat, de- 
monstrînd locul cu totul 
deosebit pe care lemnul îl 
ocupă în constituirea stră
vechii noastre civilizații.

Chiar dacă nu este la 
fel de durabil ca bronzul, 
ca piatra sau ceramica, 
lemnul cioplit — fie el e- 
lement de arhitectură, pie
să a industriei populare, u- 
nealtă Sau obiect artistic 
— conservă o anume ex
periență, fixează, prin pro
cesul multiplicării și al re
petiției, arhetipurile stră
vechii noastre culturi. In 
așa fel îneît — e cazul, de 
fapt, al întregii arte popu
lare — posibilitățile sale 
de a ilustra evoluția civi
lizației românești coboară 
In profunzime, pe vertica
la Istorică, pînă în zorii et
nogenezei poporului nostru, 
zori luminați de întîlnirea 
dintre culturile dacă și ro
mană.

Din această perspectivă.

(Andrei Paleolog). Acest 
triptic este logic și trebuie 
spus că textele au evidente 
merite în comentarea unor 
aspecte ale artei lemnului. 
Din păcate, ele nu reușesc 
să se transforme într-un 
discurs unitar, pe deplin 
convingător, asupra stilis
ticii și viziunii originale a 
tradiției cioplitului în lemn
— înțeles ca întâlnire idea
lă între funcționalitate și 
limbaj artistic, sens în care 
se produce și integrarea 
sugestiilor artei populare 
în arta contemporană. Ilus
trația albumului, înfățișînd 
o serie de admirabile piese, 
este și ea incompletă, ur
mărind evoluția artei lem
nului într-un mod conven
țional, fără să releve în 
totalitate constituirea Sis
temului de simboluri pro
prii spiritualității noastre.

Dar dincolo de aceste 
lipsuri — le semnalăm toc
mai pentru că lucrarea în 
ansamblul său face dova
da unei maturizări a isto
riografiei noastre de artă
— „Arta lemnului la ro

mâni" demonstrează geniul 
creator al poporului nos
tru, existența, în diferitele 
momente ale dezvoltării 
sale, a unei viziuni artis
tice de pregnantă indivi
dualitate. Doar că despre 
toate astea sint de spus 
mult mai multe. Am putea, 
bunăoară, sublinia că lu
crarea este o expresivă 
sugestie pentru virtuți
le unui întreg mult mat 
amplu, greu de cuprins 
în totalitatea lui. Rămi- 
ne însă esențială, meri
torie, meditația pe care 
ne-o suscită lucrarea in 
privința zestrei cultural-ar
tistice a națiunii. Chiar 
dacă din acest patrimoniu 
albumul ne prezintă doar 
o parte a reperelor impor
tante, cititorul primește 
mărturia limpede a unei 
experiențe istorice unice, 
adevăr care răzbate din în
treaga lume de forme ale 
artei noastre populare, din 
alfabetul decorativ, din a- 
luziile mitologice, din im
plicarea artei moderne în 
configurarea mediului nos
tru de existență.

Deopotrivă pagină de is
torie și clipă prezentă, arta 
lemnului la români — asu
pra căreia volumul cu 
acest titlu ne adîncește 
meditația — cuprinde, in
tr-o rostire originală, ex
presia unei permanente 
tensiuni spre construcție, 
spre armonie deplină la 
nivelul conștiinței indivi
duale sau a patriei. Monu
ment de cultură și civiliza
ție milenară, arta lemnului 
la români este o temă 
căreia 1 se cuvine un au
tentic monument editorial. 
I s-a realizat, deocamdată, 
prin cartea consemnată 
aici, un meritoriu monu-, 
rtient la proporții reduse.

Constantin PRUT j

• Kit In Alaska: POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
«. Prima pagină: MIORIȚA — 6; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Păcală: MUNCA — 15,30; 19.

Explozia: MOȘILOR — 15,30; 18, 
Ia grădină — 20,30.
• Misiune primejdioasă: DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.

Zidul: FERENTARI — 18; 20.15.
• O zi de neuitat: CIULEȘTI — 
15,30; 17.45: 20.
•> Fratele meu are un frate for
midabil: FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15.

• Operațiunea „Monstrul": VITAN
— 15,30; 18.
>. Cercul magic: UNIREA — 16; 
18,15. la grădină — 20,30.
• întoarcerea Iui Magellan: RA
HOVA — 16; 18; 20.

Filip cel bun: PROGRESUL — 
15,30; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Comedie de modă veche 
— 19,30.

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlglu); Spectacol de 
sunet și lumină „Sînt suflet în 
sufletul neamului meu" — 20,30.
• Teatrul Gluleștl (la Parcul He
răstrău) : Zodia gemenilor — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: E- 
vreica din Toledo — 19,36.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești mtndră 
țară — 18,30.
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VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE A R. $. F. IUGOSLAVIA
în cursul zilei de marți, generalul 

de armată Nikola Liubicici. secreta
rul federal pentru apărarea națio
nală al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, și delegația mili
tară care îl însoțește, împreună cu

generalul colonel Ion Coman, minis
trul apărării naționale, au vizitat un 
centru de instrucție din Capitală.

în aceeași zi oaspeții iugoslavi au 
făcut o vizită la Academia Militară.

(Agerpres)

Cu prilejul bicentenarului 

independentei S. U. A.
La București s-au desfășurat, timp 

de două zile, lucrările sesiunii ști
ințifice organizate cu prilejul bicen
tenarului independenței S.U.A. 
de Academia Republicii Socialiste 
România, Academia de științe so
ciale și politice, Asociația de drept 
internațional și relații internațio
nale și Asociația „România".

După cuvintul de deschidere al 
acad. Theodor Burghele, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, au prezentat comunicări 
acad. Ștefan Pascu. acad. Constan
tin C. Giurescu, prof. dr. docent Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, prof. dr. Că
rnii Mureșan, dr. Virgil Cândea, 
prof. dr. Pompiliu Teodor, conf. dr. 
Liviu Maior, conf. dr. Dan Grigo- 
rescu. Ion Stanciu. cercetător știin
țific la Institutul de istorie „N. Ior- 
ga“. Dintre oaspeții americani par
ticipant! la sesiune au prezentat 
comunicări prof. dr. Stephen Fi- 
scher-Galați (Universitatea din Co
lorado), prof. dr. Walter Bacon 
(Universitatea Stanford — Califor
nia). prof. dr. Richard Burks (Uni
versitatea Wayne — Detroit — Mi

chigan) și profesorii Radu Florescu 
(Universitatea Boston), Keneth. Jo- 
witt (Universitatea Berkley — Cali
fornia). Vasile Bârsan (Universita
tea din Mankato — Minnesota).

în cadrul lucrărilor sesiunii au 
fost relevate tradițiile luptei pen
tru libertate și independență din 
istoria poporului român și a po
porului american, relațiile româ- 
no-americane, legăturile culturale 
dintre cele două țări, interfe
rențe literar-artistice reciproce, 
curente și idei in doctrine politico- 
filozofice din România și Americă.

Cuvîntul de închidere a sesiunii a 
fost rostit de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice.

La lucrările sesiunii au participat 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici, alți specialiști. Au fost 
pnezenți Richard Scissors. însărci
natul cu afaceri ad-interim al Sta
telor Unite ale Americii Ia Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

v r a
Ieri in țari : Vremea a fost în gene

ral instabilă. Cerul a fost variabil. Au 
căzut averse locale, cu frecvente descăr
cări electrice, îndeosebi tn Moldova. 
Dobrogea, sudul și estul Transilvaniei 
și zonele de deal și de munte. In sudul 
Banatului a căzut grindină. Vîntul a 
suflat slab pină la potrivit. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă intre 
18 grade la Rădăuți și 29 grade la Bucu
rești și Bechet. în București : Cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat în gene-

ral slab. Temperatura maximă a fost 
de 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
18 și 17 iulie. în țară : Vremea se va în
călzi, îndeosebi. în primele zile. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
In jumătatea de vest a țării și în zone
le de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi locale, însoțite de descărcări elec
trice. în celelalte regiuni, ploile vor fi 
izolate. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 12 grade și 20 grade, pe 
alocuri mai coborite în prima noapte. 
Iar maximele vor oscila Intre 22 șl 32 
grade, mai ridicate în sud. în Bucu
rești : Vremea va continua să se încăl
zească. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat.

informații de Ia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint profund mișcat de căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitări 
trimis cu ocazia proclamării independenței de stat a Insulelor Seychelles 
și împărtășesc in mod cordial sentimentele dumneavoastră referitoare la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări ale 
noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

JAMES MANCHAM
Președintele Republicii Seychelles

Deschiderea expoziției
fotodocumentare

Cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, in Capitală s-a des
chis, marți, o expoziție fotodocumen- 
tară ..Mongolia, azi". Numeroase fo
tografii, alb-negru, înfățișează vizi
tatorilor realizări obținute de po
porul mongol în construcția socia
listă.

La vernisaj au fost prezenți Marin 
Argint, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-mongolă. re
prezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au participat Giambyn Niamaa,

„Mongolia, azi“
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești, membri ăi ambasadei, șefi de 
misiuni, alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu această ocazie au vorbit Ion 
Ilișiu, director în Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, și Batociryn 
Dașteren, prim-secretar al ambasa
dei. care s-au referit la succesele 
obținute de poporul mongol, la re
lațiile de prietenie și colaborare 
existente între România și R. P. 
Mongolă, care se dezvoltă continuu, 
In interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării proclamă

rii Republicii Irak și a Zilelor Re
voluției Naționale, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului irakian al afacerilor externe, 
Saadoun Hammadi.

Cu același prilej, marți după-amia- 
ză a avut Ioc, în Capitală, o mani
festare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Au luat parte Rafie 
Sharif Tara. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Irak la 
București, oameni de cultură, un 
numeros public.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului de externe 
al Republicii Franceze. Jean Sauva- 
gnargues, cu prilejul Zilei naționale 
a acestei țări.

* 1Marți a sosit în Capitală o dele
gație a Uniunii Tineretului Revolu
ției din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Feyssal Sammak, pre
ședintele organizației, care. Ia invita
ția C.C. al U.T.C., efectuează o vi
zită in tara noastră.

(Agerpres)

IMPORTANTE ANIVERSĂRI ALE REPUBLICII IRAK

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak
Cu prilejul aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției 

Naționale, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, cele mal călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului irakian prieten.

îmi amintesc, cu satisfacție de intilnirile și convorbirile noastre, 
desfășurate inlr-o atmosferă de stimă șl dorință reciprocă de conlucrare, 
care au pus bazele dezvoltării, pe multiple planuri, a relațiilor româno-irakiene.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Irak vor cunoaște o evoluție 
ascendentă, în folosul țărilor și popoarelor noastre, in interesul cauzei păcii 
și securității în lume, al înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

BAC AU. în noile cartiere de lo
cuințe Victor Babeș, Cremenea și 
Milcov din municipiul Bacău au fost 
predate „la cheie" 430 de apartamen
te. Alte 200 se află în stadiu avan
sat de execuție. Cu acestea, numă
rul locuințelor construite pină acum 
în Bacău se ridică la 25 000, ceea ce 
Înseamnă că mai mult de două treimi 
din populația orașului locuiește în a- 
partamente noi. Odată cu noile lo
cuințe, in aceste cartiere au fost pre
date beneficiarilor complexe comer
ciale și de servire, școli, grădinițe 
si alte obiective social-culturale. (Gh. 
Baltă).

BULETIN RUTIER
Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției

HUNEDOARA. Ca și celelalte lo
calități din județ, orașul Brad, im
portantă așezare minieră din Mun
ții Apuseni, cunoaște o puternică 
dezvoltare social-edilitară. Au în
ceput lucrările la noul centru civic 
al orașului, unde se vor înălța pes
te 1 000 de apartamente, o creșă-gră- 
diniță cu 340 locuri, un hotel, uni
tăți comerciale și de alimentație pu
blică. în ultimii ani, peste 3 200 fa
milii ale minerilor și ale celorlalți 
oameni ai muncii de aici s-au mutat 
în apartamente noi. iar pentru copiii 
acestora au fost date in folosință, 
printre altele, 5 școli și 7 crețe și 
grădinițe. Zestrea utilitar-gospodă- 
rească s-a îmbogățit, in același timp, 
cu 5 cămine pentru nefamiliști. 4 
complexe ale cooperației meșteșugă
rești, un club-cinematograf, 3 cămine 
culturale. (Sabin lonescu).

mestriale, semestriale și anuale pen
tru repararea și revizuirea instala
țiilor electrice și sanitare din locuin
țe Astfel, echipe specializate ale coo
perativei trec periodic pe la abonați, 
examinează starea instalațiilor și, 
după caz, execută operativ remedie
rile necesare. În curind, sistemul de 
abonamente va fi adoptat și de coo
perativele meșteșugărești specializate 
in repararea aparatelor de radio și 
televizoarelor. (Mihai Bâzu).

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN 
Vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Irak
Aniversarea proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției Naționale 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului 
irakian, de întărire a relațiilor de prietenie și cooperare intre țările noastre, 
în spiritul Înțelegerilor convenite în timpul vizitei dumneavoastră la 
București.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

SI 
in traficul rutier

în aceste zile „de vîrf" ale sezonu
lui estival, circulația rutieră cunoaște 
o intensificare deosebită, mai ales pe 
traseele turistice, pe arterele de le
gătură cu stațiunile balneoclimaterice 
de la munte și de pe litoral. Valorile 
de trafic sint și mai ridicate în 
zilele de simbătă și duminică. Iată 
de ce deplasarea cu autovehiculul 
cere din partea celor aflați la volan 
un mod adecvat de conducere, care 
să asigure o călătorie plăcută, ferită 
de evenimente nedorite. Celor care 
vor parcurge trasee necunoscute sau 
mai puțin cunoscute li se recomandă 
un plus de atenție, întrucît pot în- 
tîini pe parcurs curbe, denivelări, în
gustări de drumuri etc. Dacă o simplă 
curbă, pentru un obișnuit al drumu
lui respectiv, nu ridică nici un fel 
de probleme, ea devine lesne o „cap
cană" periculoasă pentru conducă
torul auto neavizat, chiar cu expe
riență. Trebuie avut în vedere că 
fiecare șosea iși are particularitățile

ÎN COOPERAȚIA 
DE CONSUM 

DIN BUZĂU

Organizare judicioasă, 
rezultate superioare
Activitatea economică a coo

perativelor de consum din ju
dețul Buzău a înregistrat in 
primul semestru din acest an 
rezultate bune reflectate in îm
bunătățirea aprovizionării popu
lației de la sate cu o gamă va
riată de mărfuri, precum și în 
asigurarea unui volum însem
nat de servicii.

încă de la începutul anului 
«-au adoptat și aplicat o seamă 
de programe de măsuri oare au 
urmărit cu precădere : consti
tuirea la fiecare cooperativă a 
fondului de marfă prevăzut in 
plan, extinderea formelor acti
ve de comerț (participări la tir- 
guri, comerț stradal), înnoirea 
sortimentelor de preparate cu
linare in unitățile de alimenta
ție publică, intensificarea acti
vității de achiziții, dezvoltarea 
•ecțiilor de servicii și altele.

Punerea în funcțiune la ter
menele stabilite a noilor spații 
comerciale, ca și _ ‘
comerțului stradal în 
cele mai mari comune 
factori al căror aport, 
cu o nouă atitudine a 
rilor din cooperația de 
au contribuit la realizarea sar
cinilor de plan în condiții bune, 
încheierea bilanțului activității 
economico-financiare pe primul 
semestru relevă depășirea indi
catorului „desfacerea mărfuri
lor cu amănuntul" cu peste 4,3 
milioane lei în condițiile creș
terii volumului vînzărilor, cu 
8,7 la sută, față de perioada co
respunzătoare din anul 1975. O 
contribuție mai importantă la 
obținerea acestor rezultate și-au 
adus-o cooperativele zonale 
Nehoiu, Berea, Pogoanele și 
Buzău.

în perioada menționată, ni
velul prestărilor de servicii că
tre populație a înregistrat o 
creștere cu 31 la sută față de 
realizările din prima jumătate 
a anului precedent. Măsurile 
adoptate de la începutul anului 
și pină acum pentru extinderea 
atelierelor de reparații și pro
ducție, pentru completarea sec
țiilor de prestări cu cadre noi, 
bine pregătite au condus la 
realizarea și depășirea sarcini
lor planificate cu 86 000 Iei.

Rezultate bune au fost înre
gistrate și la export — la sfir- 
șitul semestrului I planul de 
export s-a îndeplinit în propor
ție de 111,2 1a sută. Responsa
bilitatea cu care lucrătorii din 

de consum buzoiană 
pentru realizarea 

economice ce le re- 
așadar argumentată

sale, indiferent că este intens sau 
mai puțin intens circulată, iar igno
rarea acestor particularități de către 
unii conducători auto s-a soldat, nu 
o dată, cu consecințe dintre cele mai 
grave.

Aversele de ploaie, frecvente în 
sezonul de vară, îndeosebi în zonele 
de munte, determină alternarea por
țiunilor uscate de șosea cu porțiuni 
umede. Pericolul mare rezidă in 
faptul că, adeseori, durata scurtă a 
acestor ploi nu asigură spălarea 
prafului de pe asfalt sau caldarîm, 
formindu-se o peliculă de mizgă a- 
proape nesesizabilă la vedere, dar de
osebit de alunecoasă în caz de virale 
bruște, frînări instantanee ori în 
curbele „tăiate scurt". Pericolul crește 
direct proporțional cu nivelul vitezei, 
gradul de uzură a pneurilor și regla
rea frînelor, motive pentru care se 
recomandă conducătorilor auto car 
înainte de plecarea la drum să ve
rifice cu atenție starea tehnică a ma
șinii.

Atenție prioritară 
transportului recoltei 
Ne aflăm in plină campanie de 

strîngere a recoltei. Pe șosele pot 
fi intilnite tot mai mulțe auto
vehicule care transportă produse a- 
gricole. Conducătorii auto sint obli
gați 
față 
saci 
lăzi 
nu fi surprinși de căderea vreunui 
balot sau a unei lăzi, îndeosebi in 
cazul frînărilor bruște. Multă atenție 
se cere și la depășirea autovehicule
lor amintite, precum și a agregate
lor agricole al căror gabarit 
acoperă o parte însemnată 
șoselei.

Cerințele tot mai sporite 
port determină deplasări 
de autovehicule proprietate socia
listă și pe timpul nopții. Pentru a 
facilita traficul acestor autovehicule 
este recomandabil pentru conducăto
rii de autovehicule proprietate per
sonală să efectueze mai puține de
plasări în cursul nopții, cu atit mai

mult cu cit acestea comportă un grad 
sporit de dificultate. în măsura în 
care se impune, totuși, plecarea la 
drum pe timp de noapte, trebuie să 
se circule cu viteză mai redusă decît 
ziua, să se efectueze in condiții de 
deplină siguranță manevrele de de
pășire, să se evite cu desăvirșire sta
ționările pe partea carosabilă a dru
murilor, în 
ților.

La rindul 
deținătoare 
campaniei 
asigure starea tehnică a autovehicu
lelor respective si instruirea șoferi
lor asupra modului în care, să circule 
în deplină siguranță. Să se evite 
transportul de persoane peste încăr
cătură (cu excepția a 1—2 încărcători,, 
pentru care să se amenajeze însă 
locul necesar călătoriei în siguranță).

In măsura posibilităților, se reco
mandă să nu se utilizeze șoselele de 
mare trafic, iar atunci cînd deplasa
rea pe aceste șosele este absolut 
necesară, conducătorii autovehicule
lor să oprească din cînd în cînd la 
locurile de refugiu pentru a permite 
circulația coloanei de autovehicule 
formate în urma lor.

special în afara Iocalită-
lor, conducerile unităților 
de autovehicule destinate 
agricole sint chemate să

GORJ. Timp de două zile, la Tg. 
Jiu s-au desfășurat lucrările unui 
simpozion pe tema „Posibilități de 
aplicare a metodelor și tehnicilor 
moderne de organizare și conducere 
la nivelul unităților economice din 
județul Gorj". Un număr de 31 spe
cialiști din principalele unități in
dustriale gorjene au prezentat refe
rate și comunicări care au abordat 
cu prioritate aspecte privind mobili
zarea gindirii tehnice in scopul per
fecționării producției și a muncii, ra
ționalizării sistemului informațional, 
utilizării depline a capacităților de 
producție. A avut loc. de asemenea, 
o intilnire de lucru cu specialiști și 
cadre de conducere din bazinele car
bonifere Rovinari și Motru. (Dumi
tru Prună).

TIMIȘ. Colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din cadrul 
Trustului de construcții montaje Ti
mișoara au reușit, printr-o organizare 
superioară a muncii și ridicarea gra
dului de industrializare a lucrărilor, 
să dea în folosință, cu mult înainte 
de termen, numeroase obiective so
cial-culturale Noul magazin BIG din 
cartierul timișorean Calea Șagului, 
bunăoară, a fost predat cu 124 de zile 
înainte de' termenul planificat. De 
asemenea, mai devreme cu aproape 
trei luni au fost date în folosință 8 
cămine — cu 1881 locuri — pentru 
nefamiliști, 759 de apartamente fi
nanțate din fonduri de stat și alte 
obiective. (Cezar Ioana).

cooperația 
acționează 
sarcinilor 
vin este
prin fapte. (Mihai Bâzu).

să păstreze o distantă mal mare 
de autovehiculele încărcate cu 
cu grîu, cu baloturi de paie ori 
cu legume și fructe, pentru a

a
mărit 

lățimii

trâns-de 
frecvente

copiii!
în perioada vacanței de vară, copiii 

se joacă mai mult pe străzi și prin 
parcuri. Unii dintre ei, lăsați fără 
supraveghere, 
autovehiculelor.
zile ale lunii iulie au avut loc în 
țară un șir de accidente grave de 
circulație cu victime din rindul 
copiilor pină Ia 10 ani, în urma cărora 
7 și-au pierdut viața și 16 au fost 
răniți. Se recomandă conducătorilor 
auto să circule cu precauție în in
teriorul localităților și să reducă 
viteza în apropierea locurilor de 
joacă, a școlilor și taberelor de vară 
pentru copii. Conducătorii de auto
camioane, oprite in localități din mo
tive diverse, înainte de a porni la 
drum, să controleze dacă nu se agață 
vreun copil de mașină ori dacă nu se 
află, din joacă, ascuns sub ea. O a- 
tenție deosebită se cere și din partea 
părinților și educatorilor.

apar brusc in fața 
Numai in primele

<
BUZĂU. Cooperativa meșteșugă

rească „Constructorul" din Buzău a 
introdus sistemul abonamentelor tri-

MEHEDINȚI. De la începutul a- 
nului ș’_ pină acum, locuitorii orașului 
Strehaia au obținut rezultate bune în 
întrecerea pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a localităților. Zil
nic. cetățenii participă la realizarea 
unor importante obiective social-cul
turale și lucrări edilitar-gospodă- 
rești. Pină acum s-au efectuat prin 
muncă voiuntar-patriotică lucrări în 
valoare de peste 5,4 milioane lei — 
adică peste 80 la sută din angaja
mentul asumat pe 1976. (Virgiliu Tă- 
taru).

LA COMBINATUL CHIMIC DIN TÎRNĂVENI

calitate,
Combinatul chimic din Tirnă- 

veni, „pionier" al industriei chi
mice românești, cunoaște astăzi 
un ritm deosebit de dezvoltare 
și modernizare. Eforturile sus
ținute care se fac pentru dota
rea combinatului cu instalații și 

■ aparatură de un înalt nivel teh
nic. ne spunea directorul unită
ții, tovarășul Ion Boitan, obligă 
întregul nostru colectiv ia o 
permanentă muncă în direcția 
ridicării calificării, perfecționă
rii pregătirii profesionale. Nu
mai în acest fel putem face 
față exigentelor impuse de rea
lizarea unor produse la para
metrii inalți ai eficientei și ca
lității.

Carbidul — produsul de bază 
al combinatului — este realizat 
aici în cantități care asigură 
consumul pe economie, crein- 
du-se și disponibilități pentru

eficiență sporită
export. Chimiștii din Tirnăveni 
fac dovada competenței lor prin 
conducerea optimă a complexu
lui proces tehnologic, asigurind 
o calitate corespunzătoare car
bidului fabricat. în aceleași con
diții de. eficiență și calitate, in 
combinat se produc faianțe și 
gresie, bicromat de sodiu, car
bonat de bariu, polisulfură de 
bariu, sulfat de aluminiu și al
tele. Polisulfură de bariu — fa
bricată pentru prima dată în 
tară — este un antidăunător se
lectiv folosit în pomicultură și 
viticultură. Instalația, care 
funcționează din primul tri
mestru al acestui an Ia capaci
tatea proiectată, a foet realizată 
prin colaborarea cercetătorilor 
de la ICECHIM București cu un 
grup de specialiști din combi
nat. (Cornel Pogăceanu).

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

AGENDĂ OLIMPICĂ ÎN CÎTEVA RÎNDURI

organizarea 
9 dintre 
au fost 

conjugat 
lucră to- 
consum,

• în străvechiul sanctuar de la 
Olimpia, leagănul Jocurilor atletice 
ale Eladei, s-a desfășurat marți cere
monia aprinderii flăcării olimpice, 
care va arde în timpul întrecerilor 
celei de-a XXI-a ediții a Olimpiadei 
de vară de la Montreal. Flacăra, 
simbol al continuității spiritului olim
pic și al jocurilor sportive, a fost în
trupată de o ramură de măslin pe 
care cunoscuta actriță greacă Maria 
Moscholiou, în rolul marii preotese, 
a aprins-o de la razele soarelui cu 
ajutorul unei oglinzi. Reprezentanți 

■ ai comitetelor olimpice din Grecia și 
Canada, oficialități elene și membri 
ai Academiei olimpice au asistat la 
ceremonie. Timp de trei zile o șta
fetă. formată din 520 de atleți, va 
purta flacăra în jurul Peloponezului, 
apoi, trecind prin Corint, va ajunge 
joi seara la Atena, pe stadionul Pa- 
nathinaikos. Aici, în cadrul unei fes
tivități, flacăra va fi predată unul 
reprezentant al sportivilor canadieni, 
după care va fi transmisă prin satelit 
la Ottawa, de unde ștafetele vor duce 
focul olimpic Ia Montreal.

• O parte din atleții prezenți în 
satul olimpic '
ra la un concurs de verificare des
fășurat la Montreal. Sprinterul Hank 
Crawford (Trinidad) a fost cronome
trat în seriile probei de 100 m cu 
timpul de 10”. iar americanul George 
Woods a ciștigat proba de aruncare 
a greutății, cu 20,56 m. în probele dă 
alergări, cele mai valoroase rezultate 
le-au obținut atleții africani. Nige
rianul Udoh : 46”, în cursa de 400 m

au participat luni sea-

plat ; kenyenii Mike Boit și John 
Ngeno au terminat învingători în 
probele de 1 000 m (2'19”3/10) și, res
pectiv, 3 000 m (7’52”3/10).t

• Continuindu-și pregătirile in ve
derea participării la turneul olimpic 
de la Montreal, selecționata femini
nă de handbal a R. D. Germane a 
susținut un joc de verificare, la 
Cottbus, in compania formației Po
loniei. Handbalistele din R. D. Ger
mană au obținut victoria cu scorul 
de 22—5 (12—3).

• Cu trei zile înainte de deschi
derea Jocurilor Olimpice de vară, la 
Montreal au început lucrările celei 
de-a 78-a sesiuni a Comitetului in
ternațional olimpic. Pe agenda de lu
cru sint inscrise diverse probleme, 
între care alegerea de noi membri 
în Comitetul executiv, prezentarea 
rapoartelor privind pregătirile olim
piadelor din anul 1980 (Moscova — 
J.O. de vară și Lake Placid — J.O. 
de iarnă), noi aspecte ale regulilor 
olimpice etc. La 14 iulie, membrii 
C.I.O. vor avea o intilnire, in satul 
olimpic, cu șefii delegațiilor 
pante la Olimpiadă.

• într-un mesaj adresat 
telbr olimpice naționale și . 
panților la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Comitetul internațional 
olimpic subliniază, in mod deosebit, 
spiritul de fraternitate, de prietenie 
și sportivitate ce trebuie_să domneas
că în timpul Jocurilor 
la locurile de concurs, 
olimpic.

„TETRATLONUL PRIETENIEI" 
CIȘTIGAT DE UN PIONIER 

ROMAN
Tradiționala competiție internațio

nală sportivă „Tetratlonul prieteniei" 
s-a desfășurat in acest an în orașul 
polonez Poznan 
și pioniere din 
și România. Un 
purtat pionierul 
care s-a clasat . _ ___ ___
urmat de Zadanbaa Enkbaator (R. P. 
Mongolă) și Andrzej Priboda (Polo
nia).

și a reunit pionieri 
12 țări, printre care 
frumos succes a re- 
român Emil Topan, 
pe locul intii, fiind

ATLETISM
Cu prilejul unui concurs interna

țional desfășurat la Varșovia, polo
nezul Wladyslaw Kozakiewicz a ciș
tigat proba de săritură cu prăjina, 
cu performanța de 5,60 m. Cu un re
zultat bun ș-a încheiat și proba de 
săritură in înălțime : Jacek Wszola — 
2,26 m. nou record polonez. în cursa 
de 40Q m garduri, americanul Jim 
Bolding a fost 
de 50”02/100.

cronometrat cu timpul

partici-

comite - 
partici-

Olimpice atit 
cit și in satul

CICLISM Turul Franței
Turul ciclist al Franței a conti

nuat marți, cu desfășurarea etapei a 
17-a : Fleurance — Auch (contracro- 
nometru individual). Cel mai bun 
timp a fost înregistrat de belgianul 
Ferdinand Bracke, care a parcurs cei 
38,750 km în 52'41”6/10. în clasamen
tul general individual conduce, in

Lucien van 
de olandezul

★
zi a concursului de 
Berlin, la care au par

în ultima 
atletism de la __ ____________
ticipat loturile olimpice ale R. D. 
Germane, Frank Siebeck a stabilit 
un nou record național in proba de 
110 m garduri : 13”33/100. Performan
te bune și în întrecerile feminine : 
Rosemarie Ackermann — 1,93 m la 
săritura in înălțime. Evelyn Schlaak 
— 68,70 m (nou record național) la 
aruncarea discului.

continuare, belgianul 
Impe, urmat la 4’33” 
Joop Zoetemelk șl la 11’25” de fran
cezul Raymond Delisle. Pe locul 4 se 
află „veteranul" 
la 11’55”. Fostul lider 
parte a cursei, ___ _______
Maertens, ocupă locul 7, la 13’28’

Poulidor (Franța) 
din prima 

belgianul Freddy . _ . -----

POLO
Turneul internațional de polo pe 

apă desfășurat la Antibes a fost ciș
tigat de selecționata Franței, care a 
terminat neînvinsă competiția. Pe 
locurile următoare s-au situat for
mațiile Belgiei, Danemarcei, Austriei, 
Țării Galilor și Elveției. în ultimele 
partide : Franța — Austria 8—5 ; 
Belgia — Elveția 13—4 ; Danemar
ca — Țara Galilor 7—4.

AUTOMOBILISM
Campionatul european de automo

bilism (formula II) a programat pe 
circuitul de la Mugello o nouă pro
bă. in care victoria a revenit fran
cezului Jean Pierre Jabouille („Elf") 
cu o medie orară de 170,257 km. 
După opt probe, in clasamentul cam
pionatului european conduce Jean 
Pierre Jabouille (35 puncte), urmat 
d® Patrick Tambay (Franța) — 30 
puncte și Maurizio Flammini (Italia) 
— 26 puncte.

TENIS
Rezultate înregistrate în prelimina

riile competiției internaționale femi
nine de tenis pe echipe dotate cu 
„Cupa Annie Soisbault" (jucătoare 
sub 21 de ani) : Sopot : Cehoslova
cia — Polonia 3—0 ; Plovdiv : Fran
ța — Bulgaria 3—0 ; Maribor : Ita
lia — Danemarca 2—1 ; Siofok (Un
garia) : Suedia — Ungaria 3—0 ; Noua 
Zeelandă — Belgia 2—1.

LOTO
LA

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 13 IULIE 1976

FAZA I
EXTRAGEREA I : 69 67 12

54 41 42 72 77 13 88 57
EXTRAGEREA a II-a : 82 19 32

7 86 30 21 24 27 11 6
FAZA a n-a

EXTRAGEREA
75 51 30

EXTRAGEREA
62 81 19

EXTRAGEREA
57 83 67

FOND GENERAL
876 129 lei.

a

a

a

25

52

III-a : 32 31

IV-a: 90 35

V-a : 54 23

98

1

DE CÎȘTIGURI:

Pămlnt al unor stră
vechi civilizații. Irakul 
a îmbogățit patrimo
niul cultural al ome
nirii. cu valori inesti
mabile. Aici, pe melea
gurile scăldate de Ti
gru și Eufrat, au În
florit cetăți vestite — 
Ur, Babilon, Ninive — 
aici s-au dezvoltat al
gebra și astronomia, 
aici drepturile și în
datoririle cetățenilor 
au fost, pentru prima 
dată, stipulate într-un 
cod de legi.

După o perioadă de 
stagnare, urmare a vi
cisitudinilor istoriei. 
Irakul cunoaște azi o 
nouă perioadă de În
florire. devine tot mai 
mult tara ..celor o mie 
și una de prefaceri" 
profunde, pe toate pla
nurile vieții economice 
și sociale. Poporul 
irakian trăiește ritmu
rile unei noi istorii, 
începută la 14 iulie 
1958. odată cu abolirea 
regimului monarhic 
feudal, și ridicată pe o 
treaptă nouă, zece ani 
mai tîrziu, la 17 iulie 
1968. cind puterea po
litică a fost preluată 
de către Partidul So
cialist Arab Baas. Sub 
conducerea Frontului 
Național, care îi reu
nește pe baasiști și 
comuniști. întregul po
por depune in pre
zent eforturi pentru 
traducerea în Viată a 
unui larg program de 
măsuri, menit să asi
gure valorificarea re
surselor naturale în 
interesul unei dezvol
tări economice libere, 
de sine stătătoare. 
Semnalul acestor în
noiri l-a dat naționa

lizarea companiei stră
ine „Irak Petroleum", 
care a jefuit timp de 
aproape o jumătate de 
secol bogățiile tării. 
Irakul a devenit astăzi 
una din principalele 
țări ale „aurului ne
gru", ca urmare a in
trării în circuitul pro
ductiv a noi si noi 

'cîmpuri petroliere 
(producția anuală — 
110 milioane tone țiței), 
ocupind locul al doilea 
in lume pe planul re
zervelor descoperite.

Alături de vestigiile 
civilizațiilor din trecut, 
apar reperele noii ci
vilizații industriale, 
rodesc eforturile stă
ruitoare îndreptate 
spre lichidarea sub
dezvoltării, spre edifi
carea unei industrii 
proprii. La Iskan- 
derya s-a construit o 
modernă oțelărie, la 
Najaf — o mare cen
trală electrică, la Bag
dad și Bassorah — 
două unități pentru 
prefabricate. în regiu
nea Suvaira se va 
construi, pină în 1980, 
cea mai mare platfor
mă industrială a tării.

O rodnică dezvoltare 
cunoaște agricultura. 
Planul pe cinci ani 
(1976—1980) prevede în 
această direcție ample 
lucrări de regulariza
re a apelor si irigații 
pe sute de mii de 
hectare, extinderea 
numărului de coope
rative agricole și fer
me de stat, concomi
tent cu construirea de 
noi „sate-model". mo
dernizarea zootehniei 
ș.a.m.d.

Izbînzile poporului 
irakian sint urmărite

cu sentimente de 
caldă simpatie de po
porul român, care și-a 
manifestat și iși ma
nifestă în permanență 
solidaritatea militantă 
cu cauza popoarelor 
arabe. între România 
și Irak s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații de colaborare 
prietenească, care cu
nosc o largă dezvol
tare, in special în ul
timii ani. Această co
laborare îmbracă for
me din cele mai va
riate. Specialiștii ro
mâni au început lu
crări de foraj petrolier 
cu utilaj românesc în 
jurul Bagdadului ; în 
diverse regiuni ale 
Irakului, tehnicieni 
români construiesc 
șosele asfaltate ; la 
Um Quasr a intrat în 
funcțiune o fabrică de 
ciment, construită prin 
coonerare.

Un moment de cea 
mai mare însemnătate 
in evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colabo
rare româno-irakiene 
l-a constituit vizita în 
Irak în 1974 a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu. la invitația 
președintelui Hassan 
AI-Bakr. Dialogul la 
nivel înalt, care a 
avut loc cu acel pri
lej, a conturat un ca
dru trainic, deosebit 
de favorabil. în vede
rea intensificării și di
versificării pe mai de
parte a acestor relații, 
în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei 
progresului și colabo
rării internaționale.

Viorel POPESCU

Litoralul va așteapta!
Numeroase autoturisme, auto

care, trenuri și avioane duc, în 
aceste zile, spre litoral tot mai 
mulți oaspeți români și de peste 
hotare, pentru a-și petrece o 
vacantă plăcută, reconfortantă.

O zi pe litoral începe înainte 
de răsăritul soarelui — multi, 
foarte multi oaspeți ieșindu-i în 
întîmpinare pe țărm sau pe bal
coanele camerelor din vile și 
hoteluri, „smulgîndu-i“ soarelui 
un mănunchi de raze ultravio
lete. Ziua continuă cu popuiarea 
plajelor, cu veselia exuberantă 
de pe terenurile de sport, cu 
ambianta familiară și prietenoa
să a unităților de alimentație 
publică. După-amiezele sint ani
mate de numeroase manifestări 
cultural-artistice, competiții 
sportive, vizite Ia muzee, ex
cursii. Zilnic, pe scenele litora
lului au loc cel puțin 7—8 spec
tacole de teatru, muzicale sau 
folclorice — prezentate de ar

tiștii constănțeni, aflați în sta
giune permanentă, precum și de 
cele mai bune trupe bucurește- 
ne și din întreaga tară, venite 
în turneu. în fiecare zi pleacă 
în excursii in împrejurimi zeci 
de autocare, numeroase șalupe 
rapide și vaporașe de agrement 
pe apele lacurilor și ale mării.

Alături de festivalul de fol
clor care se desfășoară pe toa
tă durata sezonului și pe toate 
scenele litoralului, la care par
ticipă ansambluri din 15 județe, 
la Mamaia se fac pregătiri pen
tru apropiatul concurs și festi
val al muzicii ușoare, iar orga
nizatorii din Constanța pregă
tesc cu minuțiozitate tradiționa
lele „Serbări ale mării", care 
vor avea loc între 26 iulie — 1 
august, reunind aproape 130 de 
spectacole și manifestări artis
tice dintre cele mai diferite. 
(George Mihăescu).

Un popas la complexul turistic 
„Piatra Craiului"

Situat la hotarul dintre jude
țele Bihor și Cluj, pe șoseaua 
E 15, complexul turistic „Piatra 
Craiului" al cooperației de con
sum Bihor a devenit un punct 
de mare atracție pentru turiștii 
din tară și străinătate. Elegan
tul complex dispune de tot con
fortul — inclusiv apă caldă — 
iar la cramă și la restaurant li 
se oferă turiștilor o gamă va
riată de mincăruri specific bi- 
horene. Cartea de vizită a com

plexului turistic „Piatra , Craiu
lui" este onorată și prin servi
ciile ireproșabile oferite de per
sonal calificat.

Șeful unității. Ștefan Ivaniuc, 
ne informează că iubitorii de 
drumeție pot face excursii pe 
Încântătoarea vale a Remeților, 
spre stațiunea „Stina de Vale" — 
unde se organizează partide 
de pescuit păstrăvi — la caste
lul de la Ciucea, la peștera 
„Vadul Crișului". (Dumitru 
Gâță).
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MOSCOVA R. S. VIETNAM

Preocupări privind 
dezvoltarea sectorului

agricol

IN ȚĂRI IN CURS DE DEZVOLTARE

Măsuri de stimulare a progresului economic

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FRANCEZE

MOSCOVA 
respondentul 
Moscova au

13 (Agerpres). — Co- 
nostru transmite : La 

început, la 13 iulie, lu
crările sesiunii speciale a Comisiei 
interguvernamentale româno-sovie
tice de colaborare economică.

Din partea română participă to
varășii Gheorghe Răidulescu, vice- 
prim-minist.ru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, 
Nectilai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Nicolae Mănescu, ministrul 
energiei electrice, Vasile Răuță, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, vicepreședinte 
al părții române în comisie, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, consilieri, ex
perți. Participă, de asemenea, am
basadorul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, membri 
ai ambasadei.

Din partea sovietică participă to
varășii M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., președintele părții sovie
tice în comisie, A. K. Antonov, mi
nistrul industriei electrotehnice, 
B. F. Bratcenko, ministrul industriei 
cărbunelui, V. N. Doenin, ministrul 
construcțiilor de mașini pentru in
dustria ușoară și alimentară și a 
aparatelor de uz casnic, V. S. Fio- 
dorov, ministrul industriei pentru 
prelucrarea țițeiului și petrochimie,
V. F. Jigalin, ministrul construcțiilor 
de mașini grele și de transport, 
L. A. Kostandov, ministrul industriei 
chimice, A. I. Kostousov, ministrul

construcțiilor de mașini-unelte și in
strumente, V. V. Krotov, ministrul 
construcțiilor de mașini energetice, 
P. S. Neporojnîi, ministrul energe
ticii și electrificării, A. N. Zade- 
midko, vicepreședinte al părții so
vietice în comisie, I. E, Hoțialov, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S., 
N. N. Smeliakov, adjunct al minis
trului comerțului exterior, alți mi
niștri adjuncți, consilieri, experți.

Fiecare dintre cei doi președinți al 
părților în comisie au relevat că 
sesiunea are loc după recenta întîl- 
nire de la Berlin dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., la care au 
fost discutate probleme actuale pri
vind adîncirea și dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. S-a arătat, 
de asemenea, că actuala reuniune 
are loc la scurt timp după întîlnirea 
dintre prim-miniștrii celor două țări, 
la care au fost abordate probleme 
de interes reciproc privind dezvol
tarea în continuare a colaborării șl 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovietică.

într-o atmosferă de lucru au fost 
trecute în revistă acțiunile între
prinse după sesiunea precedentă a 
Comisiei mixte care au contribuit 
la promovarea continuă a colaborării 
economice româno-sovietice, au fost 
abordate noi propuneri pentru dez
voltarea cooperării și specializării în 
producție, a schimburilor reciproce 
de mărfuri.

S.U.A

HANOI 13 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției V.N.A., 
Hoang Tien, ministru adjunct pen
tru problemele lucrărilor hidroteh
nice cu destinație agricolă al Repu
blicii Socialiste Vietnam, a relevat 
că lucrările de acest fel efectuate 
în ultimul an în sudul Vietnamului 
s-au soldat cu rezultate pozitive în 
dezvoltarea economică și normali
zarea vieții populației în perioada 
reconstrucției postbelice.

Referindu-se la perspectivele agri
culturii în partea sudică a Viet
namului, Hoang Tien a evidențiat, 
că, pe plan agricol, sudul Viet
namului poate fi împărțit în trei 
zone distincte : delta fluviului Me
kong, regiunea Nam Bo orientală 
(respectiv provinciile situate la nord 
de Orașul Ho Și Min și la sud de 
lanțul montan Truong Son) și zona 
centrală a litoralului. între acestea, 
delta Mekongului este grînarul Viet
namului și, totodată, una din prin
cipalele regiuni cerealiere ale Asiei 
de sud-est (suprafața : circa patru 
milioane de hectare, dintre care trei 
milioane sînt terenuri pînă acum 
efectiv cultivate în proporție de două 
treimi). în regiunea Nam Bo orien
tală — unde, de asemenea, se află 
milioane de hectare de terenuri cul- 
tivabile — pînă acum doar 300 000 
de hectare au fost exploatate în 
agricultură. în cea mai mare parte 
în condițiile obținerii unei singure 
recolte de orez pe an. Tot aici se 
mai cultivă arbori de cauciuc, bum
bac. trestie de zahăr. Cit privește 
zona centrală a litoralului — stră
bătută de cursuri scurte de apă, cu 
debit variabil în timpul anului — 
perioadele de secetă ce alternează 
cu inundațiile au făcut ca aici, în 
lipsa unor amenajări adecvate, să 
fie exploatată doar a zecea parte 
din suprafața cultivabilă. O trăsătu
ră comună a celor trei zone o con
stituie însă potențialul hidroenerge
tic ridicat, a cărui punere în va
loare va permite obținerea a mili
arde kWh de energie electrică anual.

TUNISIA. — Guvernul tunisian a 
examinat, de curînd, perspectivele 
dezvoltării sectorului minier, care o- 
cupă un loc important în economia 
țării. Valorificarea materiilor prime 
și. în primul rind, a fosfaților a con
stituit o preocupare generală in pe
rioada ultimelor planuri cincinale. 
Au fost înființate, printre altele. So
cietatea industrială a acidului fos- 
foric și îngrășămintelor și Societa
tea pentru îngrășămintele fosfatice. 
în actualul plan cincinal se prevede, 
între altele, începerea lucrărilor mi
niere în cadrul Societății îngrășă
mintelor fosfatice și azotoase. în 1978 
urmează să intre în producție mina 
de la Sehib, iar în 1980 cea de la 
Kef Echefair, mărind, în felul a- 
cesta, producția de minereuri fosfa
tice de la 4,3 milioane tone anul a- 
cesta la 7 milioane tone în 1981. In
vestițiile se vor situa în jurul a 115 
milioane dinari.

REUNIUNEA O.L.A.D.E. — în 
cursul lucrărilor celei de-a VII-a 
Conferințe ministeriale a Organiza
ției Latino-Americane a Energiei 
(O.L.A.D.E.), care se desfășoară în 
prezent la San Jose, în Costa Rica, 
directorul pentru relații publice al 
organizației, Boris Castillo, a arătat 
că printre obiectivele prioritare ale 
actualei sesiuni se numără crearea 
unui organism financiar destinat sti
mulării producției energetice din 
zonă, precum și a unei piețe regio-
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nale a hidrocarburilor. Participanții 
vor analiza, totodată, raportul pri
vind inventarul resurselor energetice 
regionale, în vederea elaborării unor 
programe de cooperare bi și multi
laterală vizînd dezvoltarea și valori
ficarea superioară a materiilot prime.

La lucrări participă delegați din 
20 de state membre ale O.L.A.D.E., 
precum și observatori și invitați din 
partea altor organisme regionale și 
internaționale.

COLUMBIA.— în ultimele săptă- 
mîni, în regiunea columbiană Putu
mayo au fost descoperite importante 
zăcăminte petrolifere. Primele 12 pu
țuri forate au dat o producție între 
3 500—7 500 barili zilnic. Petrolul ex
tras va fi transportat la portul Tu- 
maco, prin intermediul oleoducului 
transandin. Avînd în vedere că în 
anii din urmă producția de țiței a 
Columbiei a scăzut progresiv, s-au 
luat măsuri pentru începerea exploa
tării intensive a noilor zăcăminte.

ALGERIA. — în localitatea alge
riană Sidi Aich, la sud de Bejaia, se 
construiește o nouă 
care va 
țesături 
minte.

O altă 
strucție la Tlemcen, 
intre în funcțiune în 1978 și să pro
ducă 12 milioane metri de țesături de 
bumbac și materiale sintetice pe an.

uzină textilă, 
produce anual 5 400 tone de 
pentru mobilă și îmbrăcă-

uzină textilă se află în con- 
ea urmînd să

Demisia conducerii Partidului
Italian

NEW YORK 13 — Corespondentul 
nostru transmite : Luni la ora 20,00 
(ora. locală), la New York. în sala 
..Madison Square Garden", au în
ceput lucrările convenției naționale 
a Partidului Democrat, la care parti
cipă 3 048 delegați și mai multe mii 
de invitați. între care oficialități, ob
servatori diplomatici și corespondenți 
de presă.

Principalul punct al agendei con
venției este desemnarea candidaților 
la alegerile prezidențiale din toamna

acestui an. Protagonistul alegerilor 
preliminare democrate, Jimmy Car
ter, are deja asigurat sprijinul a circa 
1 800 de delegați, cu aproape 300 mai 
multi decît cifra necesară obținerii 
învestiturii. Pe lista de candidați. 
Carter este urmat de congresmanul 
Morris Udall și de guvernatorul Ca
liforniei Edmund Brown.

Convenția va adopta, de asemenea, 
platforma-program cu care Partidul 
Democrat se va prezenta în campa
nia electorală prezidențială.

Spre negocieri
vietnamezo-tailandeze

Pe meridianele Americii Latine 
amplificarea cooperării în domeniul schimbului de 

informații • Consultări în cadrul Pactului Andin
• Pentru

SAN JOSE 13 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Costa Rica s-au des
chis, sub egida U.N.E.S.C.O.. lucrările 
Conferinței interamericane a mijloa
celor de comunicare în masă. Par
ticipă reprezentanți din 27 de state 
latino-americane și caraibiene, pre
cum și invitați și observatori din în
treaga lume.

în cuvîntul inaugural, directorul 
general al U.N.E.S.C.O., Amadou 
Mahtar M’Bow, a evidențiat, între al
tele, rolul conducător al statului în 
dirijarea și utilizarea adecvată a mij
loacelor de comunicare în masă, în 
ideea afirmării și satisfacerii plenare 
a intereselor majore ale națiunilor și 
popoarelor din zonă. „Pentru a rea
liza o ordine internațională mai jus
tă — a arătat el — este nevoie de 
dezvoltarea și mai buna repartizare 
a surselor internaționale de infor
mații". în acest context, M’Bow a 
recomandat adoptarea de măsuri con
crete de cooperare, în vederea stimu
lării cunoașterii reciproce și elaboră
rii unor acțiuni comune care să ex
prime solidaritatea țărilor în curs de 
dezvoltare.

Președintele țării-gazdă. Daniel

Oduber Quiros, s-a pronunțat pentru 
intensificarea cooperării în zonă în 
domeniul schimbului de informații, 
în serviciul intereselor statelor lati- 
no-americane și caraibiene.

★
LIMA 13 (Agerpres). — Membrii 

Juntei Acordului de la Cartagena — 
organismul tehnic al Pactului Andin 
— au plecat, marți, într-un turneu de 
lucru prin cele șase state membre 
ale organizației : Bolivia, Columbia. 
Chile, Ecuador, Peru și Venezuela. 
Obiectivul principal al turneului este 
negocierea unor 
șirea actualului 
calea dezvoltării 
Pactului Andin.

Dificultățile au apărut în legătură 
cu exprimarea unor poziții opuse 
privind accesul capitalului străin în 
economiile naționale. în timp ce Chi
le și Bolivia preconizează acordarea 
de noi facilități pătrunderii capitalu
lui străin, majoritatea țărilor mem
bre ale Pactului Andin s-au pronun
țat pentru limitarea lui și consolida
rea independentei economice a sta
telor.

HANOI 13 (Agerpres). — Republica 
Socialistă Vietnam este gata să reia 
convorbirile cu guvernul tailandez, 
așa cum s-a căzut de acord între 
cele două părți la Bangkok. în mai 
1975, dacă Tailanda dorește să aibă 
relații bune și prietenești cu Vietna
mul — se arată într-o notă adresată 
de ministrul afacerilor externe al 
R.S. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, mi
nistrului tailandez al afacerilor ex
terne. Pichai Rattakul. în notă se 
precizează că Guvernul R.S.V. este 
de acord cu propunerea guvernului 
tailandez de a trimite o delegație la 
Hanoi în luna august.

Saliut - 5

LONDRA

soluții pentru depă- 
impas survenit în 

cooperării în cadrul

MOSCOVA 13 (Ager
pres). — Marti, in 
cea de-a șasea zi a ac
tivității lor in Cosmos, 
Boris Volinov și Vitali 
Jolobov, aflați la bordul 
stației științifice orbitale 
„Saliut-5“, au trecut la 
îndeplinirea programu
lui de experimente teh
nologice. Scopul unuia 
dintre acestea, intitu
lat „Experimentul sfe
ra", constă, potrivit a- 
genției T.A.S.S., in cer
cetarea proceselor de 
topire a metalului și so- 
lidificare a sa in condi
ții de imponderabilitate. 
După punerea in func
țiune a unei instalații

•.<<

0 nouă „strategie economică" 
și un vechi refren

opiniei publice, „că
reia vechea arie a 
«strîngerii curelei» nu 
îi mai spune r>imw“ 
(„DAILY 
și care 
pentru 
brată

nimic'
MIRROR") 

se pronunță 
o mai echili- 
repartizare a

ROMA 13 — Corespondentul Ager
pres transmite : Marți au continuat 
la Roma lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Italian. La solicitarea grupării „Stin
gă socialistă" din cadrul partidului, 
secretarul general al P.S.I., Fran
cesco de Martino, și, ulterior, întrea
ga Direcțiune a partidului și-au pre
zentat demisia în fața Comitetului 
Central, cu scopul de a se facilita 
depășirea actualei împărțiri în cu
rente a P.S.I. și alegerea unei noi 
conduceri politice. în acest scop,

C.C. al P.S.I. a aprobat, în unanimi
tate, un document care se pronunță 
pentru încetarea împărțirii parti
dului în curente.

★
Președintele Republicii Italiene, 

Giovanni Leone, a însărcinat marți 
seara pe Giulio Andreotti (democrat- 
creștin) cu formarea noului guvern 
italian. Desemnarea lui Andreotti a 
intervenit la încheierea consultărilor 
pe care șeful statului le-a avut, luni 
și marți, cu principalele personali
tăți poljtice din țară.

La reuniunea C.E.E. de la Bruxelles
Elemente de acord și divergențe

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Marți s-au încheiat la Bruxelles lu- 
crările reuniunii la nivel înalt a Co
munității economice vest-europene 
(C.E.E.).

Principalul acord realizat la reu
niune se referă la problema, ce fu
sese atît de controversată, a consti
tuirii Parlamentului (vest) european.

în același timp, la întîlnirea de la 
Bruxelles s-a stabilit ca, pînă la sfîr- 
șitul lunii în curs, să fie convocată 
o conferință a miniștrilor de finanțe 
din țările membre, consacrată, între 
altele, armonizării politicilor națio-

nale în’ domeniul economic și bu
getar.

După cum remarcă observatorii 
de la Bruxelles, paralel cu elemen
tele de acord degajate, la reuniunea 
la nivel înalt a C.E.E. s-au făcut 
puternic resimțite și o serie de di
vergențe ; e vorba, între altele, mai 
ales de protestele formulate de ță
rile mai mici din Piața comună față 
de încercările 
a examina și 
restrîns unele 
și financiare

statelor mai mari de 
rezolva într-un cadru 
probleme economice 

de intere» mai larg.

„Experimentul sfera" AGENȚIILE
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Excelentei Sale
Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSEE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Franceze, transmit. Excelenței 
Voastre, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări 
și cordiale urări de sănătate și fericire, iar poporului francez prieten urări de 
progres și bunăstare. _ , ............. . . . .Exprim, totodată, convingerea că relațiile de tradiționala prietenie și de 
fructuoasă colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o evoluție mereu 
ascendentă, în interesul ambelor popoare, al păcii și securității în Euiopa 
și în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului JACQUES CHIRAC
Prim-ministru al Republicii Franceze

HOTEL MATIGNON
Sărbătoarea națională a poporului francez prieten îmi oferă prilejul să 
adresez călduroase felicitări și urări de sănătate și fericire personală, 
împărtășesc convingerea că relațiile româno-franceze vor cunoaște o 

permanentă dezvoltare în ' " ' ‘ '* !
leagă popoarele noastre.

vă
spiritul tradiționalei prietenii și cooperării care

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

speciale, o combinație de 
metale din bismut, 
plumb, staniu și 
miu, ‘ este dirijată 
locul in care are 
procesul de topire, 
tru ca, după aceea, 
talul topit să fie 
dreptat spre o cavitate 
închisă. Aflindu-se in 
stare liberă, eșantioanele 
lichide capătă, sub in
fluența forțelor tensiu
nii artificiale, forma 
unor sfere ideale și se 
solidifică. Aceste eșan
tioane urmează să fie 
aduse pe Pămint și su
puse unor cercetări mi
nuțioase de laborator.

La bordul, lui „Sa-

cad- 
spre 

loc 
pen- 
me- 
in-

liut-5" se efectuează, de 
asemenea, cercetări me
dicale — examenul e- 
lectrocardiografic al cos- 
monauților in stare de 
odihnă și in timpul a- 
lergărilor pe pista de 
antrenament a comple
xului spațial.

Potrivit datelor tele- 
metrice primite la cen
trul de urmărire a zbo
rurilor cosmice și ra
poartelor membrilor e- 
chipajului, starea sănă
tății cosmonauților este 
bună. Sistemele de bord 
ale stației științifice or
bitale „Saliut-5“ func
ționează normal, zborul 
continuă.

DE PRESĂ

TRANSMIT:

g»

poverilor 
în funcție 
rile diferitelor cate
gorii și sectoare so- 
cial-economice.

Consiliul național 
pentru dezvoltarea e- 
conomiei urmează a 
se întruni din nou la

economice, 
de venitu-

începutul lunii august 
pentru a pune la 
punct detaliile „noii 
strategii" în fiecare 
din cele 39 sectoare de 
activitate industrială 
care au fost analizate.

N. PLOPEANU

Convorbiri româno—egip- 
t6H@. Vasile Voloșeniuc, președin
tele Băncii române de comerț exte
rior. s-a întîlnit cu Ahmed Abou Is
mail, ministrul egiptean al finanțelor, 
Mohamed Abdel Fattah, guvernatorul 
Băncii centrale egiptene, și cu Ah
med Fouad, președintele Băncii Misr. 
Cu acest prilej, au fost abordate 
unele aspecte ale colaborării econo
mice dintre România și Egipt, ale 
legăturilor dintre instituțiile bancare 
din cele două țări.

întrevedere. La Moscova • 
avut loc, marți, o întrevedere Intre 
A. Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și primul 
ministru' al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, care a făcut o escală în 
capitala sovietică la încheierea vizi
tei întreprinse în R. P. Mongolă.

Ca în fiecare an, 
francezii sărbătoresc 
astăzi Ziua națională 
— ziua căderii Basti- 
liei, fortăreața-temniță 
luată cu asalt de pă
turile muncitoare ale 
Parisului la începutul 
marii revoluții bur- 
ghezo-democratice din 
1789. Baricadele ri
dicate atunci, lupte
le și jertfele popu
lației muncitoare pa
riziene care a rea
prins flacăra revo
luționară în 1830 și 
1848 prevestind eroica 
ridicare a clasei mun
citoare din cursul Co
munei din 1870, au 
marcat profund istoria 
Franței. exercitînd, 
totodată, o puternică 
înrîurire progresistă 
asupra întregii dezvol
tări sociale contem
porane.

în prezent, așa cum 
se știe, Franța face 
parte din rîndul țări
lor cu un înalt poten
țial economic și tehni- 
co-științific, avînd un 
rol de seamă in 
viața internațională. în 
cercurile politice, ca 
și în rindurile opiniei 
publice franceze, cîști- 
gă tot mai mult teren 
ideea diversificării și 
intensificării colaboră
rii și cooperării multi
laterale între națiuni, 
ca o condiție esențială 
pentru consolidarea 
destinderii și a păcii.

în acest context, se 
poate constata cu pro
fundă satisfacție evo
luția pozitivă, continuu 
ascendentă a raportu
rilor româno-franceze. 
întemeiate pe stră
vechi legături istorice, 
stimulate de afinități
le puternice de lim
bă și cultură, aces
te raporturi priete
nești • s-au consolidat 
și lărgit în ultima vre
me, îndeosebi in urma 
vizitei la Paris a pre
ședintelui României, 
Nicolae Ceaușescu,
precedată de vizita în 
țara noastră a preșe

dintelui Franței, gene
ralul Charles de 
Gaulle, precum și a 
întîlnirilor dintre pre
ședintele României și 
președintele Franței, 
Valery Giscard d’Es- 
taing, în diferite îm
prejurări, inclusiv a- 
nul trecut, cu prilejul 
Conferinței la nivel 
înalt pentru securitate 
și cooperare în Euro
pa. Multiplele con
tacte la diferite nive
luri care au urmat au 
dus la intensificarea 
schimburilor recipro
ce pe diferite planuri, 
în interesul celor două 
state și popoare, al 
păcii, destinderii și 
securității în Europa.

în primăvara aces
tui an s-a întrunit la 
Paris, în cea de a 
VII-a sesiune, Comisia 
mixtă guvernamentală 
româno-franceză de 
cooperare economică, 
științifică și tehnică. 
Lucrările sesiunii au 
abordat modalitățile 
practice pentru înde
plinirea obiectivului 
stabilit în 1975. Ia 
București : dublarea
volumului schimburi
lor pînă în 1980. Au 
fost, de asemenea, sta
bilite măsuri pentru 
impulsionarea coope
rării în producție, ști
ință și tehnică. pri
vind domenii de mare 
actualitate ale eco- 
n omiei moderne, cum 
sînt aeronautica, elec
tronica. tehnica de 
calcul, aparataj naval 
etc., ținîndu-se seama 
de realizările în aces
te sectoare ale celor 
două țări. S-a hotărît, 
totodată, dezvoltarea 
colaborării și cooperă
rii pe terțe piețe, ca 
o expresie a contribu
ției pe care cele două 
țări înțeleg să o aducă 
pe linia atenuării de
calajelor economice 
dintre state.

Pe lîngă dezvolta
rea relațiilor intersta
tale pe multiple pla

nuri, o contribuție 
de seamă la întărirea 
legăturilor de priete
nie dintre poporul 
român și poporul 
francez aduc raportu
rile de colaborare, sti
mă reciprocă și soli
daritate internațională 
dintre P.C.R. și P.C.F., 
contactele, mereu mai 
intense, dintre partidul 
nostru și reprezen
tanții diferitelor forțe 
politice progresiste, de
mocratice, naționale 
franceze.

Prezenta și activita
tea României în foru
rile internaționale, 
participarea sa la so
luționarea marilor pro
bleme ale lumii con
temporane, eforturile 
poporului român în o- 
pera sa de transfor
mare economică și so
cială sînt urmărite cu 
viu interes de opinia 
publică din Franța. 
Una din manifestările 
de prestigiu ale prie
teniei româno-fran
ceze s-a desfășurat 
luna trecută la Paris, 
prilejuită fiind de săr
bătorirea centenarului 
lui Constantin Brân- 
cuși. Mii de parizieni 
au vizitat expoziția 
de sculptură româ
nească contemporană, 
amenajată în sălile 
palatului Galliera. iar 
Muzeul de artă mo
dernă al capitalei fran
ceze a găzduit coloc
viul consacrat vieții și 
operei marelui sculp
tor român.

Pagini noi se în
scriu astfel la capito
lul bogat al tradiționa
lelor relații de prie
tenie dintre cele două 
țări ; fire trainice 
leagă cele două po
poare, însuflețite de 
idealurile de pace și 
progres, într-o Europă 
a colaborării între na
țiuni independente și 
suverane.

Paul 
DIACOKESCU

Parii

De pretutindeni

Presa londoneză co
mentează pe larg noua 
„strategie economică", 
așa cum a fost ea dez
bătută ' "
național pentru dez
voltarea economiei — 
organism cu atribuții 
consultative, care cu
prinde membri ai gu
vernului, lideri ai Con
gresului sindicatelor 
(T.U.C.) și ai Confede
rației industriei — du
pă ce a format obiectul 
a două „Cărți Albe", e- 
laborate de guvern si 

_ aprobate de Camera 
Comunelor, 
aceste ample dezba
teri. remarcă, pe bună 
dreptate, 
flectă 
acordată 
Britanie „strategiei e- 
conomice". precum și 
interesul opiniei publi
ce față de o problemă 
de rezolvarea căreia 
depinde, în ultimă in
stanță. redresarea eco
nomică a țării.

Deși Marea Britanie 
■ intrat mai tîrziu de- 
eit alte state occiden
tale în viitoarea crizei 
economice, fenomenele 
negative au atins 
punctul culminant în
tr-o perioadă mai 
scurtă de timp, ceea ce 
a făcut ca șocul să fie 
resimțit mult mai pu
ternic. Insistînd asupra 
acestui aspect, ziarele 
reamintesc. în comen
tariile lor, că anul tre
cut rata inflației în
registrase în Marea 
Britanie ritmuri de 
două sau chiar trei ori 
mai înalte decît în alte 
țări vest-europene, în 
timp ce preturile și 
șomajul au crescut 
vertiginos ; pentru ca 
scăderea nivelului de 
trai al populației să nu

de Consiliul

Tocmai

ziarele, ne
însemnata tea 

de Marea

fie prea' bruscă, guver
nul a recurs la masive 
împrumuturi in străi
nătate. „La ora actua
lă — declara recent 
ministrul finanțelor, 
Denis Healey — din 
fiecare 100 pence pe 
care le cheltuim, 10 
sint împrumutate". îm
prumuturile nu s-au 
dovedit însă a fi, după 
cum scrie „FINANCI
AL TIMES", în stare 
să scoată economia din 
impas. Dimpotrivă, 
arată în continuare co
tidianul citat. în cazul 
anumitor categorii de 
salariați s-au înregis
trat scăderi ale nivelu
lui de trai de circa 25 
la sută, în condiții în 
care datoria externă a 
crescut apreciabil.

în cadrul încercări
lor de a elabora o 
„nouă strategie", gu
vernul a solicitat — și 
a primit — recoman
dări din partea econo
miștilor și diferiților 
experți. Unii au pro
pus să se recurgă la 
vechea soluție a fizio- 
craților — „laisser 
faire, laisser passer" — 
respectiv neintervenție 
în treburile economice 
— alții au sugerat re
venirea la „teoria key- 
nesiană" (împletirea 
forței monopolurilor cu 
forța statului. în ve
derea salvării capita
lismului); alții sînt de 
părere că „după 200 de 
ani, teoria lui Adam 
Smith rămîne viabilă". 
(„Sunday Telegraph"). 
Acestor sugestii ana
cronice le-a dat o re
plică usturătoare săp- 
tămînalul „LABOUR 
WEEKLY", care ară
ta : „A căuta o soluție 
la dificultățile prin 
care trecem este un

lucru lesne de înțeles. 
Dar a trăi la sfirșitul 
secolului XX și a 
recurge la soluții va
labile 
secolul 
nă nu : 
mică, 
politic".

Confruntat cu reali
tățile care s-au dove
dit a fi imposibil de 
încadrat in tiparele 
concepute de vechi 
teorii economice, gu
vernul laburist s-a o- 
prit —. după cum sub
liniază săptămînalul 
„TRIBUNE" — asupra 
unei căi, prezentate ca 
a fi de „mijloc". Prac
tic, opțiunea luată în 
considerare avea de a- 
les între bătătorita cale 
a administrațiilor pre
cedente, respectiv de 
a arunca întreaga po
vară a redresării eco
nomice pe spatele ce
lor ce muncesc — 
și sugestia sindica
telor de a-i deter
mina și pe patroni să 
plătească pentru „noua 
strategie". Or. se 
pare că, pînă la urmă, 
calea nu este totuși 
de „mijloc", de vreme 
ce dezavantajați sint 
tot oamenii muncii, tot 
lor li se cer sacrificiile 
cele mai mari. După 
cum scrie „Tribune", 
această strategie este 
astfel concepută încit 
„îi silește pe salariat! 
să stringă cureaua și 
oferă totodată patro
natului posibilitatea 
realizării unor profituri 
suficient de mari pen
tru a-i încuraja să 
investească o parte 
din ele în industrie". 
Tocmai de aceea, 
„noua strategie" nu a 
avut un ecou prea 
favorabil în rindurile

poate pentru 
XIX înseam- 
politică econo- 
ci cabotinism

rio de Janeiro Reorientări in sfera
comerțului exterior

Liderul comisiilor munci
torești spaniole, Marcelin0 
Camacho, a fost ales, marți, respon
sabil al Secretariatului național de 
coordonare al comisiilor, în cadrul 
unei adunări generale desfășurate 
clandestin la Barcelona.

Așa cum e cunoscut, 
Brazilia, ca și alte 
țări latino-americane, 
a depus în ultimii ani 
eforturi constante pen
tru diversificarea re
lațiilor sale economice 
externe, pentru iden
tificarea de noi parte
neri și piețe de desfa
cere. în acest cadru 
se înscriu asemenea 
acțiuni ca multiplica
rea schimburilor bra
ziliene cu țările C.E.E., 
cu statele socialiste, 
cu țările arabe și cu 
un șir de state afri
cane ce și-au cucerit 
de curind independen
ța. în general însă, în 
ansamblul relațiilor e- 
conomice externe ale 
Braziliei, un loc pre
cumpănitor îl ocupă 
în continuare S.U.A. 
Este suficient a arăta 
că investițiile direc
te nord-americane în 
Brazilia însumează 
peste 3 miliarde de 
dolari, iar piața S.U.A. 
constituie cel mai am
plu debușeu pentru 
produsele braziliene ; 
în 1974, de pildă. 23.9 
la sută din totalul 
exporturilor braziliene 
au fost absorbite de 
piața nord-americană.

Relațiile comerciale 
dintre Brazilia și 
S.U.A. au constituit 
însă, în ultima vreme, 
obiectul unor lungi și 
complexe negocieri bi
laterale, determinate 
atît de accentuarea 
dezechilibrului din ba-

lanța schimburilor din
tre cele două țări 
(Brazilia a înregistrat 
un deficit de 1,5 mi
liarde dolari în 1975), 

,cît și de o serie de 
măsuri
(suprataxe vamale, li
mitări de cote) apli
cate de S.U.A. asupra 
unor produse brazilie
ne de export. Impu
nerea unor astfel de 
suprataxe, în baza 
legii comerțului a 
S.U.A., pe motivul că 
respectivele produse 
beneficiază de stimu
lente fiscale (subsidii) 
din partea guvernului 
brazilian, a dus, între 
altele, la așa-numitul 
„război al încălțămin
tei" dintre exportato
rii brazilieni și pro
ducătorii nord-ameri- 
cani. creîndu-se mo
mente de tensiune în 
raporturile comerciale 
dintre cele două țări.

Nu de mult, cu pri
lejul unei vizite în ca
pitala Braziliei a se
cretarului trezoreriei 
S.U.A., William Si
mon, relațiile econo
mice și comerciale 
dintre cele două țări 
au fost supuse din nou 
unei discuții globale, 
înțelegerile interve
nite cu acest prilej 
n-au fost, totuși, prea 
spectaculoase. De pil
dă, partea nord-ame- 
ricană a fost de a- 
cord să suspende su
prataxa aplicată la 
produsele braziliene

restrictive

de marochinărie, să 
întrerupă lucrările 
pentru instituirea unei 
suprataxe vamale asu
pra uleiului de soia 
provenit din Brazilia 
etc. în cadrul negocie
rilor s-a hotărît, de 
asemenea, crearea u- 
nui sistem bilateral de 
consultări, cu caracter 
permanent, menit să 
favorizeze desfășura
rea fără „surprize ne
plăcute" a relațiilor 
comerciale dintre cele 
două țări.

Observatorii din ca
pitala Braziliei sînt de 
părere că rezultatele 
recentelor negocieri 
dintre Brazilia și 
S.U.A. reprezintă doar 
un punct de plecare 
pentru rezolvarea di
ferendelor ce au per
sistat în ultima vreme 
în relațiile economice 
bilaterale. Negocieri
le respective — remar
că observatorii — au 
vădit o oarecare mo
dificare a atitudinii 
S.U.A. față de Brazi
lia, modificare ce s-a 
impus tocmai datorită 
inițiativelor și acțiuni
lor braziliene din ul
tima vreme în direc
ția diversificării și 
lărgirii legăturilor e- 
conomice externe, ini
țiative care au creat 
Braziliei un mai larg 
cîmp de acțiune în co
merțul său exterior.

V. PAUNESCU

La Pretoria are Ioc un nou 
prOCeS i^entat împotriva unui 
grup de patrioți africani, membri ai 
Congresului Național African, inter
zis de autoritățile rasiste din Repu
blica Sud-Africană. Persoanele apă
rute în instanță se fac vinovate, po
trivit acuzațiilor aduse, de partici
pare la lupta împotriva politicii ‘de 
apartheid și a practicilor rasiste, 
fiind, conform legilor în vigoare, 
pasibile de pedepse cu închisoare pe 
viață.

Postul de radio Addis 
Abeba a dituzat un comunicat ofi
cial, anunțînd că, după ce au fost 
judecați de un tribunal militar spe
cial pentru tentativă de lovitură de 
stat și alte activități contrarevolu
ționare, 18 ofițeri, funcționari 
blici și persoane particulare au fost 
executați în Etiopia. Printre 
executați se află generalul de bri
gadă Getachew Nadew. administra
torul și comandantul militar al Eri- 
treei, și maiorul Sisay Habte, preșe
dintele Comitetului pentru probleme 
politice și afaceri externe al Con
siliului Administrativ Militar Pro
vizoriu al Etiopiei.

pu-
cei

Transmisii tele — afec
tate de grevă. 350 tehnicieni 
de la compania canadiană de radio 
și televiziune „Teleglobe", însărci
nată cu retransmiterea. în străină
tate (cu excepția teritoriului 
S.U.A.) a Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, au declarat o grevă neli
mitată, in sprijinul unor revendi
cări privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de trai. Conducerea 
companiei „Teleglobe" a declarat 
că speră în menținerea unei echipe 
care să asigure retransmiterea ma
nifestărilor sportive de la Montreal.

• VIOLENȚA PE MI
CUL ECRAN. Cîte omuci
deri are prilejul să vadă, în 
medie, pe micul ecran, un copil 
din S.U.A., în decurs de un de
ceniu, respectiv de la vîrsta de 
5 ani pînă împlinește 15 an.i ? 
Un studiu întocmit de Asocia
ția americană pentru îmbună
tățirea emisiunilor TV furni
zează o cifră aproape de necre
zut : 13 000 cazuri de moarte 
violentă, un asemenea val de 
criminalitate fiind de natură să 
aibă efecte din cele mai nocive 
asupra copilului, tocmai într-o 
perioadă hotăritoare pentru for
marea personalității sale. Nu 
este vorba de o simplă ipoteză, 
ci de realități dureroase, așa 
după cum demonstrează un alt 
studiu, elaborat sub egida Mi
nisterului Sănătății și care sta
bilește, pe bază de fapte con
crete — însumînd nu mai puțin 
de cinci volume — existența 
unei legături nemijlocite între 
violența pe micul ecran și creș
terea îngrijorătoare a delinc
ventei juvenile,

• SEISM CATASTRO
FAL. La două săptămîni de la 
dezastruosul cutremur din Iri
an Jaya (partea indoneziană a 
insulei Noua Guinee) e imposi
bil încă să se facă un bilanț, 
chiar și aproximativ, al cata
clismului — apreciază agenția 
France Presse, Declanșat la 28 
iunie, seismul a pricinuit mari 
distrugeri, valea din perime
trul catastrofei, situată între 
semețe culmi muntoase, dispă- 
rind, practic, sub avalanșa 
tonelor de pămînt și sitînci dis
locate. Porțiunea afectată (7 500 
kmp, 16 000 de locuitori) a fost 
declarată „zonă sinistrată". 
Operațiunile de salvare sînt în
greunate datorită distrugerii 
căilor de acces și insuficien
tei mijloacelor de comunicație.
• RECUPERAREA MA

TERIILOR PRIME. c? va- 
loare au deșeuri le formate în 
decursul anilor în S.U.A. ? Ex- 
perții au calculat că s-ar putea 
obține : aluminiu pentru con
struirea a 18 700 avioane de 
mare capacitate ; hîrtie pentru 
a cruța 765 milioane de arbori; 
milioane de tone de metale și 
alte produse utile. Pentru a fa

miliariza publicul american cu 
aceste probleme. Muzeul de is
torie naturală din orașul New 
York a organizat, împreună cu 
Asociația industriilor de reci
clare, o expoziție cu tema „Re
ciclarea resurselor Americii". 
Vizitatorii sînt informați. între 
altele, că în 1975, în S.U.A. a 
fost recuperată o cantitate de 
36 milioane de tone de fier, dar 
că s-au pierdut, totodată, sub 
formă de deșeuri, 120 milioane 
de tone, din care s-ar fi obți
nut suficient oțel și fontă pen
tru 80 milioane de automobile.

• CURBA ASCEN
DENTĂ A ACCIDENTE
LOR AUTO. La fiecare 300 
de norvegieni, unul a suferit, 
anul trecut, un accident de 
mașină. potrivit statisticilor 
oficiale. Pentru o țară cu o 
populație de ceva mai mult de 
patru milioane locuitori, rata 
accidentelor rutiere este, potri
vit experților, mult prea mare. 
De notat că numărul acestor 
accidente a crescut constant, 
chiar și după ce autoritățile au 
introdus măsuri de limitare a 
vitezei pe drumurile publice. 
Aceleași date statistice relevă 
și faptul că aproximativ jumă
tate din accidentele rutiere 
afectează tineretul în vîrstă de 
16—20 ani.

• CALCULATOARELE 
Șl DICȚIONARELE. To
nica electronică de calcul a a- 
dus o contribuție substanțială 
la alcătuirea. în cadrul Institu
tului pentru limba polonă (Cra
covia), a dicționarului limbii 
polone vechi, lucrare în 10 vo
lume, care include lexicul de la 
origini pînă la sfirșitul secolu
lui al XV-lea.
• CONSECINȚE- 

L E FUMATULUI ÎN PE
RIOADA GRAVIDITĂȚII. 
Pentru a determina consecințele 
practicării fumatului de către 
mame în timpul sarcinii, spe
cialiștii de Ia Universitatea din 
Bristol au ținut sub observație 
13000 copii ai unor mame fu
mătoare. Comparativ cu semeni 
de vînsța lor. acești copii pre
zentau întîrzieri evidente în pu
terea de înțelegere.
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