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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit. joi 
după-amiazâ, în stațiunea Neptun, 
pe tovarășul Pedro Alves, adjunct 
al șefului Departamentului Relațiilor 
Externe al Mișcării pentru Elibera
rea Angolei — M.P.L.A., care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele dt trans-

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj prietenesc din partea to
varășului Agostinho Neto, președin
te al M.P.L.A., președintele Republi
cii Populare Angola, precum și din 
partea tovarășului Lopo do Nasci- 
mento, prim-ministru al guvernului 
angolez.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Agostinho Neto și Lopo 
do Nascimento un salut prietenesc 
și cele mai bune urări.

în cursul întrevederii s-au subli-

Publicistul turc Bedreddin

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

In ziua de 15 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în stațiunea Neptun, pe 
publicistul Bedreddin Neidik, direc- 
tor-proprietar al Agenției de știri 
Turcia—Europa, autorul volumului 
„Imaginea de azi a României", apărut 
recent la Istanbul.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a inmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu volumul „Imagi
nea de azi a României", subliniind că 
această lucrare a sa reprezintă un 
omagiu adus personalității remar
cabile a președintelui României, ac
tivității sale neobosite puse în slujba 
prosperității țării și bunăstării po
porului român, dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări șl popoare, afir-

rțiat cu satisfacție bunele relați 
statornicite între Partidul Comunis 
Român și Mișcarea pentru Elibera 
rea Angolei, intre Republica Socia 
listă România și Republica Popular 
Angola. A fost reafirmată dorin ț 
comună de a dezvolta pe multipl 
planuri colaborarea dintre țările 
partidele și popoarele noastre, i: 
interesul reciproc, al cauzei păci 
înțelegerii și cooperării internațio 
nale.

întrevederea s-a desfășurat Intr- 
ambianță de cordialitate.

Neidik
mării în lume a idealurilor de liber 
tate și independență, de pace, înțelt 
gere și colaborare între națiuni.

Mulțumind, tovarășul Nicola 
Ceaușescu a apreciat volumul ca 
expresie a bunelor relații care s-a 
stabilit și se dezvoltă între țările : 
popoarele noastre, ca o contribuție 1 
mai buna cunoaștere a României, 
realizărilor ei, Ia întărirea prietenii 
și colaborării în Balcani.

întrevederea a decurs într-o am 
bianță cordială, prietenească.

cu privire la îmbunătățirea activității 
de rezolvare a sesizărilor, propunerilor 

și solicitărilor oamenilor muncii
înfăptuirea Istoricelor hotăriri ale Congresului al 

XI-lea al Partidului Comunist Român, a prevede
rilor Programului P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism presupune, în cadrul 
perfecționării organizării și conducerii societății, 
dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației so
cialiste, participarea întregului popor la conducerea 
vieții politice, economice și sociale, creșterea spi
ritului de inițiativă și responsabilitate al oameni
lor muncii în toate domeniile de activitate.

în acest context, soluționarea scrisorilor oameni
lor muncii și buna organizare a audiențelor se în
scriu ca preocupări permanente ale partidului și 
statului nostru pentru întărirea continuă a legătu
rii cu masele, pentru consultarea sistematică și 
multilaterală a acestora în vederea soluționării 
optime a problemelor edificării societății socia
liste, a dezvoltării și perfecționării cadrului insti
tuțional de manifestare largă șl efectivă a cetă
țenilor în întreaga viață socială.

Prin scrisorile adresate conducerii partidului, or- 
ganelor de partid și de stat, presei și organizațiilor 
de masă și obștești, oamenii muncii dau glas, ade
ziunii lor depline față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, hotărîrii fer
me de a face totul pentru realizarea planului 
cincinal, pentru transpunerea în viață a Progra
mului adoptat de Congresul al XI-lea al partidu
lui. Relevind succesele obținute pe calea dezvol
tării economico-sociale a țării, exprimindu-și sa
tisfacția față de măsurile luate pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de viață și muncă și 
sporirea gradului de civilizație al întregului popor, 
oamenii muncii dau o înaltă apreciere uriașei ac
tivități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, pentru progresul și

prosperitatea patriei noastre socialiste, pentru pace 
și colaborare internațională.

Pătrunși de răspunderea ce decurge din cali
tatea lor de proprietari ai mijloacelor de produc
ție și producători de bunuri materiale, dovedind 
o înaltă conștiință socialistă, oamenii muncii 
aduc, totodată — prin scrisori și audiențe — la 
cunoștința organelor de partid și de stat unele 
stări de lucruri negative, iau atitudine critică, 
combativă față de manifestările contrare inte
reselor generale ale societății noastre, față de 
abuzuri și încălcări ale legilor și hotăririlor parti
dului și statului, ale normelor de conviețuire so
cială. Ei contribuie pe această cale la lichidarea 
lipsurilor și neajunsurilor care mai există in di
ferite domenii, la îmbunătățirea continuă a ac
tivității din unitățile industriale și agricole, insti
tuțiile de învățămînt. cultură și sănătate, la per
fecționarea muncii organelor de partid și de stat, 
la soluționarea operativă și eficientă a numeroa
se probleme de care depinde realizarea în bune 
condiții a planului unic de dezvoltare economi- 
co-socială a României.

Din analiza activității desfășurate în ultima 
perioadă în domeniul scrisorilor și audiențelor 
rezultă că organele și organizațiile de partid, or
ganele de stat, conducerile unităților economice 
și ale instituțiilor, comitetele executive ale con
siliilor populare, organizațiile de masă și obștești 
au acționat cu mai multă operativitate pentru so
luționarea -propunerilor și înlăturarea neajunsu
rilor semnalate de oamenii muncii în activitatea 
economică și socială, au dovedit receptivitate 
sporită față de cerințele justificate ale acestora.

Totodată, în acest domeniu s-au manifestat și 
o serie de deficiențe și lipsuri. Se constată că 
unele conduceri de unități economice și instituții 
nu dovedesc suficientă receptivitate față de su
gestiile și criticile exprimate — in scrisori sau

în cadrul audiențelor — în legătură cu diferitele 
probleme ale activității economice și sociale a 
căror soluționare intră în competența lor, care 
pot și trebuie șă fie rezolvate de către acestea. 
De asemenea, unele organe de partid și organi
zații obștești locale, precum și unele organe de 
stat centrale nu acordă întotdeauna atenția cu
venită problemelor semnalate prin scrisori și au
diențe, nu cercetează și analizează cu destul 
spirit de răspundere și temeinicie sesizările 
cetățenilor, nu acționează suficient de' prompt 
și concret pentru lichidarea neajunsurilor con
statate și rezolvarea propunerilor și solicitărilor 
oamenilor muncii. Este cunoscut că pe adresa 
diferitelor organe locale de partid și de stat, a 
organizațiilor obștești, a întreprinderilor și insti
tuțiilor sosesc anual zeci și zeci de mii de scri
sori ale oamenilor muncii de la orașe și sate. 
Faptul că unele din aceste organe nu rezol
vă corespunzător sesizările și propunerile cu
prinse în aceste scrisori face ca oamenii muncii 
să se adreseze forurilor superioare — ceea ce duce 
la încărcarea excesivă a organelor centrale cu o 
serie de probleme care pot și trebuie să-și gă
sească rezolvarea pe plan local. în cadrul unită
ților sau localităților respective.

Pentru îmbunătățirea continuă a activității de 
rezolvare a . propunerilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii, creșterea răspunderii organelor 
de partid ș.i de stat, organizațiilor de masă și 
obștești în acest domeniu. Comitetîil Central al 
Partidului Comunist Român hotărăște :

1. întreaga activitate de examinare și rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor și solicitărilor oameni
lor muncii se va desfășura sub conducerea nemij-
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru a îndeplini in mod exemplar măsurile stabilite 

de Comitetul Polițfc [xecuțir g/ C. C uHLC.R.

Toate forțele satului - puternic mobilizate
• LA SECERIȘ
• LA IRIGAȚII
• LA SEMĂNATUL 
celei de-a doua culturi

„Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că organele și 
organizațiile de partid, lucrătorii din unitățile agricole, cooperatiste și de 
stat, mecanizatorii, toți oamenii muncii din agricultură vor munci fără 
preget pentru a asigura desfășurarea în mod exemplar a campaniei agri
cole de vară și de toamnă, aducîndu-și astfel contribuția la dezvoltarea 
economiei naționale, la ridicarea, pe această bază, a bunăstării întregului 
popor“.

Ne aflăm Intr-o perioadă de vîrf a 
muncilor agricole de vară — cind 
fiecare zi, fiecare oră sînt deosebit 
de prețioase pentru agricultură, cind 
toate mijloacele și forțele de la sate 
trebuie concentrate pentru executarea 
unui mare volum de lucrări. Tocmai 
pornind de la cerința de a se asigu
ra buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de vară, de a se pregăti și 
organiza în cele mai bune condiții 
lucrările agricole de toamnă. Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

a stabilit, în ședința din ziua de 14 
iulie a.c., un ansamblu de măsuri de 
îndeplinirea cărora răspund Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, consilii
le populare județene și comunale, 
organele agricole.

Comitetul Politic Executiv a indi
cat să fie luate măsuri energice pen
tru intensificarea lucrărilor agricole 
de sezon, pentru folosirea fiecărei ore 
bune de lucru în cîmp în vederea

stringerii rapide a întregii recolte de 
cereale, transportării și depozitării a- 
cesteia în cel mai scurt timp, pentru 
a se evita orice pierderi. De aseme
nea, este necesar să se treacă nein- 
tîrziat la însămînțarea culturii a doua 
pe terenurile de pe care s-a strîns 
recolta, să se asigure realizarea in
tegrală a planului de livrări la fon
dul centralizat de stat, executarea 
în condiții agrotehnice superioare a 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
de toamnă, aplicarea udărilor prin

folosirea tuturor mijloacelor de care 
dispun unitățile agricole de stat și 
cooperatiste, precum și populația de 
la sate. Executarea la timp și in 
bune condiții a tuturor acestor lu
crări de care depinde recolta aces
tui an impune ca organele și orga
nizațiile de partid să acționeze ener
gic. cu răspundere pentru organiza
rea temeinică a activității în agricul
tură. pentru mobilizarea tuturor for-
(Continuare în pag. a III-a)
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Oriunde pămîntul este însetat să-i asigurăm apa necesară
IN PAGINA A 111-A

Probleme esențiale ale realizării planului—în dezbaterea
adunărilor generale ale oamenilor muneii

„Noi propunem, noi înfăptuim"
După cum s-a anunțat, în aceste zile, în întreprin

deri se desfășoară adunările generale ale oamenilor 
muncii — instituție profund democratică a societății 
noastre, formă superioară a conducerii colective, for 
democratic prin care clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii participă în mod organizat la conduce
rea activității economice. în actuala rundă, adunările 
generale, colectivele din întreprinderi sînt chemate să 
analizeze, într-un spirit de înaltă exigență, activitatea

desfășurată In semestrul care s-a încheiat, sarcinile 
de viitor și măsurile tehnice și organizatorice necesa
re pentru îndeplinirea exemplară a planului șl anga
jamentelor asumate în întrecereo socialistă In primul 
an al cincinalului revoluției tehnico-științifice.

Publicăm astăzi Însemnări de la adunarea generală 
a colectivului fabricii „Relon IV" din cadrul marelui 
Combinat de fire și fibre Săvinești.

Mai întii o apreciere cuprinsă în 
informarea prezentată adunării gene
rale a oamenilor muncii de la fa
brica „Relon IV" Săvinești : „Deși 
tinărul colectiv, de cîteva mii de an
gajați, al modernei noastre fabrici 
se află abia in al doilea an de acti
vitate producti
vă, totuși. el 
și-a înscris în 
scurt timp nu
mele printre frun
tașii Combinatu
lui de fire și fi
bre sintetice din 
Săvinești. Pină a- 
cum la nivelul 
întregului com
binat s-a realizat 
suplimentar o pro
ducție globală in
dustrială în va
loare de aproape 150 milioane lei, iar 
contribuția colectivului nostru la ob
ținerea acestui succes a fost substan
țială. în același timp, nu trebuie să ui
tăm de importantele rezerve de sporire 
a producției, de care dispunem...".

Și acum, după ce am ascultat în a- 
dunarea generală opiniile exprimate 
de numeroși muncitori, ingineri și 
economiști, după ce am notat zeci și 
zeci de propuneri privind perfecțio

narea în continuare a activității, pu
tem spune cu certitudine că acest 
bilanț rodnic se va îmbogăți cu noi 
fapte demne de consemnat. Pentru că 
abordînd întreaga activitate de pînă 
acum în lumina marilor sarcini sta
bilite de partid în cincinalul revolu

• La fabrica „Relon IV“-Săvineștl, colectivul a 
hotărît: să transformăm rezultatele bune în rezultate 
foarte bune • 80 de propuneri — 80 de soluții pentru 
creșterea producției și a eficienței © Ce se ascunde 
dincolo de măsurile tehnice propuse • Concret, 

despre democrația economică.

ției tehnico-științifice și manifestînd 
o înaltă răspundere muncitorească 
față de soarta producției, participan
tă la dezbateri nu s-au limitat nu
mai la a evidenția rezultatele bune 
și a critica unele neîmpliniri mani
festate în primul semestru, ci au fo
losit acest prilej în scopul propunerii 
unor noi soluții menite să îmbunătă
țească activitatea productivă, pentru 
realizarea planului și angajamente

Tineri pe șantierele muncii patriotice
Mii de tineri din întreaga țară 

participă, în aceste zile, la numeroa
se ' acțiuni de muncă patriotică, fiind 
prezenți pe șantierele unor impor
tante obiective social-culturale, la 
lucrările edilitar-gospodărești. Tinerii 
din județele Buzău, Prahova și Dîm
bovița, de exemplu, au efectuat a- 
proape 3 milioane ore de muncă 
patriotică pe șantierele de construcții 
industriale, de îmbunătățiri funciare 
și de irigații.

De asemenea, un mare nu
măr de elevi de Ia liceele din Deva 
lucrează zilnic pe șantierul Fabricii 
de ciment și var de Ia Chișcădaga, 
precum și la sistemul de îmbunătă
țiri funciare de la Chimindia-Ban- 
potoc.

Cu realizările din ultimele zile, ti
nerii din orașele și comunele jude
țului Alba au majorat la peste 30 
milioane lei valoarea lucrărilor de 
larg interes cetățenesc. (Agerpres).

lor pe anul 1976. Despre aceasta vor 
besc de la sine cele peste 80 de propu 
neri făcute in cadrul adunării genera 
le de către chimiștii de la „Relon IV‘ 
Ele vizează, cu precădere, gospodă 
rirea cu grijă a materiilor prim 
prin valorificarea integrală în fa 

brică a fiecărt 
gram de granul 
poliamidice, creș 
terea indicilor d 
utilizare a inșta 
lațiilor și mașini 
lor și îmbunătăți 
rea calității pro 
ducției. Dintr 
propunerile făcu 
te cu acest prile 
am ales patru 
care ni se par a f 
mai semnificative 

Din partea colectivului secției po 
liamid, spre exemplu, a venit propu 
nerea ca „la ventilele de luat probi 
să se monteze un dispozitiv menit si 
conducă la recuperarea integrală :

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI;

RUBRICILE NOASTRE
• Cartea • Faptul divers
• Curier juridic • Sport
• Actualități din țările so
cialiste • De pretutindeni

„Marina română"
Deși marea incită întot

deauna la digresiuni lirice, 
mă voi înfrîna de a o 
cinta.

Am ascultat cîndva, acolo 
unde Jean Bart spune că 
Dunărea își pierde apele 
și numele în mare, un cin-, 
țec al marinarilor noștri : 
„Dunăre, Dunăre, drum le
gănat, / Drum fără pulbe
re și fără leat / Du-ne spre 
zările mediterane / Dorul 
izvoarelor după oceane..." 
Nu găseam in versurile lui 
decît expresia unuia dintre 
visele cele mai omenești 
ale românului. „Dorul iz
voarelor după oceane", acel 
„dor mediteran" nu este a- 
nimat de nesăbuința cuce
ririlor, ci de nevoia de co
municare între pămînturi 
și popoare.

— Mi-a încărunțit părul 
pe mări și oceane — imi 
spunea căpitanul de ran
gul I Daniel Nistorescu, și 
eu ii căutam in ochii al
baștri oglinda furtunilor bi
ruite, și aș fi vrut să-1 aud 
rostind ca de atitea ori. a- 
casă, in apele Constanței, 
ultimul cuvint al navigato
rului întors după atitea 
curse îndelungate : „An
coră 1"

— Sînt la prima mea 
cursă pe această navă care 
încarcă mărfuri generale și 
produse chimice pentru 
Casablanca. Londra și An
vers; îmi spunea tinărul 
căpitan Stelian Ursu — și 
eu simțeam in cuvintele, lui 
care nu exprimau nimic 
senzațional toată emoția 
celui dinții drum cu grea
ua responsabilitate de șef

al unui echipaj care a pri
mit misiunea să ducă la 
bun sfîrșit cursa inaugura
lă a cargoului „Dumbră
veni".

— Am materialul pentru 
o carte mare — imi spu
nea fostul căpitan de cursă 
lungă Nicolae Moise, astăzi 
director al flotei comercia
le — fotografii de epocă de 
la prima schelă constănțea- 
nă din 1876, pînă la ima
gini din cea mai recentă 
actualitate a „RÎarinei

tdw, „Bicaz". în marele doc 
uscat de la Constanța se 
înalță structurile metalice 
ale colosului de 150 000 tdw 
„Independența".

Pe bună dreptate se poa
te spune că dezvoltarea 
capacității navale a flotei 
românești a fost in ultimul 
deceniu cu adevărat explo
zivă.

— Sintem prezenți pre
tutindeni unde este prezent 
comerțul nostru exterior — 
îmi spune, la Constanța,

Note pentru un album cu imagini 
in continuă mișcare

Române", care arată dez
voltarea flotei noastre pe 
parcursul unui întreg se
col. dar mai ales creșterea 
ei cu adevărat uimitoare 
din ultimul deceniu.

Acum, cind scriu aceste 
rinduri, aruneînd o privire 
sumară peste spusele îna
intașilor despre mare și 
navigatori, însoțesc cu în
chipuirea drumul inaugural 
al navei „Dumbrăveni", 
care trebuie să fi ajuns Ia 
Casablanca, să fi descărcat 
o parte din mărfurile aduse 
din țară și să fi pus „cap pe 
nord", spre Londra. Primul 
drum. Alte nave românești 
se pregătesc pentru cea 
dinții' cursă. în șantierele 
navale a fost lansat. în 
cinstea celei de-a 55-a 
aniversări a partidului, 
noul mineralier de 55 000

Nicolae Moise. Dar mai 
este ceva, un element e- 
sențial, elocvent prin el 
însuși : aproape după fie
care deplasare peste ho
tare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se intensifică 
mult și cursele vapoarelor 
noastre spre țările cu care 
dezvoltăm colaborarea pe 
baza respectului și a avan
tajului reciproc. Rutele flo
tei noastre s-au înmulțit in
tr-un mod cu adevărat spec
taculos. Pe lingă liniile 
noastre tradiționale pe mă
rile europene. în fața nave
lor sub pavilion românesc 
s-au deschis rute noi către 
Orientul Mijlociu și Extre
mul Orient, către Africa 
de Est. unde navele noas
tre au dus autocamioane 
pentru Madagascar și Mo- 
zambic, în Golful Persic,

în Africa de Vest unde va
poarele noastre ajung pină 
la Abidjan, Lagos. Pont 
Noire și Dakar ; in Ameri
ca de Sud, la Rio, sau de 
Nord, la Mexico; pe coaste
le statelor Unite la Huston, 
New York și Filadelfia ; p* 
linii mai recente pină in 
Angola și Australia sau 
pină in Sierra Leone. Putem 
spune că, astăzi, aproape 
că nu mai există mari por
turi la oricare din mările 
și oceanele lumii în care 
să nu fi acostat nave ro
mânești. Pe lingă exportul 
tradițional, a cărui pondere 
a cedat întiietatea produse
lor noi ale industriei româ
nești, trimitem instalații 
complexe de foraj, rafină
rii complete, tractoare, ca
mioane, produse chimice, 
mobilă, textile, încălțămin
te. confecții. La acestea se 
adaugă produse ale indus
triei electronice, echipa
mente de automatizare, 
cinescoape, televizoare, a- 
parate de radio, autoturis
me. Ceea ce constituie insă 
imperativul actualității este 
utilizarea la maximum a 
capacității sau, ceea ce 
s-ar traduce în limbaj cu
rent, creșterea productivi
tății muncii in transportul 
maritim : alegerea rutelor 
celor mai economice și mai 
rapide, reducerea consu
mului de combustibili și a 
materialelor de întreține
re. conservarea optimă a

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL;
DIVERS'
Cifră î
rotundă la
starea civilă

Marți, 13 iulie, 
stare civilă din 
înregistrat cel de-al 4 000-lea 
nou-născut în municipiu în acest 
an. Se numește Lucica Bejan, 
primul copil al soților Ioniță și 
Petrica Bejan. Tatăl este strun
gar la combinatul siderurgic, 
iar mama — croitoreasă. Anul 
trecut, copilul 4 000 al anului a 
fost înregistrat în luna august. 
O coincidență : cei trei copii cu 
numărul de înregistrare 4 000 din 
anii 1974, 1975 și 1976 sînt
fete. Și încă o coincidentă : toți 
cei trei tați ai fetițelor lucrea
ză pe platforma combinatului.

la Oficiul de 
Galați a fost

„Trecute fix“
S-a împlinit un an și jumăta

te de cînd cetățeanul G. T. din 
Rm. Vilcea bate drumurile spre 
secția de reparații aparate de 
uz casnic din cartierul „Traian" 
al municipiului. Motivul: de un 
an și jumătate a dat la reparat 
un aspirator. Cind G. T. l-a dus, 
meșterul i-a spus :

— Se face. Vii tălică peste fix 
două săptămini.

— Și o să fie gata ?
— Mai încape vorbă ? Fix pes

te două săptămini e ca și nou- 
nouț...

Peste „fix două săptămini", 
G. T. s-a dus după aspirator, 
dar i s-a spus să vină după alte 
„fix două săptămini", apoi 
„fix" și iar „fix"... Poate 
credeți, dar G. T. a ținut să fie 
totdeauna punctual, adică să 
meargă la datele fixate de meș
terii respectivi. Știți de cite ori 
s-a dus bietul om pină acum ? 
De 40 de ori ! Și — culmea ! — 
nici acum aspiratorul nu e gata... 
Hotărit lucru, meșterii de aici 
„aspiră" la un record absolut in 
materie. 11 trimitem la forurile 
de resort, ca atare, spre... omo
logare.

Luna 
văzută la

iar 
nu

Satu-Mare
36 
de

S-a dus faima despre cei 
de elevi din clasa a X-a C 
la Liceul nr. 3 din Satu-Mare, 
care știu „să citească toate cele 
cite-n Lună și in stele". Faima 
și-au ciștigat-o datorită lunete
lor pe care și le-au confecționat 
prin forțe proprii. Fiecare din 
cei 36 dispune acum de cite o 
lunetă care apropie obiectele în
depărtate de peste 20 de ori. 
Pentru cei care se vor întreba : 
„De unde s-au aprovizionat ele
vii cu materialele necesare pen
tru confecționarea lunetelor ?", 
ne grăbim să le răspundem că 
și le-au procurat fără nici o di-, 
ficultate. Îndrumați de inimosul 
și ingeniosul lor profesor de fi
zică, Eugen Kondra, cei 36 și-au 
făcut ' singuri lunetele din len
tile obișnuite de ochelari și din 
obișnuite tuburi de plastic asam
blate și montate intr-un anume 
fel pe un suport, cu ajutorul că
ruia — să vezi și să nu crezi! — 
elevii „pătrund" cu privirea prin 
craterele Lunii și prin alte taine 
ale bolții înstelate.

Leul, 
vițeii si...

> 9

epilogul
...Un leu între lei a dat lama 

prin viței... Așa ar putea să în
ceapă o fabulă. Numai că întim- 
plarea noastră are ca personaj 
un „leu" adevărat. îl cheamă 
Costea Leu și e din Satu-Nou, 
comuna Mircea Vodă, județul 
Constanta. Pretinzînd că este 
mare crescător de animale, a în
cheiat un contract pentru livra
rea a trei viței, încasînd acontul 
necesar creșterii lor. Numai că, 
la soroc, viței ioc. Somat de par
tea contractuală, Costea Leu a 
dat iama prin vițeii cooperativei 
agricole. Descoperit de miliție, 
instanța judecătorească i-a sta
bilit „partea leului" la 3 ani. 
Morala : chiar dacă te cheamă 
Leu, averea obștească nu-i jun
glă.

Povestea
porcului

Nu e vorba de cunoscuta . 
veste cu titlul de mai sus, ci de 
alta, de dată mai recentă. 
La o curbă de pe raza co
munei Cipău (Mureș) a căzut 
dintr-un camion un porc în greu
tate de peste 100 de kilograme. 
De cum l-a zărit în fața porții 
sale, cetățeanul loan Fogarasi 
i-a oferit găzduire, „pînă o să 
uite lumea de el". Văzînd că ni
meni nu zice nimic, I. F. i-a 
spus vecinei sale, care tocmai 
avea un contract încheiat cu co
operativa de consum din Iernut, 
să livreze porcul, ca și cind ar fi 
fost crescut de ea, iar banii să-i 
facă ,.juma’-juma’“. Zis și făcut. 
Porcul a fost livrat, banii s-au 
încasat, dar povestea porcului 
nu s-a terminat. Corespondentul 
nostru pentru județul Mureș, 
Cornel Pogăceanu, a încercat 
„din răsputeri" — cum zice el 
— să afle pe cel care a pierdut 
porcul din camion, dar degeaba. 
Poate îl știe cineva...

po-

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

CONTROLUL OBȘTESC 
fafă în fata cu el însuși

în acest an, cele 988 de echipe de 
control obștesc din județul Arad, 
acționînd sub directa îndrumare a 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, în spiritul preve
derilor Legii nr. 6 din 1972, au efec
tuat numeroase controale în peste 
3 000 de unități producătoare de bu
nuri de consum pentru populație, co
merciale și de prestări de servicii, 
unități sanitare, cantine, cămine, 
creșe, grădinițe și altele. Rezultatele 
bune obținute în acest an de con
trolul obștesc din Arad, devenit mult 
mai activ, se datoresc îndrumării sale 
permanente de către consiliile locale 
F.U.S., precum și instruirii cores
punzătoare a membrilor echipelor de 
control obștesc, a antrenării lor la 
efectuarea cu regularitate a controa
lelor și conlucrării cu alte organe de 
specialitate. în acest fel, organizarea 
de acțiuni comu
ne cu inspectora
tul sanitar și cu 
organele de mili
ție a dus la îmbu
nătățirea conținu
tului și calității 
controalelor efec
tuate, la valorifi
carea mai opera
tivă de către conducerile unităților 
controlate a propunerilor și suges
tiilor făcute. în același context pot 
fi amintite și măsurile luate de 
către consiliul județean al sindica
telor și comitetul județean U.T.C. 
pentru organizarea mai judicioa
să a activității celor 400 de echipe 
alese de organele și organizațiile 
de sindicat și de tineret, ana
lizele ce s-au făcut în mai multe 
orașe și comune, ca Ineu, Sebeș, Pîn- 
cota, Beliu și altele, asupra mbdului 
în care controlul obștesc și-a. adus 
contribuția la înlăturarea unor ne
ajunsuri constatate în domeniul ser
virii populației, al acordării asisten
tei medicale, precum și la îmbună
tățirea calității bunurilor de consum 
în unitățile controlate.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în acest an în activitatea echipelor 
de control obștesc din județul Arad, 
atît informarea prezentată la plenara 
Consiliului județean al Frontului U- 
nității Socialiste, cit și luările de cu- 
vînt n-au trecut cu vederea neajun
surile manifestate în activitatea unor 
echipe de control obștesc, în lipsa 
de solicitudine din partea conduceri
lor unor unități controlate. Analiza 
amănunțită, exigentă a activității de 
control obștesc a conferit plenarei 
un pronunțat caracter de lucru, un 
spirit constructiv. S-au stabilit mă
suri concrete vizînd nu numai or
ganizarea mai bună în viitor a con
trolului obștesc, ci și creșterea răs
punderii conducerilor unităților con
trolate fată de soluționarea propune
rilor formulate cu prilejul controa
lelor. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit, în ultimul timp, au fost cazuri

cînd unele echipe de control obștesc 
s-au aflat în situația de a repeta 
aceleași și aceleași propuneri, su
gestii, observații, care erau mereu 
actuale, de la un control la altul, 
dar pe care nu le lua nimeni în 
seamă. Cazuri de acest fel s-au în- 
tîlnit, îndeosebi, in unele unități 
aparținînd întreprinderii de legume 
și fructe. Agrocoop, I.C.S.-Alimen- 
tara și altele. Bunăoară, la unitatea 
nr. 5 Agrocoop Arad, în pofida pre
vederilor legale, gestionara a refuzat, 
pur și simplu, să acorde sprijin echi
pei cetățenești în efectuarea contro
lului, iar conducerea unității res
pective n-a luat măsurile care se 
impuneau.

Un domeniu în care controlul ob
ștesc s-a dovedit deosebit de activ 
și combativ a fost acela al aprovi
zionării populației, pentru asigurarea

Pe marginea unei plenare a Consiliului 
județean Arad al Frontului Unității Socialiste

cu cantități mereu crescînde de 
legume și fructe, mai ales că ju
dețul Arad dispune, după cum se 
știe, și de un puternic sector legu
micol. Au fost depistate cazuri în 
care anumite produse zăceau în de
pozite, dar lipseau din rețeaua de 
desfacere. Echipele de control ob
ștesc au semnalat, de asemenea, u-. 
nele neajunsuri privitoare la pune
rea In vînzare de către o serie de 
magazine orășenești și sătești a unor 
produse cu termen de garanție de
pășit. Au fost depistate și cazuri de 
nerespectare a rețetelor de fabricație, 
prin neintroducerea unor materii pri
me în cantitățile prescrise în rețe- 
tare și chiar lipsa totală a unora 
dintre ele, fără a se diminua, pro
porțional, prețul de desfacere (cazul 
laboratorului de cofetărie din Vinga, 
al restaurantelor din Pîncota și 
C.F.R. Ineu, al bufetului „7 Noiem
brie" din Arad). Plenara Consiliului 
județean F.U.S. a cerut organelor 
comerciale județene să analizeze cu 
toată răspunderea observațiile și 
propunerile echipelor de control 
obștesc, să treacă de îndată la înlă
turarea neajunsurilor și stabilirea de 
măsuri ferme pentru a nu se mai 
repeta în viitor.

Firește, controlul obștesc a cuprins, 
în acest an, și alte sectoare de acti
vitate, cum sînt cele sanitare, pre
stările de servicii către populație, 
transportul în comun etc., eviden- 
țiindu-se preocuparea constantă a 
organelor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste pentru transformarea 
controlului obștesc într-un tot mai 
puternic factor de intervenție și edu
cație civică. Dar — așa cum s-a sub

liniat In plenară — pornind de la 
realizările de pînă acum, ca și de 
Ia neîmplinirile constatate, vizind in 
special modul cum au fost soluțio
nate propunerile echipelor cetățe
nești. se impune luarea unor măsuri 
concrete, eficiente, pentru îmbunătă
țirea organizării și desfășurării în
tregii activități de control obștesc, 
pentru antrenarea și implicarea tu
turor factorilor chemați să sprijine 
această formă de manifestare a spi
ritului de inițiativă și de participare 
a maselor la conducerea treburilor 
publice. Odată cu criticile formulate 
în plenară la adresa unor conducă
tori de întreprinderi nereceptivi la 
propunerile echipelor cetățenești, s-a 
arătat că nici controlul obștesc, la 
rîndu-i, nu a acționat peste tot și în 
toate cazurile cu maximă responsa
bilitate, potrivit mandatului încre

dințat. Astfel. în 
perioada analiza
tă, multe dintre 
echipe n-au efec
tuat de.cît jumă
tate din numă
rul controalelor 
planificate, potri
vit legii, că în 
unele localități ca 

Lipova, Chișineu-Criș, Curtici, Vinga, 
Săvirșin, Gurahonț și altele birourile 
executive ale consiliilor locale ale 
Frontului Unității Socialiste nu au 
analizat cu regularitate activitatea 
de control obștesc și nu s-au preo
cupat de îndrumarea și instruirea 
corespunzătoare a membrilor echi
pelor respective. Tocmai de aceea, 
în plenară s-au făcut judicioase 
propuneri și s-au stabilit măsuri 
privind organizarea instruirii perio
dice a echipelor pe domenii de 
activitate, cu sprijinul direct al or
ganelor de specialitate, precum și 
instituirea unui sistem unitar de 
urmărire și control al... controlului 
obștesc la nivelul tuturor consiliilor 
locale ale F.U.S. De asemenea. în 
plenară s-au formulat propuneri con
crete de lărgire continuă a formelor 
și mijloacelor moderne și civilizate 
de servire a populației prin rețeaua 
unităților comerciale, de instaurare a 
unei legături continue, strînse între 
unitățile producătoare de bunuri de 
consum și comerț, de creare a unui 
front comun al tuturor factorilor 
răspunzători pentru înlăturarea ne
ajunsurilor care mai persistă în do
meniul transportului în comun, al 
asistenței medicale în circumscrip
țiile sanitare și altele.

Modul aprofundat, deschis în care 
participanții la plenara Consiliului 
județean Arad al F.U.S. au analizat 
activitatea echipelor de control ob
ștesc a evidențiat, în egală măsură, 
aprecierea deosebită care se acordă 
în județ acestei activități, precum și 
dorința firească, îndreptățită, ca echi
pele cetățenești să acționeze cit mai 
eficient în spiritul prevederilor le
gale in vigoare.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteji"

PROTEJAREA MEDIUM ÎNCONJURĂTOR — 

RĂSPUNDEREA PROENȚUMMȚĂPf VIITOR 

Cine tulbură apele 
la Căldărușani...

Cu patru ani în ur
mă, ziarul nostru sem
nala faptul că lacul 
Snagov era amenințat 
cu poluarea, din cauza 
Complexului de creș
tere și îngrășare a por
cilor din Periș. La vre
mea respectivă, facto
rii răspunzători au 
luat măsurile necesare 
și, astfel, lacul Snagov 
a fost ocrotit.

După cum am aflat 
de la tovarășul inginer 
Virgil Oltean, inspec
tor general în Con
siliul Național al Ape
lor, pentru prima oară 
în ultimii patru ani, 
probele de apă din la
cul Snagov, supuse a- 
nalizei, prezintă un 
conținut mai redus de 
poluanți. după ce un 
timp relativ îndelun
gat acesta se menținu
se staționar. Mai exis
tă însă în apa Snago- 
vului agenți poluanți 
care au însușiri nutri
tive pentru flora acva
tică, îndeosebi pentru 
alge. Căldura din a- 
ceste zile favorizează 
dezvoltarea lor rapidă 
și aceasta explică re
ducerea limpezimii a- 
pei. Deci, nu este vor
ba de vreo nouă po
luare a Snagovului.

Este îmbucurătoare 
această stare a la
cului Snagov. care se 
datorește faptului că 
au fost stăvilite apele 
insuficient epurate ce 
efau deversate în el. 
în schimb, ele se scurg 
acum prin Valea Vîă- 
siei în lacul Căldăru
șani. După cum se 
știe, Căldărușani este 
un îndrăgit refugiu al 
pescarilor amatori și o 
viitoare zonă de agre
ment, menită să degre
veze suprasolicitarea 
Snagovului.

— Pentru ocrotirea 
lacului Căldărușani — 
ne spune interlocuto
rul — Consiliul Națio
nal al Apelor a impus 
măsuri de exploatare 
corectă a instalațiilor 
existente la crescăto
ria din Periș. Am ur

mărit modificarea u- 
nor tehnologii, care să 
ducă la micșorarea 
consumului de apă, 
consum care s-a redus 
efectiv cu treizeci la 
sută. Au fost alo
cate mai multe mi
lioane lei pentru ex
tinderea sistemului de 
epurare a apelor, ale 
cărui lucrări se află 
într-un stadiu avan
sat. în acest context 
țin să subliniez faptul 
că noua conducere a 
I.S.C.I.P.-Periș mani
festă mai multă recep
tivitate și interes în li
chidarea restantelor la 
lucrările de construc- 
ții-montaj și de dota
re a instalațiilor de e- 
purare, lucrări care 
trebuiau să fie gata de 
mai bine de un an de 
zile.

Alte amănunte des
pre situația celor două 
lacuri am aflat de la 
Oficiul de gospodărire 
a apelor-Ilfov. respec
tiv de la tovarășul in
giner Al. Corda.

— Apele Snagovului 
se prezintă mai bine 
decît cu patru ani în 
urmă. Dar evitarea 
procesului de năpădi
re a acestuia de flora 
acvatică se poate ob
ține numai prin închi
derea tuturor „robine
telor" de deversare a 
poluanților în lac. în 
același timp, se impu
ne efectuarea unor lu
crări care să permită 
o primenire a apelor in 
sezonul rece. Fără în
doială, pericolul cel 
mai mare a fost sto
pat. Crescătoria de 
porci de la Periș (care 
producea dejecții în 
cantități echivalente cu 
cele ale canalizării u- 
nui oraș cu trei sute 
de mii locuitori) nu 
mai periclitează Sna- 
govul. Au mai rămas 
ca surse de poluare — 
ce-i drept, mai „mă
runte". dar cu efecte 
negative — crescătorii
le de pește de pe va
lea Snagovului — unde 
nu se respectă reco
mandările privind ex

ploatarea corespunză
toare a iazurilor, pre
cum și cîmpurile din 
jur, unde se aplică 
incorect îngrășăminte- 
le chimice, care — 
spălate de ploi — a- 
jung în apele lacului.

Sintem mai îngrijo
rați de soarta lacului 
Căldărușani. Nu se 
respectă dispozițiile ca 
pînă la intrarea în 
funcțiune a tuturor ca
pacităților stației de e- 
purare cantitatea de 
apă neepurată complet 
de la crescătoria din 
Periș să se pompeze 
pe cîmpuri. Zilele tre
cute, la un control e- 
fectuat de un inspec
tor al nostru, din pa
tru motopompe nu 
funcționa decit una. 
S-au aplicat sancțiuni, 
dar ele nu suferă nici 
o comparație cu pagu
bele ce se produc prin 
poluarea lacului Căl
dărușani. într-o bună 
parte a acestuia, alge
le care se dezvoltă pu
ternic consumă tot 
oxigenul din apă. su- 
focînd literalmente 
peștii ce se apropie 
de zona respectivă. 
După cum se desfă
șoară. lucrările la sta
ția de epurare, stație 
care trebuia să func
ționeze încă din anul 
trecut, nu vor fi. pro
babil, terminate nici în 
acest an.

Este necesar ca atît 
departamentul I.A.S. 
și trustul local din 
subordinea acestuia, 
cit și celelalte unități 
economico-sociale din 
zonă să ducă operația 
la bun sfîrșit și să 
supravegheze în per
manență activitatea 
personalului ocupat în 
sectorul epurării ape
lor. Prevederile legale, 
de ocrotire a mediului 
sînt clare, precise. Ni
meni nu are dreptul 
să le încalce, iar le
gea trebuie să fie a- 
plicată în litera și spi
ritul ei.

AI. PLA1EȘU

Ilustrate de la Felix
Faima stațiunii este veche, apele ei minerale, termale și radioactive contribuind la tămăduirea multor afecțiuni. în ultimii ani stațiunea a fost 
modernizată, dezvoltată, i s-a mărit capacitatea. De la stingă la dreapta: pavilionul de tratament balnear „Apollo" ; vedere de ansamblu asupra 

Felixului, înecat în verdeață; hotelul complexului balnear și de tratament „Nufărul"; dotările de specialitate de la „Nufărul"
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Răspunsuri 
la întrebările 

cititorilor
• La solicitările Măriei Istra- 

te din Cîmpina, județul Praho
va, Elenei Alexandrcscu din 
Drăgășani, județul Vîlcea. Vasi- 
licăi Dumitrescu din București 
ș.a. redăm în continuare cîteva 
precizări privind acordarea unor' 
ajutoare mamelor cu multi co
pii. Prin Decretul nr. 411 din 
luna octombrie 1972 s-a prevă
zut că mamele care au 8 sau 
mai multi copii beneficiază din 
partea statului de ajutoare bă
nești lunare după cum urmea
ză : 200 lei — pentru 8 sau 9 
copii ; 300 lei — pentru 10 sau 
mal mulți copii. La stabilirea 
numărului de copii, în vederea 
acordării acestor ajutoare, se 
iau în considerare, cu condiția 
de a se afla în îngrijirea mamei, 
copiii în virstă de pînă la 18 
ani împliniți, cei care își con
tinuă studiile, pînă la termina
rea acestora, dar fără a depăși 
vîrsta de 25 de ani. precum și 
cei incapabili de muncă, indife
rent de vîrstă. Dacă mama are 
în îngrijire, pe lingă copiii pe 
care i-a născut, și copii ai so
țului său proveniți dintr-o că
sătorie anterioară sau din afa
ra căsătoriei, se Vor lua în con
siderare și aceștia. Copiii înfiați 
de alte persoane sau care au 
fost încredințați de instanțele 
judecătorești altor persoane nu 
se iau în calcul.

Aceste ajutoare se acordă atît 
în mediul urban, cit și în cel 
rural, indiferent dacă mamele 
sînt încadrate în muncă, sînt 
cooperatoare, pensionare sau 
dacă realizează venituri din alte 
surse. Precizăm, totodată, că a- 
jutorul se plătește mamei în 
continuare și după ce numărul 
de copii luat în considerare la 
acordarea inițială se micșorează 
ca urmare a împlinirii vîrstei 
de 18 ani, respectiv, 25 de ani, 
a încheierii studiilor, a dobîn- 
dirii capacității de muncă sau 
a decesului.

Stabilirea ajutoarelor este de 
competenta birourilor executive, 
respectiv, a comitetelor executi
ve ale consiliilor populare co
munale. orășenești, municipale 
sau ale sectoarelor municipiu
lui București. în raza căruia 
beneficiara ajutorului își are 
domiciliul.

• La plata cheltuielilor afe
rente funcționării ascensorului 
nu contribuie locatarii care ocu
pă suprafețe locative situate la 
subsol, demisol, parter, mezanin 
și etajul I din clădirile fără me
zanin. cu condiția ca în imo
bilul respectiv să nu existe, 
părți și instalații comune si
tuate la etajele superioare, cum 
ar fi băi și spălătorii în stare 
de funcționare. Dacă ascensorul 
este utilizat în comun cu deți
nătorii suprafețelor cu altă des
tinație decît aceea de locuință 
sau cu cei care prin natura ac
tivității lor (croitori, cosmeti- 
cieni, coafori etc.) primesc la 
domiciliu și alte persoane, la 
stabilirea cotei-părți de chel
tuieli pentru aceștia se iau în 
calcul îpcă una pînă la cinci 
persoane peste numărul celor 
luați în considerare în mod o- 
bișnuit. Numărul acestor, per
soane este hotărit de comitetul 
asociației locatarilor în funcție 
de volumul activității respec
tive.

Am răspuns cititorilor Ion Io- 
nescu din Brazi, județul Praho
va, Victor Mitu din Craiova, Ion 
Nișcoveanu din Buzău, Lică 
Marin din București. Constantin 
Arcip din orașul Fălticeni ș.a.

Gheorghe PÎRVAN

BBBBBBB BBBBBB
Ne sosesc de la o vreme o serie de 

scrisori pe aceeași temă : in unele 
unități se fac rețineri din remunera
ția oamenilor pe pretexte sportive. 
Sub formă de bilete difuzate ou de-a 
sila, de amintiri fotografice sau de 
obiecte de reclamă, cu și fără tabel, 
obținîndu-se uneori un consimțâ- 
mînt formal, alteori nici măcar atît, 
aceste practici au caracteristici comu
ne: prin ele se string și se vehiculea
ză sume cu evidențe precare; efectul 
acestor contribuții asupra îmbunătă
țirii adevăratei mișcări sportive este 
insesizabil ; în schimb, unii oameni, 
pe bună dreptate, se simt frustrați 
prin insistența cu care se apelează 
la „înțelegerea" lor. Deși e vorba de 
sume mici la scara unei persoane 
(unul, doi sau cîțiva lei pe lung), ci
titorii pun o problemă de principiu : 
E legal ? E folositor ? E firesc ?

Răspundem din capul locului : 
NU. Nu e legal, nici folositor, nici 
firesc. Pentru constituirea fondurilor 
mișcării sportive există reglementări 
legale stricte și clare, inclusiv cu 
privire la contribuția membrilor a- 
sociațiilor sportive — prin cotizații 
și alte forme. Impunerea, directă sau 
deghizată, a altor contribuții decît 
cele reglementate legal contravine 
legilor, echității socialiste, înseși ade
văratelor interese ale sportului. Sus
ținerea morală și eventual financiară 
a activităților sportive este o ches
tiune de cea mai strictă bunăvoință; 
orice imixtiune în libera opțiune a 
cetățenilor este abuzivă.

Ziarul „Scînteia" a mai scris des
pre caracterul nelegal al practi
cilor enunțate. Unele conduceri 
de întreprinderi au înțeles și 
au curmat obiceiurile. In alte locuri 
se încearcă doar „legalizarea" pro
cedeelor. Avem în față un răspuns 
la o astfel de notă, trimis de între
prinderea mecanică Mija. După fru
moase cuvinte autocritice, pe care le 
apreciem cum se cuvine, semnatarii 
adresei motivează : reținerile fuse
seră hotărîte într-o serioasă șe
dință comună a organelor de 
conducere din întreprindere cu 
„precizarea ca în cel mai scurt ter
men să se legalizeze aceste rețineri 
prin semnarea de consimțăminte 
scrise. La data prezentei, această 
acțiune este în curs de finalizare 
completă". Așadar, angajații se vor 
afla în fața unei decizii luate, a fap
tului împlinit. Nu le rămîne, potrivit 
opticii semnatarilor răspunsului, de
cît să-și dea consimțămîntul la o ho-

tărire gata adoptată. Despre ce li
beră opțiune mai poate fi vorba ?

Cazul de la Mija nu e izolat. Prea 
mulți cititori, care nu se cunosc în
tre ei, din Satu-Mare și din Roznov, 
din Sf. Gheorghe și Anina, de prin 
alte localități la fel de îndepărtate 
una de alta, sesizează modul prea 
imperativ în care se apelează la sim
patiile lor de iubitori ai sportului. 
Contestațiile privesc și împrejurările 
în care reținerile se fac in schimbul 
unor amintiri „delicate". S-a editat, 
de pildă, un cartonaș-calendar care 
a fost distribuit în cîteva mii de 
exemplare, în folosul (?) clubu-

rei voințe, evitarea oricărei circum
stanțe care ar pune în discuție. în 
momentul încasării ori după aceea, 
caracterul benevol al subscripției. 
Măsura minimală ar fi ca încasările 
în contul activității sportive să nu 
se suprapună în nici un fel cu plata 
drepturilor cuvenite pentru muncă. 
Casierii plătitori, conducătorii for
mațiilor de lucru n-au ce căuta în 
activitatea de „lămurire" a susțină
torilor, declarați sau eventuali.

Prin alte părți se organizează tom
bole. forme deghizate de loterie, 
interzise de lege. în vara trecută, 
Ministerul Finanțelor a reamintit co-

lorificate ca deșeuri, pe care s-a în
casat suma totală de 3 lei (distri
buite. ar fi echivalat — conform 
afirmațiilor — 89 540 lei) ; spunem 
„se afirmă" și „conform afirmațiilor" 
deoarece biletele nu poartă nici un 
preț. N-avem dreptul să ne îndoim 
de cinstea comisiei care s-a ocupat 
de „gestionarea" lor. Dar punem 
„gestionare" între ghilimele, pentru 
că disciplina financiar-contabilă în 
statul nostru (are reguli a căror 
respectare, obligatorie. înlătură orice 
suspiciune. Nu cunoaștem nici un alt 
domeniu în sectorul socialist în care 

‘bilete schimbabile în bani să n-aibă

pasiune, suporterismul real cîteo- 
dată riscă să degenereze in micro
bism fanatic. Apar crisparea căță- 
rării în clasament cu orice mijloace, 
fie și de culise, răsfățul valorilor 
precare ce au simplul merit că s-a 
mizat pe ele, înlocuirea dragostei 
autentice față de sport cu patima 
oarbă de participant la pariuri. 
Privite din unghiul perspectivei lo
cale, excesele simulează fidelitatea 
la bine și la greu ; privite în ansam
blul relațiilor competiționale, observi 
că aceleași excese hrănesc lipsa de 
cavalerism sportiv, primatul rezul
tatului gol asupra întrecerii reale,

t —————————————.

„Microbul" fotbal și... driblingul financiar
lui „Chimia Rîmnicu-Vîlcea". Cos
tul unei asemenea amintiri — 
10 lei ! în același oraș, cu a- 
ceeași emblemă (ca și la Craiova — 
în numele clubului „Electroputere") 
au fost distribuite sacoșe din material 
plastic cu prețul de trei ori mai 
scump decît cel obișnuit. în primul 
caz, stocul de sacoșe a fost atît de 
mare, îneît a invadat și rețeaua co
mercială. simpatiile sportive ajungînd 
să fie amestecate cu cumpărăturile 
curente. Cu trei lei bucata, la uzina 
„Electroputere" a mai fost împărțită 
și o cantitate considerabilă de șepcuțe 
din fîșii de carton (valoare reală — 
cîțiva bani). precare apărători de 
soare, cam fistichii după unele gus
turi, dar ciudate mai ales din punctul 
de vedere al sezonului; tichiile au 
fost împărțite cu generozitate să-i 
apere pe susținători de insolație în 
mijlocul iernii.

Este drept, capitolele bugetare ale 
organizațiilor sportive prevăd și ase
menea surse de venituri. Legitimi
tatea lor se bazează pe prezumția că 
beneficiarii activității sportive — 
spectatorii, precum și participanții 
activi la manifestațiile sportive — 
doresc să-și exprime și să-și întă
rească atașamentul față de sport 
inclusiv prin aporturi materia
le. Dar una din condițiile lega
lității acestor contribuții este neîn- 
călcarea, direct sau indirect, a libe-

----------------------- anchetă
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene nelegalitatea unor 
asemenea inițiative, fie și în folosul 
aparent nobil al cluburilor sportive ; 
C.N.E.F.S., la rindu-i, s-a îngrijit ca 
punctul de vedere legal să fie cu
noscut și de organele sale locale. 
Totuși... Pe ici, pe colo, zelul unor 
simpatizanți sare peste reglementă
rile limpezi.

în primăvară urmau să se împartă 
Ia Combinatul siderurgic Hunedoara 
gratificațiile anuale. în ultima clipă 
a apărut ldeea unui „bal al sporti
vilor". De fapt, balul nici nu s-a mai 
ținut, scopul propriu-zis și atins a 
fost... tombola. în goana mare (gra- 
tificațiile erau pe cale de a se ridica 
din bancă), cineva — e greu să afli 
cine — în numele cuiva — clubul 
spune că în numele combinatului, 
combinatul spune că în numele clu
bului I — a alergat la o tipografie, 
a comandat 12 000 bilete, le-a ri
dicat pe o semnătură indescifrabilă 
și au fost puse în vînzare. în- 
tr-un timp record — psihologic vor
bind, momentul gratificațiilor era 
bine ales — s-au vîndut 3 046 bi
lete. iar celelalte 8 954 au fost pre
date la D.C.A. Am discutat pe larg 
cu vicepreședintele clubului, tovară
șul Nichifor Oargă. Se afirmă că pe 
cele 3 046 bilete vîndute s-au încasat 
30 460 lei ; restul au fost imediat va-

socială -----------------------
scrisă pe ele o valoare fermă ; nu 
cunoaștem nici o altă activitate fi
nanciară în care sumele să intre în 
circuitul înregistrării abia după ce se 
termină manipularea lor. La Hune
doara sînt oameni cinstiți. Dar ce 
bine s-ar simți un eventual necinstit 
într-o asemenea organizare aproxi
mativă I

Peripețiile tombolei nu se opresc 
aici. Tipărite în grabă, majoritatea 
biletelor aveau serie fie indescifra
bilă, fie numărul înscris pe „cotor" 
diferit față de cel înscris pe „vîrf". 
O mică parte au fost retrase din cir
culație, restul au rămas să tulbure 
liniștea și pasiunile celor care le-au 
cumpărat ; unii n-au reușit să des
cifreze ce număr joacă ei la urma 
urmei ; alții au trăit iluzii deșarte, 
spulberate cind să ridice premiile. 
Cîțiva au și cîștigat, e drept, dar 
premiul cel mare, un televizor, a 
rămas neridicat, în timp ce din cau
za lui și a seriei absconse, doi buni 
cumetri, consăteni și colegi de mun
că. Horia Munteanu și Dineș Leones- 
cu s-au certat pentru totdeauna. Ce 
să-i faci, norocul blestemat al iniția
tivelor precare I

Are oare sportul nevoie de ase
menea exhibiții financiare ? Nu. 
Sîntem, uneori, martorii unor de
gradări sentimentale. Din exces de

iritarea fără motiv și, nu o dată, ar
bitrarul, incorectitudinea.

Dar să nu părăsim încă terenul 
cifrelor. La Hunedoara există mai 
multe asociații sportive, o animată 
activitate în handbal, atletism, volei, 
alpinism, box, tenis, canotaj etc. 
Nici nu s-a pus vreodată problema 
ca pentru aceste ramuri sportive să 
se organizeze tombole ori alte acro
bații financiare. Sau : după datele pe 
care ni Ie-a prezentat contabilul aso
ciației „Electroputere", I. Diaconu, 
culorile clubului sînt reprezentate de 
aproximativ 350 de sportivi în 8—9 
discipline. Bugetul anual al secției 
fotbal (18 seniori + 18 juniori) pre
vede la capitolul cheltuieli de orga
nizare suma de 610 000 lei. în timp 
ce bugetele altor cinci secții (care 
grupează 160 de sportivi) însumează 
numai 558 000 lei. E cert că 
cheltuielile nu vizează în princi
pal nici efortul fizic, nici nevoile do
tării materiale, pentru că nimeni nu 
poate susține că fotbalul necesită 
aparatură mai complicată decît scri
ma sau un consum mai mare de ca
lorii decît... halterele. Probabil, se 
consideră că se stimulează talentul 
într-un sport a cărui popularitate 
bate toate recordurile. (Exemplul 
craiovean este ales la întîmplare. si
tuația poate fi întîlnită în foarte

multe locuri). Paradoxal, tocmai pen
tru că marea popularitate a fotbalu
lui îi asigură o bază mai largă de re
crutare a talentelor, stimulentul mo
ral ar trebui să fie mai puternic. 
Practic, fiecare băiat a dat cu picio
rul într-o minge și aproape fiecare 
adolescent s-a visat, ori se visează, o 
vedetă a balonului rotund. Elita fot
balului are o formidabilă bază de 
recrutare și primenire, a cărei im
portanță ar trebui să fie mai mare 
decît regimul financiar preferențial.

Și totuși, fotbalul înghite bani. în 
unele locuri înghite atit de mulți in
cit se apelează la contribuția supor
terilor. Cum se înfiripă o echipă 
la unul din polii clasamentului în
tr-o divizie sau în campionatul ju
dețean. aproape automat încep să 
fie solicitate simpatiile bugetare ale 
localnicilor. Se stimulează oare ta
lentul ? Sau răsfățul unei anumite 
formule de jucători ? Se investește 
pasiune în sport și în culorile clu
bului, ori în anumiți oameni pe care 
s-a mizat ? E vorba de plăcerea 
spectacolului colectiv, ori de „micro
bism" fanatic ?

Se știe bine, se știe și se observă 
chiar foarte bine, că sportul este tra
tat în societatea noastră ca o activi
tate de interes național. Multiple do
vezi atestă că educația fizică și spor
tul se bucură nu numai de o puter
nică încurajare morală, de condiții 
organizatorice propice, ci și de un 
substanțial sprijin financiar, atît din 
partea statului, cît și din partea or
ganizațiilor obștești. Nicicînd n-au 
fost mai mult ca astăzi stimulate și 
urmărite în efectele lor educația fi
zică și sportul. Niciodată sportul 
românesc n-a dispus de o bază ma
terială atît de înzestrată, iar farme
cul mișcării fizice și al competiției 
nobile n-a fost „gustat" de cercuri 
atît de largi de tineri, copii, adulți.

Este firesc deci. în condițiile unei 
participări atît de larg cuprinzătoare, 
ca sprijinirea materială a sportului 
să nu se rezume la sumele alocate 
din afara cluburilor și asociațiilor. 
Contribuția iubitorilor sportului, a 
celor ce beneficiază în mod direct de 
baza materială, este binevenită șl 
chiar necesară. Dar ea trebuie să fie 
legală, fără abatere.

Sergiu ANDON
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cu privire la imbunătătirea activității de rezolvare
Afirmări semnificative

a sesizărilor, propunerilor si solicitărilor oamenilor muncii
)

(Urmare din pag. I)
locită a organelor și organizațiilor de partid, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al Xl-lea. al Pro
gramului P.C.R., al indicațiilor cuprinse în expu
nerile secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, astfel îneît această activitate 
să constituie un mijloc important de întărire a 
legăturilor partidului și statului nostru socialist 
cu masele, de participare a cetățenilor la perfec
ționarea continuă a organizării și conducerii vie
ții economico-sociale, de dezvoltare și adincire a 
democrației socialiste, de punere tot mai largă în 
valoare a experienței înaintate și capacității crea
toare a tuturor oamenilor muncii în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

2. Organele de partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești, unitățile economice și social- 
culturale trebuie să acționeze în modul cel mai 
ferm pentru rezolvarea concretă, cu principialita
te și maximă operativitate, a propunerilor, sesi
zărilor și cererilor oamenilor muncii, în spiritul 
hotărîrilor de partid și legilor statului, al eticii și 
echității socialiste, al intereselor generale .ale eco
nomiei, științei și culturii, al mersului înainte al 
societății noastre, precum și al grijii pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de muncă și 
viață ale celor ce muncesc. Toate organele de 
partid și de stat, organizațiile obștești, unitățile 
economice și sociale trebuie să respecte în mo
dul cel mai riguros termenele stabilite prin ho- 
tărîrile^ de partid șj de stat privind soluționarea

! < _ ., sesizărilor și propunerilor
către oamenii muncii, și

scrisorilor, a cererilor, 
ce li se adresează de 
anume :

toate organele de stat vor— pentru cereri, toate organele de stat vor 
soluționa și comunica răspunsul petiționaru
lui în termen de 20 de zile ;

— pentru sesizările, propunerile sau re- 
clamațiile ce se fac organelor centrale de 
partid și de stat, acestea vor trebui să solu
ționeze problemele și să dea răspuns cetă
țeanului sau cetățenilor care li s-au adre
sat în termen de 40 de zile ; pentru sesiză
rile și propunerile ce se fac comitetelor de 
partid județene și al municipiului București, 
precum și consiliilor populare județene ter
menul de rezolvare este de 30 de zile ; pen
tru toate celelalte organe locale de partid 
și de stat, inclusiv unități economice și so- 
ciale, termenul de 
zile.

soluționare este de 20 de

Pentru scrisorile care 
îndelungată, termenele 
putea fi prelungite cu cel mult 30 de zile pentru 
organele de partid și 20 de zile pentru organele 
de stat. în mod cu totul excepțional, pentru a- 
numite cereri și sesizări ce nu pot fi rezolvate 
în cadrul acestor termene, conducătorii organelor 
centrale de partid și de stat pot aproba termene 
mai mari, în funcție de timpul efectiv necesar 
soluționării problemei respective. în cazurile 
cînd organelor de partid și de stat Ie sînt adre
sate cereri, sesizări și propuneri a căror soluțio
nare nu intră în atribuțiile lor, acestea vor fi 
trimise In termen de 3 zile organelor competen
te a le rezolva.

S. Organele de partid, conducerile organelor de 
stat, ale organizațiilor de masă și obștești au 
datoria să urmărească permanent modul cum sînt 
rezolvate propunerile, sesizările și cererile cetă
țenilor în toate unitățile economico-sociale, tră-

necesită o cercetare mai 
prevăzute mai sus vor

gind totodată din acestea concluzii pentru pro
pria lor activitate.

în toate întreprinderile și instituțiile trebuie să 
se organizeze, pe lingă comitetele sau birourile 
organizațiilor de partid, comisii speciale de oa
meni ai muncii care să analizeze săptăminal 
scrisorile, propunerile și sugestiile care se fac, 
să urmărească modul cum sînt soluționate, să 
discute concret cu oamenii și să-i informeze 
asupra felului cum au fost rezolvate cererile, 
criticile și sugestiile pe care le-au făcut.

O atenție deosebită trebuie să se acorde folo
sirii cadrului pe care îl asigură adunările gene
rale ale oamenilor muncii și organele colective 
de conducere din întreprinderi și instituții — ex
presie a democrației noastre muncitorești, so
cialiste — pentru soluționarea. împreună cu co
lectivele unităților economice și sociale respective, 
a problemelor care privesc bunul mers al pro
ducției și muncii, desfășurarea în condiții cores
punzătoare a activității economice, sociale, cultu
rale și educative, pentru întărirea spiritului cri
tic și autocritic, pentru cunoașterea cauzelor care 
generează diferite stări de lucruri negative și a- 
doptarea măsurilor necesare înlăturării lor.

4. Pe baza analizei periodice a activității de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor și cererilor, or
ganele și organizațiile de partid, conducerile uni
tăților economice și instituțiilor, ale organizațiilor 
de masă și obștești vor acționa pentru creșterea 
răspunderii cadrelor de conducere față de proble
mele de muncă și viață ale oamenilor muncii, 
luînd măsuri împotriva celor ce nesocotesc păre
rile critice venite din mase, încalcă sau tolerează 
ignorarea legalității socialiste, dovedesc îngăduință 
față de lipsuri, dau ori acceptă soluții superficiale, 
birocratice în rezolvarea sesizărilor și cererilor ce
tățenilor.

Se va asigura instruirea periodică a aparatului 
și activului de partid, a tuturor celor ce lucrează 
în domeniul soluționării scrisorilor, luîndu-se 
măsuri pentru cunoașterea temeinică de către 
aceștia a hotărîrilor de partid, a legilor și actelor 
normative care reglementează problemele ce intră 
în atribuțiile lor.

5. Conducerea activității de examinare și solu
ționare a sesizărilor, cererilor și propunerilor ce
tățenilor, prezentate în scrisori și la audiențe, in
tră în răspunderea directă a primilor secretari și 
secretarilor organelor și organizațiilor de partid, 
miniștrilor, conducătorilor întreprinderilor și insti
tuțiilor, ai organizațiilor de masă și obștești.

Organele și organizațiile de partid vor lua mă
suri pentru dezbaterea în adunările generale, in 
colectivele de muncă a concluziilor rezultate din 
cercetarea sesizărilor cu conținut mai important, 
stabilind sarcini și răspunderi concrete pentru 
rezolvarea corespunzătoare a cererilor, a propune
rilor și observațiilor critice, acționînd pentru dez
voltarea opiniei de masă împotriva manifestărilor 
ce contravin disciplinei de partid și de stat, obli
gațiilor profesionale, normelor de conviețuire în 
familie și societate, astfel îneît dezbaterile asupra 
acestor probleme să constituie momente impor
tante de educare politică și moral-cetățenească a 
oamenilor muncii, de promovare în viață și 
muncă a normelor eticii și echității socialiste.

6. Organele și organizațiile de partid, condu
cătorii instituțiilor centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești, centralelor industriale, între
prinderilor și instituțiilor trebuie să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării audiențelor. Ca
drele de conducere să primească personal în au-

diență cetățenii care doresc să prezinte propu
neri. sesizări și cereri și să acționeze cu hotărâre 
pentru rezolvarea principială și operativă a pro
blemelor ridicate. La toate nivelurile trebuie să 
se asigure respectarea riguroasă a graficelor de 
audiență. Totodată, trebuie să se extindă prac
tica organizării de discuții cu oamenii muncii în 
unități economice, șantiere de construcții, în co
mune și sate, în cartiere, pentru cunoașterea 
directă a realităților și problemelor ce-i preocu
pă pe cetățeni.

7. Secțiile C.C. al P.C.R., Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității Economice și 
Sociale, comitetele județene, municipale și oră
șenești de partid vor controla sistematic modul 
cum organele și organizațiile de partid, de stat, 
organizațiile de masă și obștești, conducerile 
unităților economice aplică hotărîrile de partid 
cu privire la examinarea și soluționarea propu
nerilor. sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, 
în temalicile brigăzilor și colectivelor de sprijin, 
îndrumare și control la diferite niveluri vor fi 
cuprinse și probleme specifice acestei activități.

8. Organele de presă centrale și locale, radioul 
și televiziunea trebuie să folosească în mai mare 
măsură scrisorile și audiențele pentru stimularea 
și mobilizarea largă a inițiativei creatoare a oa
menilor muncii în realizarea planului și a tuturor 
sarcinilor de producție, pentru cultivarea respec
tului fată de muncă, a grijii față de avutul ob
ștesc, pentru aplicarea legalității, a normelor 
eticii și echității socialiste. Totodată, ele trebuie 
să combată cu intransigentă manifestările de bi
rocratism, lipsa de receptivitate față de solicită
rile și sesizările cetățenilor, atitudinile retrogra
de, abaterile, și abuzurile în muncă, în viata de 
familie și societate. Mijloacele de informare în 
masă au obligația să revină asupra faptelor cri
ticate, pînă la soluționarea lor definitivă, infor- 
mind opinia publică asupra modului în care a- 
ceste probleme aiu fost rezolvate de către orga
nele respective.

9. Pentru înlăturarea unor paralelisme din acti
vitatea de examinare și rezolvare a problemelor 
ridicate de^ cetățeni prin scrisori și audiențe se 
vor lua măsuri pentru unificarea compartimen
telor care se ocupă de scrisori si audiențe, la 
comitetele județene, municipale și orășenești de 
partid și a celor similare de la consiliile popu
lare.

10. Se vor lua măsuri de îmbunătățire a Decre
tului nr. 534/1966 cu privire la primirea, exami
narea și rezolvarea propunerilor, sesizărilor și ce
rerilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile 
prezentei hotăriri și ținind seama de modificările 
care au survenit în organizarea administrativ-te- 
ritorială a țării, de legea privind cumulul de func
ții și alte hotăriri adoptate pentru perfecționarea 
organizării și conducerii activității economico- 
sociale.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
își exprimă convingerea că organele și organiza
țiile de partid, organele de stat, organizațiile de 
masă și obștești vor acționa cu hotărâre sporită 
pentru îmbunătățirea continuă a activității de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii, contribuind prin aceasta la întă
rirea legăturii partidului și statului cu masele, la 
mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al 
Xl-lea de edificare a,„societății socialiste „multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

♦
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ale competenței tehnice românești
Pe adresa Institutului de studii și 

proiectări 
București
Peru, din care cităm -.„Sintern deose
bit de 
de asistență
institutul nostru de către specialiștii 
dv., care au colaborat cu noi din 
4 februarie 1974 și pină in pre
zent. In tot acest timp am putut a- 
precia bogata experiență tehnică a 
specialiștilor români, prezența lor 
aici constituind un valoros aport 
la elaborarea .unor proiecte in dome
niul energetic și la ridicarea nivelu
lui de pregătire a cadrelor de tehni
cieni peruani. Ne manifestăm intere
sul pentru continuarea, in forme noi, 
tot mai 
dintre 
nează : 
lavera, 
nai de 
troperu" din Lima.

O filă edificatoare din dosarul ac
țiunilor de cooperare internațională 
la care participă cunoscutul institut 
bucureștean, cu o „carte de vizită" 
prestigioasă în domeniul proiectării 
energetice. Pe această temă am avut 
o convorbire cu prof. dr. docent ing. 
VASILE NITU, director tehnic la 
I.S.P.E.

— Institutul nostru a acumulat o 
vastă experiență tehnică, tehnologică 
și metodologică. Racordarea perma
nentă la ritmul rapid al progresului 
tehnic contemporan a fost dictată de 
confruntarea colectivului cu proble
mele dezvoltării impetuoase a indus
triei naționale, ale reducerii impor
turilor de echipamente Ia strictul ne
cesar și, mai ales, ale extinderii con
tinue a activității de cooperare în di
verse țări. Nu mai constituie de mult 
un eveniment insolit faptul că un 
institut de proiectări, cum este al 
nostru, desfășoară o intensă activita
te de... export. Inteligența tehnică 
românească a devenit, s-ar putea 
spune, un „produs" care se bucură 
de bune aprecieri in circuitul econo
mic internațional. în general, acest 
export de creație tehnică realizat de 
institut s-a concretizat în două di
recții de bază : elaborarea de proiecte 
tehnice și de execuție pentru insta
lații complexe de 
nească și acordarea 
nică in străinătate.

— V-am ruga să 
itinerare pe harta tot mai întinsă a 
cooperării internaționale a institutu
lui.

— De peste un deceniu, I.S.P.E. 
și-a cîștigat un binemeritat prestigiu 
în domeniul proiectării de centrale 
electrice în alte țări. Prima reali
zare în acest domeniu a constituit-o 
proiectarea în 1963 a unei centrale 
electrice pe bază de cărbune în In
dia. Proiectanții noștri au realizat 
apoi centrale electrice în Egipt, în 
R. D. Germană, Siria, Pakistan. In 
prezent, se află în curs de proiectare 
o centrală termoelectrică în Filipine.

energetice (I.S.P.E.) din 
a sosit o scrisoare din
satisfăcuți de serviciile 

tehnică prestate in

diverse, a cooperării tehnice 
institutele noastre". Sem- 
inginer Emilio Navarro Ta- 
directorul Institutului națio- 
inginerie electrică — „Elec-

I.S.P.E. a asigurai la majoritatea a- 
cestor obiective nu numai proiecta
rea, ci și asistența tehnică pe toată 
durata de execuție. Date în exploa
tare sub conducerea și directa su
praveghere a inginerilor români, a- 
ceste centrale au funcționat de la 
început Ia parametrii proiectați. Este 
o mărturie vie, elocventă a pricepe
rii, competenței și înaltului spirit de 
responsabilitate a specialiștilor ro
mâni din industrie și proiectare, a 
maturității tinerei noastre industrii 
constructoare de mașini, a industriei 
electrotehnice.

De asemenea, institutul a realizat, 
pentru beneficiari din străinătate, 
proiecte de linii electrice de înaltă 
tensiune, cum ar fi cele din Liban 
și Iran. Un mare număr de stații de 
transformare au fost proiectate de 
I.S.P.E. și livrate în Pakistan, Maroc, 
Nigeria, Iugoslavia, Siria.

O altă direcție de acțiune o con
stituie elaborarea unor studii de e- 
Iectrificare și fezabilitate pentru u- 
nele țări in curs de dezvoltare. Ast
fel, colectivul nostru a contribuit la 
elaborarea unui program de dezvol
tare a bazei energetice și electrifi
cării țării în Republica Populară 
Benin (Dahomey), a unor studii teh
nice de fezabilitate pentru o cen
trală electrică în Filipine, sau pen
tru alimentarea cu energie electrică 
a unui complex industrial în Peru.

Rezultate deosebite am obținut în 
ceea ce privește acordarea de asis
tență tehnică de specialitate. Bu
năoară, firme cu profil energetic din 
Algeria și Peru au solicitat de mai 
multe ori prelungirea contractelor de 
asistență, apreciind competența și 
activitatea ireproșabilă a inginerilor 
noștri.

— Care sînt principalele direcții de 
acțiune în vederea dezvoltării în vi
itor a activității de „export" a 
I.S.P.E. T

— Există încă numeroase posibili
tăți de a valorifica potențialul nos
tru de inteligență tehnică în cadrul 
diverselor forme de cooperare in
ternațională. Creșterea eficienței a- 
cestui export în domenilil energetic 
face, desigur, necesară o conlucrare 
mai strînsă între factorii care con
cură Ia realizarea exportului, inclusiv 
a exportului de centrale electrice 
„Ia cheie" ; avem datoria să realizăm 
o mai bună activitate de prospectare 
a cerințelor pieței externe, o mai 
mare operativitate in prezentarea de 
oferte ș.a. Bineînțeles că ne revine, 
ca primă îndatorire, să ridicăm me
reu nivelul tehnico-științific al pro
iectelor noastre, să găsim soluții de 
o eficiență economică superioară, cu 
un grad sporit de competitivitate, 
în condițiile progresului tehnic ver
tiginos pe arena mondială este, de
sigur, necesar ca și industria să-și 
dezvolte in continuare preocupările 
pe linia îmbunătățirii continue a 
performantelor tehnico-economice, a 
gradului de fiabilitate și de finisaj 
a echipamentelor, utilajelor și apa
ratelor livrate.

în ce ne privește, specialiștii din 
institutul nostru sint hotărîți să-și 
mobilizeze toate forțele in direcția 
realizării unor soluții și proiecte 
care să răspundă celor mai înalțe 
exigențe tehnice din acest domeniu 
pe plan mondial, pe baza folosirii 
depline a mijloacelor moderne de 
tehnică de calcul, a bogatei experi
ențe acumulate de energetica româ
nească.

Viorel POPESCU

La seceriș, la irigații, la semănat
(Urmare din pag. I)
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Realizarea și depășirea vitezei

fabricație romă- 
de asistență teh-

conturați cîteva

țelor materiale și umane Ia îndepli
nirea exemplară a acestor importan
te sarcini.

Acum, cînd fiecare zi. fiecare ceas 
au o mare însemnătate, pentru strin- 
gerea la timp și fără pierderi a re
coltei de grîu — principala cultură 
cerealieră a țării care asigură piinea 
poporului — trebuie să se asigure 
buna folosire a combinelor, a celor
lalte utilaje, astfel incit să se reali
zeze zilnic graficele de lucru stabi
lite. Ținîndu-se seama de dotarea 
tehnică existentă, secerișul griului se 
poate încheia, în fiecare unitate agri
colă, în 10—12 zile. Printr-o bună or
ganizare a muncii, în multe județe 
lucrările sînt avansate. Ca urmare, 
pînă ieri, 15 iulie, recolta de grîu a 
fost strînsă de pe 670 000 hectare, se
cerișul fiind mai avansat în județele 
Tulcea, Dolj. Buzău, Teleorman. Il
fov, Ialomița, Brăila, Constanta și al
tele. In ultimele zile, întrucît grîul 
s-a copt și in partea de mijloc a ță
rii, frontul secerișului s-a extins.

Pentru intensificarea lucrărilor, pe 
baza indicațiilor date de comanda
mentul central, au fost stabilite grafi
ce zilnice de lucru pe combine, for
mații de lucru, unități agricole și ju
dețe, iar îndeplinirea lor este urmă
rită și analizată 
vine arătat că 
chiar din cele în 
lui este avansat, 
nite vitezele zilnice 
recoltarea griului.

zilnice la seceriș
în ultima ședință, comandamentul 

județean Ialomița a stabilit ca recol
tarea griului pe cele 77 500 hectare 
cultivate în cooperativele agricole și 
34 400 hectare în întreprinderile agri
cole de stat să se încheie cel mai 
tirziu la 21—22 iulie. Aceasta impune 
ca, în fiecare zi, în cooperativele a- 
gricole să se strângă recolta de pe 
6 900 hectare. Pentru realizarea și de
pășirea ritmului de lucru au fost lua
te măsuri ca, în fiecare unitate agri
colă, să fie menținute în stare de 
funcționare toate combinele și mij
loacele de transport, să se organizeze 
munca în flux continuu. Pină în pre
zent, deși sîntem la jumătatea cam
paniei de recoltare, în cooperativele 
agricole nu s-a realizat încă viteza 
zilnică planificată la recoltare. Pe 
data de 13 iulie au fost recoltate nu
mai circa 5 000 hectare cu grîu.

Desigur, la realizarea normei de re
coltare concură foarte mulți factori. 
De cea mai mare importantă însă 
este organizarea exemplară a trans
portului produselor, astfel îneît com
binele să nu staționeze. Cooperativele 
agricole au pregătit pentru transpor
tul producției 673 de autocamioane și 
400 remorci, la care se adăugau încă 
1 200 remorci asigurate de stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii. Toa
te aceste mijloace trebuiau folosite 
cu randament maxim pentru a putea 
efectua fiecare, în medie, trei trans
porturi pe zi. S-au asigurat peste tot 
condiții pentru îndeplinirea acestui 
deziderat ? împreună cu tovară
șul Mihale Floridon, președintele

U.J.C.A.P., am urmărit această pro
blemă în mai multe unități agricole.

La cooperativa agricolă din Ceacu, 
într-un lan de griu lucrau grupat 8 
combine. La marginea lanului aștep
tau 4 autocamioane și 3 tractoare cu 
cite două remorci. „Am organizat 
astfel transportul — ne spune pre
ședintele cooperativei, Vasile Neagu 
— incit recolta să fie preluată repe
de. iar funcționarea combinelor să nu

Sîntem pe terenurile C.A.P. Călă
rași. Impresionează concentrarea ma
sivă de forțe, organizarea executării 
lucrărilor în flux. Dar, pe rînd, cele 
8 combine ies din lan și se deplasea
ză la peste 1 km pentru a-și descărca 
buncărele pline de boabe. Se pierde 
cel puțin o jumătate de oră pînă 
combinele reintră în Ian. Evident, din 
cauza acestor deplasări în gol, combi- 
nerii nu își pot realiza norma zilni-

Cum se lucrează în aceste zile 
în județul Ialomița

fie stinjenită. Cele 8 cupluri cu re
morci și 8 autocamioane fac. In me
die, 3 transporturi pe zi“. Se poate 
spune că aici, intr-adevăr, transpor
tul producției „merge ca pe roate". Și 
în alte unități agricole mijloacele de 
transport sint- folosite cu randament 
maxim. „Facem intre 4 și 5 transpor
turi pe zi la baza de recepție — ne 
spune Gheorghe Ilie, inginerul-șef al 
cooperativei agricole Dragoș Vodă. 
Dis-de-dimineață, înainte de a înce
pe recoltatul și pină seara tirziu, fo
losim mijloacele de transport și la 
eliberarea terenului de paie". Și în 
cooperativele agricole care fac 
din consiliile intercooperatiste 
dărei, Plevna, Scinteia, Fetești, or
ganizarea temeinică a transportului 
producției din cîmp a permis să se 
recolteze intre 82 și 65 la sută din 
suprafețele cultivate cu griu.

parte
Țăn-

că la recoltat. Unde sînt mijloacele 
de transport ? „Avem pregătite 8 cu
pluri de remorci — ne spune Ionel 
Nagiț, economistul fermei nr. 2. Toa
te au plecat la ora 7 la baza de re
cepție și nu s-au întors nici pînă 
acum. Era ora 10,30. Mergem la baza 
de recepție a cerealelor, unde găsim 
un convoi lung de mașini la descăr
cat". „Noi am organizat astfel munca 
— ne spunea tovarășul Simion Axen- 
te, ajutorul șefului de bază — îneît 
de la intrarea și pînă la ieșirea din 
bază a unui camion să nu treacă 
mai mult de o oră. Acum se așteap
tă mult deoarece am avut o defec
țiune". De fapt, aglomerările și pier
derea de timp ar putea fi evitate 
dacă s-ar înființa noi puncte de des
cărcare și mai ales dacă în mod ope
rativ s-ar muta unele utilaje de des-

cărcare acolo unde se adună mai mul
te mijloace de transport. Țot atît de 
adevărat este că aglomerările de la 
bază se produc și din vina unităților 
agricole. Baza de recepție a organi
zat preluarea producției și pe timpul 
nopții. Totuși, nici una din cele 18 co
operative agricole și 4 I.A.S. repar
tizate la această bază nu transportă 
grîul și noaptea. Mult grîu este depo
zitat în magaziile proprii sau pe 
cimp. Același lucru se poate spune și 
despre respectarea graficelor. în loc 
ca transporturile să se facă la orele 
stabilite, toate mașinile vin odată, 
creînd vîrfuri între orele 9—10 și 
16—18. Pe de altă parte, unele coope
rative agricole, cum sint Modelu și 
Cuza Vodă, nu asigură la bază echipe 
permanente de oameni, din care 
cauză se întîrzie mult descărcarea. A- 
semenea deficiențe organizatorice, 
după cum ne spunea tovarășul 
Gheorghe Pescaru, directorul trus
tului S.M.A., se constată și la alte 
baze de recepție din județ. Ele expli
că, în bună măsură, de ce, în ansam
blu, mijloacele de transport reparti
zate în campania de recoltare sint 
utilizate în proporție de numai 70—80 
la sută din capacitate.

Sînt necesare măsuri ferme pentru 
organizarea temeinică a descărcatului 
și depozitatului producției la bazele 
de recepție, pentru respectarea grafi
celor de transport de către unitățile 
agricole.

P. AURELIAN
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PRIN IRIGAȚII, CU TOATE

Oriunde pămintul este
E noapte. Ne îndreptăm 

spre Băilești și Calafat. în 
zona unde se află unul din 
cele mai mari sisteme de 
irigații din județul Dolj cu 
o suprafață de 64 000 ha. 
Obiectivul acestui raid în 
care ne însoțesc tovarășii 
Teodor Dranga, directorul 
I.E.L.I.F. Dolj, și Eugen 
Pap, de la direcția agricolă 
județeană, este de a urmări 
cum se aplică udările pe 
timpul nopții. După zile cu 
căldură toridă au căzut 
ploi repezi, locale. Este un 
motiv de a întrerupe udă
rile ? „Nicidecum ! — ne 
răspunde tovarășul Dobre 
Zamfirescu. șeful sistemu
lui Băilești. Ploile au ca
racter de aversă și de a- 
eeea nici niu le luăm în 
considerație. Continuăm i- 
rigarea culturilor". Să ve
dem cum se desfășoară lu
crările.

în perioada 2—9 iulie 
sistemul Băilești a progra
mat ca în unitățile agricole 
din perimetrul lui să se 
irige zilnic o suprafață de 
1 290 ha. Primul popas îl 
facem Ia stația de punere 
sub presiune nr. 19 care 
servește cooperativa agri
colă Boureni. Erau în func
țiune cele două agregate 
planificate care asigurau 
apă pentru 27 aripi de u- 
dare. Electricianul Ion De
ca și mecanicul Marin Bel- 
cea supravegheau buna 
funcționare a instalațiilor. 
Și la stația de punere sub 
presiune nr. 18, care asi
gură apă pentru întreprin
derea agricolă de stat și 
cooperativa agricolă Băi
lești, totul decurgea nor
mal. „Cele 25 de aripi de 
udare în funcțiune au fost 
mutate în timpul serii — 
ne spunea electricianul de

serviciu. Emil Ciuciulete. 
Acum avem grijă să nu 
scadă presiunea apei pe 
conducte". înaintăm pe ca
nalul C.D.-14 care străbate 
terenurile C.A.P. Afumați. 
De-a lungul lui trebuie să 
funcționeze 10 motopompe. 
Le găsim pe toate in lu
cru. Discutăm cu unul din 
motopompiști — Constan
tin Iancu — care ne spune: 
„Lucrez ziua și noaptea la 
două motopompe. în cimp 
dorm. în cîmp mănînc". 
Este un mod exemplar de 
a-ți face datoria. Aflăm 
că, noapte de noapte, ci
neva din conducerea 
perati/vei controlează 
treaga activitate. Și la alte 
cooperative agricole 
sistem, cum sînt Urzicuța, 
Catane, Negoi, Bistreț. 
„Drumul lui Lenin" și „7 
Noiembrie" din Birea pro
gramul de udare pe t±m-

coo- 
în-
din

few*-

In lanurile cooperativei agricole din Câlârași — Ialomița 
continuă de zor lucrările de recoltare a griului

MIJLOACELE POSIBILE

însetat să-i asiguram apa necesarăA

pul nopții se respectă cu 
strictețe.

Din păcate, am întîlnit și 
situații care fac excepție 
de la aspectul general. A- 
jungem la nodul hidroteh-

fuz. Unde anume ? Este 
ora 23,30. Trecem pe te
renurile C.A.P. Rast. Aici 
trebuia să se irige lucerna 
cu 15 aripi de udare și fa
solea cu 5 aripi, Motopom-

Raid nocturn în județul Dolj

nic nr. 6 de pe canalul 
magistral, punct important 
de observație și de diri
jare a apei. Canalul geme 
de apă, care a atins nive
lul maxim. Șeful sistemu
lui. în a cărui voce se sim
te îngrijorare, solicită sta
ției de pompare să opreas
că un agregat. Evident, nu 
peste tot se asigură folo
sirea apei, din care cauză 
canalul s-a umplut la re-

plasat pînă aici.: Zi de zi, 
această unitate nu-și rea
lizează programul de udări 
stabilit. Și aceasta nu în- 
tîmplător. în organizarea 
activității de irigații există 
serioase deficiențe. Și nu 
este singura unitate agri
colă unde se impune in- precipitațiile 
tervenția organelor agri
cole județene pentru a se 
organiză irigarea culturilor 
și pe timpul nopții. Este 
vorba de cooperativele a- 
gricole Urzica Mare din 
sistemul Băilești și Smîr- 
dan. Ciupercenii Noi. Desa 
și Maglavit 
Calafat.

Analiza 
s-au aplicat 
temui Băilești pune în e- 

- vidență și alte aspecte.
Pină la data de 9 iulie, u-

pele le găsim la locul lor, 
dar nici una nu funcționa.
„Cei de la Rast nu irigă 
noaptea" — ne spunea șe
ful sistemului. De ce ? 
Mergem in comună, și-l 
sculăm din somn pe ingi
nerul-șef. al cooperativei, 
Florea Lăzărică, să-i ascul
tăm părerea. „Pe noi ne 
irigă de sus" — încearcă o darea întîi nu s-a aplicat 
glumă inginerul. Dar nu pe toate suprafețele culti- 
pentru glume ne-am de- vate cu porumb și soia,

din sistemul
modului cum 
udările în sis-

iar udarea a 
cut numai 
sută din suprafețele culti
vate cu porumb, sfeclă de 
zahăr, soia și lucarnă pla
nificate a se iriga. Se ar
gumentează că în ultimul 
timp ar mai fi plouat. Dar 

sînt insufi
ciente pentru a acoperi 
consumul de apă al plan
telor. Dovadă — după cum 
au determinat centrele de 
avertizare, la I.A.S. Băi- 
lești și cooperativele agri
cole Băilești. Catane. Afu
mați, Boureni și altele — 
deficitul de umiditate din 
sol la culturile de porumb 
și lucernă variază între 200 
și 1 100 mc de apă la hec
tar. Iată de ce, pentru a se 
putea, realiza producțiile 
stabilite în condiții de iri
gare, este nevoie ca activi
tatea de udare a culturilor 
să continue cu intensitate.

doua s-a fă- 
pe 10—50 la

Pămintul, culturile au 
nevoie de apă și. de aceea, 
efectuarea irigațiilor pe 
toate suprafețele amenaja
te constituie o problemă 
de cea mai mare impor
tanță economică. Specialiș
tii, conducerile unităților 
agricole poartă întreaga 
răspundere pentru respec
tarea programelor de uda
re stabilite, asigurînd func
ționarea neîntreruptă a sis
temelor de irigații. în ace
lași timp, locuitorii de la 
sate au datoria să ude fără 
întirziere culturile din 
curțile proprii și îndeosebi 
grădinile de legume, folo
sind sacale, butoaie, toate 
mijloacele pe care le au la 
îndemînă. Oriunde pămîn- 
tul este însetat să-i asigu
răm apa necesară.

Aurel PAPADIUC

sistematic. Se cu- 
în unele județe, 

care secerișul grîu- 
nu au fost îndepli- 

planificate la 
Aceasta impu

ne ca, fără întîrziere, conducerile 
unităților agricole, cu sprijinul co
mandamentelor locale, să acorde o 
atenție deosebită folosirii la maxi
mum a combinelor, a celorlalte mij
loace mecanice, să organizeze temei
nic munca mecanizatorilor și a coo
peratorilor,

în vederea asigurării bunel apro
vizionări a populației cu legume și 
pentru obținerea unor cantități su
plimentare de furaje, așa cum s-a 
subliniat în ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., este 
necesar să se insămințeze neîntîr- 
ziat cultura a doua pe terenurile de 
pe care s-a strins recolta. Pină ieri, 
potrivit datelor centralizate la mi
nisterul de resort, au fost însărnm- 
tate aproape 400 000 hectare cu dife
rite culturi, din care 20 500 hectare 
cu legume. Trebuie arătat însă că 
există decalaje apreciabile între su
prafețele de pe care s-a strins re
colta de cereale păioase și cele in- 
sămînțate cu a doua cultură. Deca
laje mai mari se constată în coope
rativele agricole din județele Tulcea, 
Constanța, Teleorman, Mehedinți etc.

în egală măsură, oamenii muncii 
din agricultură au datoria să asigure 
toate condițiile necesare în vederea 
obținerii unor recolte mari la cultu
rile tirzii : porumb, floarea-soarelui, 
cartofi, sfeclă de zahăr, legume etc. 
în acest scop, așa cum se arată în 
comunicatul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
este necesar să se execute în condi
ții agrotehnice superioare lucrările 
de întreținere a culturilor și să se 
efectueze udările în sistemele de iri
gații. întrucît în unele zone deficitul 
de apă din sol este accentuat, este, 
absolut necesar ca specialiștii, con
ducerile unităților agricole să ia mă
suri hotărite pentru folosirea la ma
ximum a irigațiilor, pentru aplicarea 
udărilor pe suprafețe cit mai mari, 
utilizîndu-se în acest scop toate mij
loacele. Nu numai pe ogoare ci, deo
potrivă, și în grădinile de legume 
ale locuitorilor de la sate, oriunde 
pămintul este însetat, trebuie să se 
asigure apa necesară plantelor prin 
folosirea sacalelor, butoaielor, a tu
turor mijloacelor gospodărești. Nu 
putem privi cu pasivitate acolo unde 
pâmintul crapă de uscăciune !

Volumul lucrărilor care trebuie 
executat în această perioadă este 
foarte mare. De aceea, la strângerea 
recoltei, semănatul culturilor suc
cesive, îngrijirea și irigarea culturi
lor tirzii trebuie să participe toți 
locuitorii satelor, muncind din zori 
și pină seara tirziu, chiar și noaptea 
acolo unde e nevoie. în acest scop, 
trebuie organizată bine munca, tre
buie respectate întocmai programele 
stabilite pe fiecare cultură și deci
ziile consiliilor populare, care pre
văd orare de lucru cu sarcini zilnice 
obligatorii. Iată de ce, oamenii mun
cii din agricultură — cooperatori, 
mecanizatori din S.M.A., lucrători 
din I.A.S., toți locuitorii satelor — 
trebuie să înțeleagă că în agricul
tură pu există și nici nu pot exista 
limite în ce privește orele de lucru 
atunci cînd muncile în cîmp cunosc 
momente de vîrf.

Pretutindeni, organizațiile de partid 
de la sate, membrii comandamente
lor comunale au datoria să-și desfă
șoare activitatea în mijlocul oame
nilor din unitățile agricole, al locui
torilor de la sate, mobilizând ener
giile tuturor pentru îndeplinirea 
optimă a sarcinilor importante din 
agricultură.

La parametrii 
proiectați

Instalațiile tehnologice de la în
treprinderea de sticlărie pentru arti
cole de menaj de pe platforma in
dustrială din orașul Bistrița au atins 
parametrii proiectați cu un avans de 
30 de zile față de termenul planifi
cat. Colectivul tinerei unități a asi
milat, de la data intrării în func
țiune peste 160 de modele de arti
cole de menaj din sticlă, cu un înalt 
finisaj artistic. De la începutul anu
lui și pină acum întreprinderea bis- 
trițeană a livrat beneficiarilor mal 
bine de 300 000 de articole de menaj 
din sticlă albă și colorată, produsa 
deosebit de solicitate de cumpărători. 
(Ion Anghel).
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Viitorul cetățean și pasiunea

Petre CONSTANTINESCU-IAȘI

„în anii socialismului

Aurelian BONDREA

„Opinia publică

Cu real Interes 
luăm cunoștință, în a- 
ceste zile, de apariția 
unui nou volum al 
academicianului Pe
tre Constantînescu- 
Iași, cuprinzînd o se
lecție din publicistica 
sa dintre anii 1956— 
1974. Continulnd alte 
două volume ce au 
văzut lumina tiparu
lui sub însemnele a- 
-celeiași edituri — 
Editura politică — 
primul — în 1972 sub 
titlul „Pagini de lup
tă din trecut. 1914— 
1936“, iar cel de-al doi
lea — în 1974. sub titlul 
„De la eliberare la 
socialism. 1944—1955", 
noul volum reflectă 
— după cum însuși 
autorul arată în pre
față — „o întreagă și 
tumultuoasă etapă is
torică, marcată de 
Congresele al IX- 
lea, al X-lea și al 
XI-lea ale Partidului 
Comunist Român, în
scrise ca momente de 
o deosebită importan
tă în înnoirea întregii 
noastre vieți social- 
politice și de stat".

Textele publicate 
proiectează o vie lu
mină asupra marilor 
înfăptuiri ale acestor 
ani care au schimbat 
radical înfățișarea tă
rii. Mai multe arti
cole pun, de ase
menea, în evidență 
consecventa preocu
părilor și eforturilor 
partidului pentru în
tărirea solidarității 
cu toate țările socia
liste, cu lupta clasei 
muncitoare, a parti
delor comuniste și

victorios"
muncitorești, a forțe
lor progresiste și anti- 
imperialiste din lumea 
întreagă.

Cu autoritatea-1 cu
noscută și recunoscu
tă în materie, acade
micianul Petre Con- 
stantinescu-Iași a scris 
de-a lungul anilor 
numeroase articole și 
studii referitoare la 
trecutul istoric, a adus 
multiple contribuții la 
interpretarea istoriei 
patriei și poporului 
nostru în lumina con
cepției științifice a 
materialismului isto
ric. Și în acest vo
lum. cititorul va pu
tea întilni aseme
nea analize. Se deta
șează. din acest punct 
de vedere, prin ma
rea lor actualitate, 
opiniile autorului pri
vitoare la rolul și lo
cul istoriei în ansam
blul activității educa
tive desfășurate In 
tara noastră — de fapt 
tot atîtea calde ple
doarii și îndemnuri 
la valorificarea valen
țelor formative ale 
bogatului tezaur de 
învățăminte al isto
riei naționale.

Cu un deosebit in
teres se citesc artico
lele cu caracter me
morialistic privind is
toria Partidului Co
munist Român. Re
latarea momentelor 
în care, de-a lun
gul anilor de luptă 
revoluționară, s-a în- 
tîlnit cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi 
dă prilej vechiului 
militant să releve 
înaltele trăsături mo

rale — dîrzenia, clar
viziunea politică, pa
triotismul înflăcărat, 
devotamentul în slu
jirea intereselor vi
tale ale clasei mun
citoare, ale țării — 
care, încă din fragedă 
tinerețe, au caracte
rizat pe cel ce astăzi 
se află în fruntea 
partidului și statului, 
bucurindu-se de dra
gostea și Încrederea 
nemărginită a na
țiunii.

Cu trei ani în urmă, 
cînd Petre Constan- 
tinescu-Iași împlinea 
opt decenii de viață, 
secretarul general al 
partidului îi adresa 
îndemnul: „consider-
că este un lucru bun 
să string! lucrările din 
toată această perioa
dă de 62 de ani, pen
tru a le edita, punînd 
în felul acesta la in
denting tineretului, a 
partidului, a mișcării 
revoluționare această 
experiență și activita
te care este un bun 
al mișcării noastre, al 
partidului".

Acum, cind volumul 
recent apărut încheie 
antologia scrierilor 
acad. Constantinescu- 
Iași, se poate aprecia 
că ea a răspuns pe 
deplin acestor Înalte 
aprecieri, fiind încăr
cată de mesajul pe 
care-1 transmit viața 
și activitatea revolu
ționară îndelungată a 
unuia dintre cei mai 
vechi militanți ai par
tidului nostru.

Conf. unlv. dr. 
Gh. ION1ȚA

George SBÎRCEA .Diptic
Aceste două lu

crări ale muzicolo
gului George Sbir- 
cea — Muza cu și 
fără haz și Primii pași 
spre glorie — apăru
te la Editura muzicală 
și, respectiv, la editu
ra „Ion Creangă", al
cătuiesc un inspirat 
diptic, un bun prilej 
de a introduce pe me
lomani în lumea fas
cinantă a Euterpei. 
Prima, după cum ne 
arată autorul ei, nu 
intenționează să stlr- 
nească doar zimbetuL 
ci să îndemne la me
ditație. Povestioare
le despre marii crea
tori și interpret! ai 
tuturor timpurilor au 
darul de a contu
ra, în chip măiestrit, o 
epocă, dar totodată și 
pe artiștii respectivi. 
Există și pagini care 
relevă înțelepciunea 
unor slujitori ai fru
mosului și ai adevă
rului. Astfel, renumi
tul cîntăreț de altă
dată Popovic! Bay
reuth afirma : „Cine 
nu simte într-însul 
destulă energie mora
lă și nu are o credin
ță puternică în iz- 
bîndă mai bine să nici 
nu se apuce de ea".»

Multe ar mal putea fi 
citate din aceste pagini 
luminoase, care, în to
talitatea lor, se iden
tifică cu spusele adinei 
ale lui Gioacchino 
Rossini: „Trebuie să 
trăiești cu întreaga 
dăruire și intensitate 
viata propriei tale e- 
poci. E inutil să în
cerci să faci artă dacă 
nu simți că ai de spus 
ceva, ceva nou și 
bun"...

Cea de-a doua car
te — Primii pași spre 
glorie — pornește de 
la faptul că autorul 
dorește, alături de 
multi alti muzicologi 
din tara noastră, să 
contribuie la educarea 
tineretului în spi
ritul unei arte gene
roase, concepute ca un 
simbol al virtuții și 
al dăruirii. George 
Sbîrcea prezintă. în a- 
ceastă carte a sa, a- 
trăgător. povestea vie
ții sau. mai curînd. a 
copilăriei cîtorva mari 
muzicieni de pretutin
deni. Referințele sînt 
la Bach, Haendel, 
Haydn, Mozart, Beet
hoven. Enescu și multi 
alții, care au pus e- 
xistenta noastră în ar
monie cu frumosuL

Meritul autorului este 
de a vorbi simplu și 
totuși deosebit de co
lorat. ca stil, celor ti
neri despre muzică 
— poate unul dintre 
cele mai complete lim
baje ale omului.

O fericită întîmplare 
a făcut ca aceste două 
cărți, de nobilă popu
larizare a lumii cînte- 

1 cului, să apară în a- 
celași timp. Și una și 
alta apropie pe melo
man, subtil, fără osten
tație. de marile pro
bleme ale esteticii ar
tei sonore, precum și 
ale destinului fru
mosului în zilele in
candescente ale con
temporaneității. Ulti
ma poveste, legată de 
acea „vrajă și minu
ne enesciană". ne con
vinge pe deplin de 
sensul cuvintelor lui 
Georges Auric. înseta
te de ziuă și limpezi
te de veșnicie: „E- 
nescu este o admirabi
lă privighetoare, care 
clntă pe înțelesul oa
menilor. din frunzișul 
unui arbore înfipt a- 
dînc în pămîntul ro
mânesc".
Doru POPOVICI

„Războiul 
popular 
în istoria 

universală"
In Editura militară a apărut 

de curînd lucrarea „Războiul 
popular în Istoria universală" de 
C. Antip. Atribuind — în con
cordantă cu desfășurările isto
riei — noțiunii de război popu
lar o largă accepție, care însu
mează toate manifestările luptei 
popoarelor pentru independentă 
și libertate, autorul face o suc
cintă. dar densă, trecere în re
vistă a principalelor aspecte ale 
efortului de eliberare națională 
și emancipare socială a popoare
lor lumii, pornind de la anti
chitatea îndepărtată și pînă la 
cea dintîi revoluție proletară, 
respectiv Comuna din Paris.

întemeiată pe o bogată docu
mentare, cartea învederează ma
rele adevăr că un popor care 
s-a ridicat hotărit la luptă îm
potriva agresiunii, oricît de co
pleșitoare s-ar fi dovedit forțe
le agresorului, a izbutit totdea
una în cele din urmă, in pofida 
tuturor vicisitudinilor, să rezis
te și să-și conserve ființa. Este 
cît se poate de semnificativ că, 
peste distanțele geografice și in
tervalele de timp, aceleași cau
ze au generat aceleași efecte, 
creîndu-se . astfel o strategie și 
o tactică a luptei împotriva co
tropirii și opresiunii, care, pe 
deasupra notelor specifice ale 
locului și timpului, evidențiază 
pretutindeni anumite trăsături 
comune.

Volumul are meritul privirii 
cuprinzătoare, panoramice asu
pra fenomenului, prezentîndu-1 
în cronologia și sincronia desfă
șurării lui atît pe scena euro
peană, cît și pe celelalte conti
nente ale lumii : asiatic, ameri
can și african. în același timp, 
tradiția românească a războiu
lui popular, urmărit In evoluția 
sa de la Decebal pînă la revo
luția română din 1848, este orga
nic integrată istoriei universale. 
De fiecare dată este subliniat 
sporul de personalitate și origi
nalitate autohtonă, izvorîte din 
mutiseculara luptă pentru Inde- 

, pendență și suveranitate pe care 
a purtat-o poporul român îm
potriva diverșilor cotropitori.

Cartea nu se rezumă doar la 
evocarea unor episoade de lup
tă sau înfățișarea unor structuri 
militare caracteristice războiului 
militar popular, ci încearcă să 
dea și o imagine cuprinzătoare 
a apariției și dezvoltării concep
ției de rezistență generalizată a 
întregului popor. Sint analizate 
și comparate competent opiniile 
celor mai de seamă exponenți ai 
gîndirii militare din epoca supu
să dezbaterii, de la celebrul gîn- 
ditor militar chinez Sun-tzi 
pînă la teoreticianul prusian von 
Clausewitz, atît de prețuit de 
Lenin, sau românul George 
Adrian.

O prezentare metodică. într-un 
stil sobru, dar fluent și nuan
țat. înlesnește cititorului recon
stituirea evoluției unui mod de 
luptă pentru libertate și existen
ță de sine stătătoare : o inves
tigație de interes în epoca noas
tră. care a consacrat războiul 
Întregului popor ca cea mai si
gură garanție a biruinței împo
triva oricărei agresiuni, pentru 
independentă și suveranitate na
țională. pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și organiza viața po
trivit propriei voințe.

Locotenet-colonel 
Constantin 
CĂZAN1ȘTEANU

și democrația socialistă"
în societățile Con

temporane, îndeosebi 
în societatea socialis
tă, opinia publică joa
că un rol important pe 
multiple planuri ale 
vieții sociale, iar stu
dierea caracteristicilor 
și funcțiilor ei se do
vedește fertilă atît 
pentru înțelegerea u- 
nor mecanisme ale 
dezvoltării social-po- 
litice, cît și pentru 
fundamentarea activi
tăților de programare 
socială, de educare 
politică și influențare 
psihologică a oameni
lor, a grupurilor și a 
colectivităților sociale. 
Totuși, pînă în pre
zent, la noi au apărut 
puține lucrări de sin
teză asupra locu'ui 
opiniei publice în so
cietatea socialistă. Lu
crările publicate s-au 
preocupat cu predilec
ție fie de analiza opi
niei publice ca feno
men psihosocial, fie 
de metoda sondajelor 
de opinie. Ceea ce in
dividualizează și con
feră valoare și semni
ficație aparte lucrării 
pe care o prezentăm 
în aceste rînduri, re
cent apărută în editu
ra „Dacia", este fap
tul că ea situează în
treaga analiză a feno
menului de opinie 
publică în contextul 
structurilor, mecanis
melor și funcționării 
concrete a democrației 
noastre socialiste. Este, 
la noi în țară, prima 
încercare de a aborda 
științific și a trata am
plu, în această viziu
ne, conținutul și rolul 
social al opiniei publi
ce în condițiile pro
cesului neîntrerupt de 
adîncire a democra
ției socialiste — cerin
ță obiectivă a înaintă
rii spre comunism.

Variantă revăzută, 
îmbunătățită și dez
voltată a unei lucrări 
publicate anterior, vo
lumul reprezintă, in 
concepția actuală, un 
studiu de sociologie a 
opiniei publice și de 
politologie, dezvoltînd 
în mod special proble
mele relației dintre 
opinia publică și struc
turile de funcționarea 
acesteia.

Determinarea 'socia
lă a opiniei publice, 
caracterul social-co- 
lectiv și conținutul ei 
de clasă sint elucida
te în profunzime, în- 
tr-o perspectivă marx
istă. literatura marx
istă clasică fiind bo
gat și judicios valori
ficată. Tonul lucrării 
este viguros, militant ) 
sînt respinse ferm, do
cumentat și convingă
tor diferite teorii bur
gheze asupra opiniei 
publice și democrației 
în societățile contem
porane.

Lucrarea oferă o 
sinteză și o imagine e- 
dificatoare de valori
zare în studiul opiniei 
publice a aprecierilor 
și indicațiilor cuprin
se în documentele 
Partidului Comunist 
Român, în lucrările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind dez
voltarea social-politi- 
că a țării. Găsim în 
volum o cuprinzătoa
re prezentare a siste
mului și funcționalită
ții democrației socia
liste, ca un cadru 
de promovare și de 
exprimare a opiniei 
publice în condiții
le țării noastre. In 
tratarea tuturor aces
tor aspecte sînt for
mulate numeroase pre
cizări de ordin con
ceptual, ilustrînd efor
tul autorului de a teo
retiza analiza rolului 
opiniei publice în so
cialism.

Lucrarea conține, de 
asemenea, o bogată 
informație cu caracter 
sintetic asupra reali
tăților social-politice 
din România. Sche
mele, graficele, datele 
de sinteză utilizate o- 
feră cititorului o ima
gine concludentă asu
pra cadrului de for
mare, exprimare și de 
acțiune a opiniei pu
blice în diferite sec
toare ale vieții socia
le din România.

Un capitol special 
este consacrat meto
dologiei de cercetare 
sociologică a opiniei 
publice în societatea 
socialistă. Se impune 
atenției modalitatea 
propusă de autor pen

tru studierea comple
xă și specifică a opi
niei publice ca fe
nomen social-politic, 
dincolo de tradiționa
lele sondaje de opinie, 
proiectul metodolo
gic propus constituind 
o încercare de a găsi 
noi soluții pentru in
vestigarea concretă, 
pentru „măsurarea" 
fenomenului de opinie 
publică în contextul 
societății socialiste.

Este prezentată, tot
odată, o analiză con
vingătoare asupra me
nirii acestui factor de 
psihologie socială co
lectivă, învestit cu o 
multiplă funcționali
tate în societatea 
noastră : apreciere și 
evaluare a faptelor 
sociale și conduitelor 
umane; control social 
și reglementare a re
lațiilor sociale; parti
cipare activă a indivi
dului și colectivității 
la viața publică; sti
mulare a responsabi
lității, angajării și a 
atitudinilor înaintate. 
Autorul a înlăturat 
unele viziuni înguste 
privind caracteristicile 
opiniei publice, anali- 
zînd în mod nuanțat 
procesul de formare a 
opiniei publice socia
liste, care devine o 
veritabilă instituție de 
participare a oameni
lor muncii la conduce
rea vieții sociale, la 
lupta pentru genera
lizarea în practică a 
principiilor eticii șl 
echității socialiste, una 
dintre cele mai preg
nante forme de mani
festare a spiritului 
înaintat, militant, a 
democrației socialiste.

Lucrarea prezintă 
un evident și real in
teres pentru un pu
blic larg, cititorii re
găsind, în ipostaza lor 
de cetățeni și partici- 
panți activi la viața 
social-politică a colec
tivității lor și a tării, 
o perspectivă și un în
demn spre afirmare 
cît mai dinamică în 
marele forum al de
mocrației și opiniei 
publice socialiste.

Dr. Ion 
DRAGAN
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„Coordonate ale conducerii 
planificate a activității 

economico-sociale în România"

Lungile apusuri de

Tematica pe care prof. dr. 
Constantin Danciu a abor
dat-o în noua sa lucrare 
„Coordonate ale conducerii 
planificate a activității eco
nomico-sociale în România"
— Editura Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
1976 — prezintă un real in
teres. atît din punct de ve
dere teoretic, cit și practic. 
Intr-adevăr, elaborarea unei 
lucrări în cadrul căreia sînt 
examinate în ansamblul lor 
coordonatele esențiale ale 
conducerii planificate ale 
activității economice și so
ciale este deosebit de utilă.

în introducerea cărții, au
torul demonstrează necesi
tatea conducerii unitare a 
economiei, necesitate ce 
decurge din înseși condițiile 
materiale ale producției mo
derne, in mod deosebit a 
producției socialiste. Subli- 
niindu-se caracterul politic 
al conducerii macroecono
mice pe bază de plan, auto
rul scoate pregnant în evi
dentă rolul factorului con
știent și afirmarea tot mai 
puternică a Partidului Co
munist Român ca forță poli
tică conducătoare a întregii 
societăți.

în mod firesc, în partea I, 
lucrarea abordează unele 
probleme actuale ale dezvol
tării economiei naționale
— și anume : planul și pia
ța, pîrghiile economice ț 
prognoza și planul ; condu

cerea planificată a activită
ții economico-sociale și per
fecționarea ei continuă. Se 
precizează conceptul de con
ducere macroeconomică și 
locul pe care ii ocupă plani
ficarea, la nivelul economiei 
naționale, în cadrul științei 
conducerii. Tot aici, autorul 
se ocupă de acțiunea legii 
valorii în socialism și de re
lațiile dintre plan și piață, 
subliniind interdependenta 
ce există între ele. în aceas
tă parte sînt prezentate 
pirghiile economice cu care 
se acționează In îndeplinirea 
planului național unic.

Cu privire la prognoză și 
plan sînt abordate probleme 
majore, între care: condu
cerea și previziunea, care 
necesită o strategie în lua
rea deciziilor, raportul din
tre prognoză și plan, prog
noza. etapă necesară a mun
cii de planificare. In condu
cerea planificată a activității 
economico-sociale și perfec
ționarea ei continuă este 
prezentat conceptul de po
litică economică și este sub
liniată adaptarea sistema
tică a metodelor de organi
zare și conducere planificată 
la cerințele realității, la 
continua schimbare a dez
voltării sociale.

Partea a H-a a lucrării, 
„Trăsături definitorii ale 
dezvoltării economico-socia

le a României socialiste", se 
referă la o variată proble
matică : ritmul rapid de 
creștere economică; opti
mizarea corelației dintre 
fondul de dezvoltare și fon
dul de consum ; planul și 
eficienta activității econo
mice : progresul tehnic și 
calificarea forței de muncă; 
repartizarea rațională a for
țelor de producție pe terito
riul tării ; creșterea nivelu
lui de trai — tel suprem al 
politicii partidului.

Apreciind lucrarea ca va
loroasă in ansamblu, este 
de subliniat caracterul ine
dit al modului de tratare a 
unor probleme principiale, 
cum sînt cele ale planului, 
pieței și pîrghiilor eco
nomice, conceptul de poli
tică eoonomică și perfec
ționarea continuă a condu
cerii planificate a activității 
economico-sociale în Româ
nia. Lucrarea se înca- 

1 drează în preocupările ac
tuale din viața economică 
românească și aduce o con
tribuție originală efectivă 
la aceasta.

Scrisă într-un stil clar, ac
cesibil, lucrarea este utilă 
cadrelor și tuturor lucrători
lor din economie, cît și stu
denților, publicului cititor, în 
general.

Gheorghe Ș1CA 
doctor in economia

fi
O imagine particulară a 

șantierului — deloc idilică — 
o lume în schimbare, cu 
realitățile ei aspre, cu frea
mătul continuu al muncii, cu 
destine umane ce se regăsesc 
și se influențează reciproc, 
oferă romanului lui George 
Timcu, „Lungile apusuri de 
soare" (Editura Junimea), o 
notă aparte de autenticitate 
și de interes. Urmărind e- 
voluția unui personaj apatic, 
învins vremelnic de propria 
biografie, supus periodic de
gringoladelor și ezitărilor, 
autorul are prilejul să facă o 
radiografie în diverse medii 
pe care personajul Eugen 
Grindea le frecventează, să 
observe raporturi specifice 
„anilor ’50". să surprindă 
scene, relații interumane 
care, chiar dacă ne sînt de 
înțeles, prin prisma analizei 
făcute epocii în documentele 
de partid, ne apar totuși, din 
unghiul realităților de azi, 
șocante.

Cartea face parte dintre 
acelea care analizează ra
portul om-epocă în condițiile 
unui timp istoric al cărui 
ritm și a cărui măreție, al 
cărui puternic suflu înnoitor 
nu exclude eroarea trecă
toare, cu repercusiuni asupra 
existentelor individuale prin
se în spațiul ei. Punctul de 
pornire al conflictului l-am 
mai întîlnit in cărți cu preo
cupări similare : exmatricu
larea unui tînăr din faculta
te îl pune pe acesta în îm
prejurarea de a înfrunta o 
serie de prejudecăți ale celor 
din jur. Lucrează pe diverse 
șantiere, se reîntoarce în ora

șul natal, se angajează elec
trician la o uzină, dar ab
stragerea din colectiv, însin
gurarea — stări pe care cei 
din jur nu caută să le elimi
ne pentru că nu le cunosc 
mobilul — îi creează antipa
tii, împingîndu-1 către pro
funde crize de conștiință. 
Pînă la urmă însă, munca 
ireproșabilă în uzină îi adu
ce încrederea oamenilor, iar 
aceasta îl ajută să-și recape
te încrederea în sine. Evocat 
astfel, subiectul poate părea 
simplist — dar cartea nu este 
astfel.

George Timcu analizează 
cu minuție căderea și redre
sarea acestui personaj, pu- 

■ nindu-1 în postura unui re- 
memorator ce scrutează cu 
detașare trecutul. întîmplă- 
rile de familie, nefaste, pro- 
prille-i tribulații în medii 
dubioase, anii grei din facul
tate i-au accentuat deruta. 
Dar cu oameni și prin oa
meni luminoși, integri, oa
meni adevărați, Eugen Grin
dea se eliberează de trecut pe 
măsură ce îl înțelege la alte 
dimensiuni decît cele mărgi
nite la drama individuală. 
Principalul regenerator ră- 
mine totuși șantierul, care-1 
confruntă pe Grindea cu răs
punderea profesională și so
cială, oferindu-i șansa de a 
conduce el însuși oameni, de 
a dobîndi, prin efort, iscusin
ța în meserie și, mai cu sea
mă, priceperea în „a lucra 
cu omul". încrederea acorda
tă este leacul esențial, ii în
lătură treptat reacțiile de 
teamă și de izolare, îi mută 
centrul de greutate al preo-

soare“
cupărilor de la frămîntările 
steril-personale la problema
tica importantă a colectivită
ții și prin aceasta îi oferă, 
de fapt, dezlegarea, desco
perirea că adevărul învinge 
totdeauna în societatea noas
tră. în carte se spune la un 
moment dat : ....după fiecare
apus de soare urmează ine
vitabil un răsărit. Chiar dacă 
acesta, răsăritul, mai întîrzie, 
trebuie să aștepți să treacă 
noaptea, dar fără să stai pe 
loc (subl. ns.). Poți merge și 
Ia razele lunii, și chiar pe 
întuneric, la propria ta lu
mină" în această lumină, 
romanul este povestea u- 
nei recuperări sociale, dar 
el poate fi considerat și ca 
monografie a unei reabilitări 
prin sine și pentru sine — 
etalată nu formal, schematic, 
ci prin analiza incertitudini
lor și a vanităților rănite, a 
înfrîngerilor vremelnice, a 
succeselor tardive, dar tot
deauna precumpănitoare.

Un limbaj frust (uneori 
prea), scene specifice de șan
tier creează atmosferă și su
gestie. Notabile rămîn, prin 
patetism și organizare, mărtu
riile eroilor, fapt care de
monstrează că George Timcu 
are reale virtuți de povesti
tor, dar, prin opoziție, și o 
anumită dificultate în con
strucție, in dispunerea mate
rialului epic. Cu toate aces
tea, „Lungile apusuri de soa
re" rămine o scriere emo
ționantă și o promisiune cer
tă pentru viitoare împliniri.

Marius TUPAN

activității
Primul Congres al educației po

litice și al culturii socialiste, care 
s-a înscris în istoria națiunii noastre 
ca un eveniment politic de însem
nătate excepțională, a ridicat pe o 
treaptă superioară, corespunzătoare 
etapei pe care o parcurge în pre
zent societatea românească, procesul 
de formare a omului nou, construc
tor conștient al celei mai drepte și 
mai umane societăți — societatea 
socialistă și comunistă. „Formarea 
omului nou, constructor conștient al 
celei mai drepte orînduiri sociale — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la înalta tribună a congresului — 
constituie cea mai mare și mai com
plexă sarcină, cea mai nobilă răs
pundere, îndatorirea revoluționară 
de onoare a partidului nostru comu
nist. Tocmai de aceea este necesar 
ca în acest domeniu să acționăm în 
mod organizat, pe baza unor orien
tări de perspectivă clare, științifice".

Jalonînd aceste orientări, docu
mentele congresului subliniază cu 
claritate rolul 
muncii ca factor 
determinant in 
formarea conștiin
ței socialiste, in 
educarea moral- 
politică a mase
lor, a tinerei ge
nerații. Iar aces
ta nu este un 
postulat strict teo
retic. El reprezintă un element al 
practicii de zi cu zi a partidului nos
tru, a întregii societăți, o chezășie a 
îndeplinirii planului economic, a cin
cinalului revoluției tehnico-științifi- 
ce. o vie ilustrare în acest sens ne-o 
oferă importanța acordată probleme
lor legate de raportul școală-produc- 
ție în cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

Școala modernă nu poate fi 
concepută decît ca o școală a 
muncii, ca o școală care să facă 
din muncă adevărata coloană ver
tebrală a întregului sistem edu
cațional. Viața ne demonstrează că 
munca — ea însăși supremă valoare 
socială — este nu numai izvor al 
tuturor valorilor materiale și spiri
tuale al fiecărei națiuni, ci și mij
locul principal de formare și ma
nifestare a personalității umane. în 
muncă, în activitatea creatoare, în 
producția consacrată propășirii pa
triei se plămădesc și se- călesc ca
racterele, ies la iveală, se conturea
ză, se amplifică și se dezvoltă toate 
Însușirile pozitive, toate virtuțile 
omului nou. Iată de ce este necesar 
ca Ia baza întregului proces de for
mare a omului nou, și in primul 
rind Ia baza întregii activități in- 
structiv-educative de formare a ge
nerațiilor tinere, să situăm ferm 
principiul educației prin muncă și 
pentru muncă. Partidul Comu
nist Român concepe școala de 
toate gradele și ca o instituție 
specializată in pregătirea forței de 
muncă, in formarea tineretului pen
tru muncă, pentru viitoarele profe
sii pe care tinerii le vor practica, 
pentru o activitate social-utilă. Pro
cesul de educare prin muncă și pen
tru muncă trebuie să înceapă încă 
din familie, să continue în învăță- 
mîntul preșcolar, să fie adîncit și 
perfecționat în învățămîntul primar, 
gimnazial, liceal și universitar și să 
se desăvîrșească în activitatea direct

productive
productivă. Cea mai importantă da
torie a noastră, a educatorilor, con
stă în a imprima acestui proces 
cursul stabilit cu atîta claritate 
de partid, în a-i face pe elevi 
și studenți să înțeleagă de timpuriu 
că fiecare cetățean are datoria de a 
desfășura o activitate utilă societă
ții, de a-și aduce contribuția Ia pro
gresul general al țării — și să-i pre
gătim in acest sens.

Imprimînd tinerei generații aceas
tă concepție științifică, sănătoasă, 
morală, asupra muncii, să nu uităm 
că avem încă de luptat împotriva 
unor atitudini vechi, rămășițe ale 
trecutului, care se manifestă în ne
glijarea de către unii elevi și stu- 
denți a obligațiilor școlare, in des
considerarea muncii fizice, in încer
carea de a da societății cit mai pu
țin și de a primi cit mai mult cu 
putință. Combătînd prin toate mij
loacele asemenea mentalități, să-l 
facem pe tineri (și pe părinții lor) 
să înțeleagă că în societatea noastră 
nimeni nu poate trăi, nu are dreptul 

să trăiască fără 
a munci într-un 
sector sau altul 
al vieții economi
co-sociale. Toți 
cetățenii țării au 
datoria morală și 
patriotică de a-și 
consacra întreaga 
energie, compe
tență și forță de 

muncă dezvoltării continue a patriei, 
fiecare primind de la societate în ra
port cu contribuția concretă adusă la 
progresul ei. Reamintind la congres 
vechea lozincă a socialiștilor români, 
„nici muncă fără pîine, nici pîine fără 
muncă", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că ea trebuie să fie per
manent trează în mintea copiilor, a 
tineretului, a tuturor cetățenilor pa
triei, să fie prezentă în întreg pro
cesul educativ de promovare a prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
în rîndul generațiilor tinere. în a- 
cest context avem încă foarte mul
te de făcut pentru legarea învă- 
țămîntului, a procesului educativ 
de munca productivă, pentru orga
nizarea participării active a elevilor 
la acțiuni de reală utilitate social- 
obștească. Și tocmai pentru că ne 
numărăm printre cei care au lansat 
inițiativa „Diplomă de bacalaureat, 
cu carnet de muncitor calificat", a- 
vem datoria de a spori calitatea 
muncii noastre în această direcție.

Orientarea dată de politica parti
dului învățămîntuluî nostru în di
recția pregătirii tineretului pentru 
muncă ne ajută să-i cultivăm aces-' 
tuia virtuți superioare. Crescut de 
mic In spiritul respectului, al dra
gostei și interesului pentru muncă, 
format astfel îneît munca fizică și 
cea intelectuală să devină nota esen
țială a personalității sale, antrenat 
încă de pe băncile școlii și ale fa
cultății la munca direct productivă, 
omul societății socialiste multilateral 
dezvoltate trebuie să ajungă să tră
iască bucuria de a muncL Ajuns la 
treapta cind trăiește bucuria de a 
munci, omul simte satisfacțiile ine
galabile ale muncii, trăiește senti
mentul plenar al unei vieți împlinite. 
Pe această treaptă a existenței sale, 
munca devine pentru om o pasiune.

Prof, emerit Ion DRAGU 
directorul liceului „Ion Neculce"* 
București

MUNCA ȘCOLII — 
SCOALĂ A MUNCII

„Noi propunem, noi înfăptuim"
(Urmare din pag. I)
granulelor — materie primă de bază 
— care pînă acum erau trecute la 
deșeuri". La rîndul lor muncitorii de 
la secția „textil" au propus să se ia 
măsuri pentru „valorificarea tuturor 
bobinelor mici rezultate din procesul 
tehnologic". De asemenea, inginerul 
Mircea Ionescu a adus în discuția a- 
dunării generale propunerea privind 
reducerea numărului de analize la fi
rul de relon filat în momentul trece
rii lui de la secția poliamid spre 
secția textil, în vederea prelucrării 
sale finale. Și, în fine, maiștrii 
Cezar Luca, Costache Ciuraru si 
Petru Grigoriu au propus să se ia 
măsuri pentru „transferarea unei 
mașini de etirat la cald de la textil 
1—3 — unde este folosită numai 
parțial — la „Relon IV», unde sînt 
condiții ca, anual, să se realizeze 
suplimentar cel puțin 60 tone fire 
prin valorificarea deșeurilor de la 
rețele cord".

Am ascultat cîteva argumente con
vingătoare pe care cei ce au făcut 
propuneri în adunarea generală le-au 
adus în sprijinul afirmațiilor lor. 
Astfel, vorbitorii nu s-au rezumat 
numai la a enunța o propunere sau 
alta, ci au venit in cadrul adunării 
cu calcule precise privind eficiența 
economică a propunerilor făcute, au 
prezentat soluții concrete și s-au an
gajat să contribuie la realizarea pro
punerilor cu forțe proprii. De fapt, 
chiar de la debutul său productiv, tî- 
nărul colectiv al fabricii „Relon IV" 
și-a stabilit drept deviză de muncă 
„Noi propunem, noi înfăptuim".

Ce se ascunde dincolo de latura 
strict tehnică a măsurilor propuse ? 
Redăm două dintre opiniile expri
mate de :

Gheorghe Preda, operator la secția 
poliamid : „Problema confecționării 
și montării unor dispozitive la venti- 
lele de luat probe de granule, pro
punere pe care am făcut-o in cadrul 
adunării generale, am discutat-o pe

larg cu întreaga formație de lucru 
din care fac parte. Inițial aceste dis
pozitive nu au fost prevăzute prin 
proiectul de execuție al instalației. 
Dar practica productivă, cunoștin
țele tehnice și economice ne-au aju
tat să elaborăm schițele acestor dis
pozitive și să găsim soluții pentru 
realizarea lor cu forțele noastre pro
prii. Am prezentat adunării generale 
și unele calcule din care rezultă că 
realizarea dispozitivelor va duce la 
recuperarea din deșeuri a 6.5 tone 
granule poliamidice".

Petre Zavada — maistru în secția 
„textil" : „Mă bucură faptul că adu
narea generală, organizația de par
tid și conducerea fabricii și-au însu
șit propunerea mea privind trecerea 
la valorificarea bobinelor mici rezul
tate ca deșeu din procesul tehnolo
gic. Rețineți că înainte de a face 
propunerea respectivă am executat 
diferite probe practice ce nc-au 
întărit convingerea că prin recabla- 
rea deșeurilor putem găsi utilitate 
unei mașini de multiplicat din sec
torul „cord II". care pînă acum era 
nefolosită. Cit privește eficiența eco
nomică, trebuie spus că numai prin 
această măsură vom readuce anual 
în circuitul productiv circa 10 tone 
de fire din relon, care pînă în pre
zent luau calea deșeurilor".

Sint opinii deschise, substanțiale, 
care dovedesc că, în ultimă instanță, 
mobilul tuturor propunerilor de per
fecționare rezidă în rațiuni economice 
și etico-profesionale, în răspunderea 
muncitorească față de soarta produc
ției. Sînt opinii care pun în lumină 
valoarea conștiinței muncitorești, 
competența tehnică și spiritul gospo
dăresc cu care muncitorii — proprietari 
și producători — conduc întreprinde
rea în spiritul principiilor democra
ției economice. Și toate acestea au 
conferit adunării generale a oameni
lor muncii de la fabrica „Relon IV" 
caracterul unui laborios colocviu asu
pra modului concret de acțiune pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor prezente și de viitor.
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îowăsa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe prof. dr. Gwsv Ostrovski 

din R. P. Rugară
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena Ceausescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., director general al Institu
tului central de cercetări chimice, a 
primit, joi dimineața» în stațiunea 
Neptun, pe prof. dr. Gyorgy Ostrov
ski, prim;vicepreședinte al Comite
tului National pentru Dezvoltare 
Tehnică, președinte al Comitetului 
de Stat pentru Energia Atomică din 
R.P. Ungară, care efectuează o vi
zită in tara noastră.

La primire a luat parte Ion Ursu. 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, priete
nească, a avut loc un schimb de pă
reri privind obiectivele actuale și d« 
perspectivă ale cercetării științifice 
din România și Ungaria. S-a expri
mat, cu acest prilej, satisfacția fată

Conferință de presă la Ambasada 
Republicii Socialiste Vietnam

La Ambasada Republicii Socialiste 
Vietnam din București a avut loc, 
joi, o conferință de presă. Cu acest 
prilej, ambasadorul Lam Van Luu a 
vorbit despre importanța primei se
siuni a Adunării Naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam, care a 
adoptat hotăriri cu privire la denu
mirea tării, drapelul național, im
nul de stat, stema națională, capi
tala țării și a dat publicității o De
clarații cu privire la liniile politicii 
interne și externe a țării in noua 
etapă. Acest mare eveniment — a 
spus vorbitorul — a marcat o coti
tură istorică în revoluția și viața 
socială a Vietnamului. în prezent, 
50 milioane vietnamezi, sub condu
cerea Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, pășesc într-o etapă 
nouă, etapa revoluției socialiste în 
întreaga țară, sub regimul republi
cii socialiste.

Vorbitorul s-a referit apoi Ia sar

© SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

AGENDĂ OLIMPICĂ ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Ieri a plecat Ia Montreal, pentru 
a participa la Jocurile Olimpice de 
vară, un nou lot de sportivi români. 
Din lot fac parte atleții Natalia 
Andrei-Mărășescu, Valeria Bufanu- 
Ștefănescu, Cornelia Popa, Ileana Si- 
lai, Elena Vintilă. Doina Spînu, Eva 
Zorgo, Maricica Puică, Carol Corbu, 
Gheorghe Cefan, Gheorghe Megelea 
și luptătorii Ladislau Simon, Vasile 
Iorga, Petre Coman, Gigei Anghel, 
Stelică Morcov, Enache Panaite, Con
stantin Măndilă.

• La Montreal se fac ultimele pre
gătiri în vederea deschiderii jocu
rilor. Deasupra stadionului olimpic au 
fost înălțate steagurile celor peste 100 
de țări ai căror reprezentanți vor lua 
parte la această grandioasă manifes
tare sportivă. Organizatorii au anun
țat ieri programul ceremoniei de des
chidere, care va începe sîmbătă 17 iu
lie, la ora 14,40 (ora locală) cînd pe 
stadion vor sosi oficialitățile și mem
brii C.I.O. La ora 15,04 va începe de
filarea delegațiilor participante. După 
alocuțiunile rostite de președintele 
Comitetului de organizare a J.O., R. 
Rousseau, și președintele C.I.O., lor
dul Killanin, la ora 16,05 regina Eli- 
sabeta va declara deschise Jocurile 
Olimpice. Vor urma alte ceremonii 
tradiționale, schimburi de drapele etc 
și un spectacol folcloric, iar la ora 
16,43 pe stadion va fi adusă flacăra 
olimpică.

• După datele furnizate de Comi
tetul de organizare, miercuri seara se 
aflau în satul olimpic 6 940 de parti- 
clpanți. în ceea ce privește numărul 
ziariștilor acreditați la J.O., acesta a 
ajuns la 6 195 (2 083 reprezentînd pre- 
s scrisă și 4 112 crainici și reporteri 
< radio și televiziune).

Popasuri turistice în județele:

SUCEAVA
în ansamblul înfăptuirilor cu 

care edilii din Vatra Dornei au 
ocupat anul trecut locul I pe 
țară in întrecerea pentru înfru
musețarea și buna gospodărire 
la categoria orașelor cu peste 
10 000 locuitori, amenajările de 
pe Dealul Runc dețin o însemna
tă pondere. Aici, pe un platou 
larg, de unde poți admira fru
moasa priveliște a stațiunii, a 
fost înființat un modern com
plex turistic, administrat de în
treprinderea balneară din locali
tate. Complexul dispune, între 
altele, de o frumoasă cabană cu 
locuri de cazare in camere con
fortabile și de un restaurant cu 
4 saloane și terasă. Cazarea se 
poate face și în cochetele căsuțe 
din jur. Pentru automobiliști a 
fost amenajat un loc de parcare, 
iar amatorii de sport pot petrece 
momente deosebit de plăcute pe 
terenurile de volei, handbal și 
tenis. Pe estrada in aer liber au 
loc spectacole cultural-artistice. 
(Gh. Parascan).

TIMIȘ
în trecere prin județul Timiș 

puteți face un popas plăcut și 
recreativ la unitățile cooperației 
de consum de la Coștei, Făget 
și Luncani. Popasul de la Coș
tei, situat la confluenta rîurilor 
Timiș și Bega, pe drumul euro
pean 94, intr-un frumos parc 
natural, dispune de braserie și 
grădină de vară cu aproape 300 
de locuri și un camping cu 24 
de căsuțe. Reamenajat și moder
nizat în cursul acestui an. res
taurantul „Padeșul" din Făget 
și-a mărit capacitatea cu încă 
40 de locuri, dispunind in total 
de 150 locuri în saloane și 180 pe 
terasă. Și-a mărit capacitatea și 
cafe-barul. iar restaurantul cu 
autoservire poate oferi prepara
te pentru 100 de consumatori pe 
serie. Au fost, de asemenea, do
tate cu inventar nou și cele 20 
de camere — cu'cîte două paturi 
— care dispun de tot confortul 
necesar. O mențiune : aici se 

de buna conlucrare care s-a stator
nicit și se extinde între oamenii de 
știință din cele două țări, ea înscri- 
indu-se în ansamblul colaborării rod
nice și multilaterale româno-ungare. 
Totodată, s-a apreciat că potenția
lul economic și științific al statelor 
noastre oferă noi posibilități pro
movării unei cooperări tot mai largi 
în domenii de interes reciproc. In 
acest cadru, a fost manifestată do
rința de a se amplifica colaborarea 
bilaterală în sectoare importante de 
activitate, cum ar fi cercetarea ști
ințifică și dezvoltarea tehnologică 
în industriile chimică și petrochi
mică. extractivă, în fizică, în meta
lurgie, electrotehnică și agricultură.

S-a relevat, de comun acord, că 
intensificarea acestei conlucrări ser
vește progresului celor două țări, 
contribuie la întărirea prieteniei șj 
colaborării dintre statele și popoa
rele noastre.

cinile care stau în fața poporului 
vietnamez în etapa actuală, la prin
cipiile care se află la baza politicii 
externe a partidului și statului. în 
acest context, el a subliniat că po
porul vietnamez își exprimă recu
noștința sinceră pentru sprijinul 
prețios acordat luptei sale, precum și 
în construirea socialismului și re
construcția țării de Partidul Comu
nist Român, de guvernul și poporul 
român. Poporul vietnamez — a spus, 
de asemenea, ambasadorul — își ex
primă convingerea că în noile con
diții, dezvoltînd rezultatele rodnice 
ale întâlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan, relațiile de prietenie și 
colaborare frățească dintre cele două 
țări vor înflori pe zi ce trece, în in
teresul popoarelor noastre, al socia
lismului și păcii.

(Agerpres)

• Selecționata olimpică de fotbal a 
U.R.S.S. (alcătuită pe scheletul echi
pei Dinamo Kiev) a susținut un nou 
meci demonstrativ în compania for
mației Borussia Moenchengladbach, 
campioana R.F. Germania. Disputată 
la Chicago, partida s-a terminat la 
egalitate : 3—3 (1—1). în primul meci, 
disputat la Washington, scorul a fost 
de asemenea egal : 2—2,

• Selecționatele masculine de hand
bal ale Ungariei și R.F. Germania, 
participante la turneu! olimpic, au 
susținut un joc de antrenament de 
trei reprize a cîte 30 de minute. 
Handbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 36—28.

• Halterofilii bulgari manifestă o 
excelentă formă sportivă în ajunul 
începerii concursului olimpic. Cu pri
lejul unui antrenament al lotului bul
gar, Ghiorghi Todorov (categoria 
pană) a realizat la totalul celor două 
stiluri 292,500 kg, rezultat superior cu 
5 kg recordului mondial oficial.

• Atleții prezenți în satul olimpic 
au participat lâ un nou concurs de 
verificare. Cu acest prilej, etiopianul 
Mirtus Yifter a fost cronometrat în 
cursa de 5 000 m cu timpul de 
13'24”4/10, fiind urmat de com
patriotul său Mohammed Kedir — 
(13’28”2/10) și americanul Craig Vir
gin — (13’35”). în seriile probei de 
800 m, cel mai bun timp (1’46”) a fost 
realizat de recordmanul kenyan Mike 
Boit. în proba de ștafetă 4 x 400 m, 
echipa S.U.A. (Newhouse, Brown, Ro
binson, Shine) a realizat cea mai 
bună performanță mondială a sezonu
lui (301”7/10).

servește renumitul „păstrăv ă la 
Padeș”.

Situat în apropierea izvoare
lor Begăi, intr-un cadru natu
ral pitoresc, unitatea de cazare 
— cu braserie și terasă — de la 
Luncani oferă turiștilor cele mai 
bune condiții de odihnă. (Cezar 
Ioana).

IAȘI
Pitorescul peisajului, monu

mentele istorice și de artă, noile 
edificii din anii construcției so
cialiste și vestita ospitalitate 
moldovenească atrag, an de an, 
un număr tot, mai mare de tu
riști din țară și de peste hotare 
pe meleagurile județului Iași. 
Celor care iși petrec vacanta 
sau drumețesc în județul Iași, 
cooperația de consum le oierâ 
locuri de popas dintre cele mai 
agreabile.

Una dintre cele mai noi și mal 
moderne unități turistice ieșene 
este „Hanul Răreșoaia" din 
Hirlău. El dispune de locuri de 
cazare în camere confortabile 
cu cite două și trei paturi, de 
un restaurant, o berărie, o co
fetărie și o cramă. De curînd, 
lingă Pașcani s-a dat în folo
sință cabana „Codrii Pașcani
lor", care oferă, de asemenea, 
condiții optime de odihnă și re
creare. în localitatea Miclău- 
șeni, pe malul unor iazuri. în- 
tr-un cadru natural de un pito
resc aparte, se află hanul „Trei 
iazuri". La restaurantul hanului 
se servesc preparate din pește 
și specialități culinare tradițio
nale. Cazarea se face atit în 
camerele hanului, cit și in că
suțele din apropiere. La numai 
23 km de Iași, pe drumul na
țional spre București, se află 
popasul turistic „Stina Poieni", 
unitate amplasată la marginea 
unei păduri. Aici se pot servi 
produse specifice stînei. în sta
țiunea balneoclimaterică Strun
ga, într-o zonă de coline împă
durite, turiștii intîlnesc o altă 
unitate de alimentație publică a 
cooperației de consum, care 
poartă numele stațiunii. Ea. o- 
feră cazare atît în cabană, cît și 
în căsuțe, precum și gustoase 
preparate moldovenești.

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Profund mîhnit de știrea privind victimele omenești și pagubele mate
riale provocate de cutremurul dezastruos care a avut loc în țara dumnea
voastră, vă adresez, în. numele poporului și guvernului român, precum și 
al meu personal, cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compa
siune pentru familiile îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean"

Adunare la întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești
Joi după-amiază, în cadrul mani

festărilor „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean", la între
prinderea „1 Mai" din Ploiești a 
avut loc o adunare la care au parti
cipat numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai acestei unități praho
vene, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, precum și 
Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, și membri ai 
ambasadei.

în cuvîntul său, Gheorghe Dinu, 
directorul întreprinderii, a exprimat, 
în numele colectivului, bucuria pen
tru succesele obținute de oamenii 
muncii din țara prietenă, în opera 
de construcție socialistă, solidaritatea 
cu cauza dreaptă a poporului co
reean, de realizare a unificării paș
nice a Coreei. Poporul român — a 
arătat vorbitorul — își manifestă 
deplina satisfacție față de cursul as
cendent al raporturilor de prietenie 
și colaborare frățească statornicite 
între partidele, guvernele și popoare
le țărilor noastre, care își găsesc o 
elocventă expresie în permanenta 
dezvoltare a legăturilor de prietenie 
și solidaritate militantă, a colabo
rării tot mai strînse și fructuoase 
pe tărim politic, economic, tehnico- 
științific și cultural. La cimentarea 
acestor relații de prietenie și colabo

ATLETISM
în cadrul unui concurs desfășurat 

la Potsdam, atleta Ulrike Klapezyn- 
ski (R.D. Germană) a stabilit un nou 
record național în proba feminină de 
1 500 m cu timpul de 3’59” 9/10. Re
zultatul obținut de Ulrike Klape- 
zynski constituie a treia performanță 
mondială din toate timpurile in a- 
ceastă probă.

TENIS
Turneul internațional de tenis de 

la Kitzbuehel a programat primele 
partide din turul III al probei de 
simplu bărbați. Performerul acestei 
faze a fost vest-germanul Hans-Juer- 
gen Pohmann, care a reușit să-l eli
mine cu 6—4, 6—3 pe cunoscutul te- 
nisman american Arthur Ashe, prin
cipalul favorit al concursului.

★
Joi la Roma a avut loc tragerea 

la sorți pentru stabilirea ordinii par
tidelor meciului de tenis dintre echi
pele Italiei și Suediei, din cadrul 
„Cupei Davis" (semifinalele zonei 
europene). Astăzi vor avea loc ur
mătoarele două partide de simplu : 
Panatta — Johansson și Barazutti —

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost In general 

frumoasă, cu cerul variabil. După- 
amiază, în sudul și estul țării, precum 
șl în zona de munte s-au produs în- 
norărl mai accentuate, s-au semnalat 
descărcări electrice și averse de ploaie. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 20 de grade la Cîmpulung Muscel 
șl 29 de grade la Calafat și Bechet. In

La „Integrata"
Colectivul întreprinderii „In

tegrata" de in și cinepă din Ne
grești-Oaș, Satu-Mare, a ob
ținut în acest an, cu aceleași 
utilaje, o producție mai mare 
cu 1 750 000 mp țesături de in, 
cînepă și polipropilenă. față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

— Acest spor de producție, 
ne spune tovarășul loan China, 
directorul întreprinderii, a fost 
realizat în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii, 
urmărind stăruitor îmbunătăți
rea indicelui de utilizare a ma
șinilor, ridicarea gradului de 
pregătire profesională și de 
disciplină în producție a tutu
ror lucrătorilor, în marea lor 
majoritate femei.

Organizarea științifică a pro
ducției a fost „aliatul nr. 1“ in 
lupta dusă de colectiv pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității. Astfel, în atelierul meca- 
no-energetic, condus de ing. 
loan Fanea, se lucrează după 

rare româno-coreene un rol hotă- 
ritor l-au avut întîlnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, de la Phenian și București.

A vorbit apoi ambasadorul Pak 
Zung Guc, care s-a referit pe larg 
la lupta plină de eroism a poporului 
coreean în războiul pentru apărarea 
patriei, împotriva imperialismului, 
la eforturile pe care Partidul Muncii 
și guvernul R.P.D. Coreene le-au 
depus pentru reconstrucția țării, 
pentru reunificarea patriei. Poporul 
frate român — a spus vorbitorul — 
a acordat poporului coreean ajutor 
material și spiritual, atît în timpul 
războiului just de eliberare a pa
triei. cit și in anii postbelici, pentru 
refacerea economiei. Partidul Comu
nist Român, guvernul, Republica 
Socialistă România sprijină cauza 
dreaptă a poporului coreean, pentru 
realizarea unificării independente și 
pașnice a patriei, pentru edificarea 
socialismului în R.P.D. Coreeană.

în încheiere, ambasadorul coreean 
a relevat însemnătatea convorbirilor 
care au avut loc între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, a 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, în dezvoltarea 
și întărirea tot mai puternică a re
lațiilor dintre România și R.P.D. 
Coreeană.

(Agerpres)

Norberg. Sîmbătă este programată 
proba de dublu : Panatta. Berto
lucci—Norberg, Bengtsson, iar dumi
nică au loc ultimele două probe de 
simplu : Panatta — Johansson și 
Norberg—Barazutti. Campionul sue
dez Borg n-a sosit la Roma, fiind 
bolnav. Medicii i-au prescris 4 săp- 
tămini de odihnă.

FOTBAL
Pe stadionul olimpic din Helsinki, 

intr-o intîlnire amicală de fotbal, 
Finlanda — Islanda 1—0 (1—0).

CICLISM
Cea de-a 19-a etapă a Turului 

ciclist al Franței disputată joi pe 
distanta Sainte Foy-La Grande Tulle 
(219,500 km) a fost cîștigată de fran
cezul Hubert Mathis cronometrat cu 
timpul de 6h 46’. După 7’ a sosit ita
lianul Enrico Paolini. Plutonul a 
avut o întirziere de peste 11’. în 
cadrul acestei etape a abandonat 
francezul Bernard Thevenet. Învin
gătorul Turului Franței de anul tre
cut. în clasamentul general continuă 
să conducă belgianul Lucien van 
Impe.

cursul dimineții, în estul Transilvaniei, 
izolat, s-a produs ceață. In București: 
Cerul a fost mai mult noros in cursul 
dimineții dar a devenit variabil după- 
amlază.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 1» 
iulie. în țară : Vreme în general fru
moasă și relativ caldă. Cer variabil. 
Ploi izolate in zonele de deal și de 
munte. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peraturile maxime din cursul zilei vor 
fi cuprinse între ii șl 32 de grade, mai 
ridicate în sudul țării, iar minimele 
noaptea între 12 și 20 de grade. în 
București: Vreme frumoasă și relativ 
caldă. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

din Negrești-Oaș
principiul specializării pe gru
pe și tipuri de utilaje. Această 
specializare a lăcătușilor, reglă
rilor și ajutorilor de maiștri 
asigură o reglare corectă și du
rabilă a utilajelor, dlnd posibi
litatea menținerii acestora in 
funcțiune la parametrii optimi 
o perioadă mai îndelungată, 
timpul afectat reparațiilor și 
reglărilor pe parcursul anului 
fiind substanțial redus. O aten
ție deosebită se acordă în în
treprindere și pregătirii profe
sionale a filatoarelor și țesă
toarelor, direcție în care, îm
preună cu îmbogățirea experi
enței, și-au spus cuvintul in
struirea practică periodică la 
locul de muncă (numai In acest 
an numărul celor ce se califi
că sau își ridică nivelul califi
cării se apropie de 300), contro
lul mai exigent și complex asu
pra calității muncii din partea 
maiștrilor și tehnologilor. (Oc- 
tav Grumeza).

Cronica zilei
Joi a părăsit definitiv țara noas

tră Sidi Bouina Ould Sidi. ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Islamice Mauritania in 
Republica Socialistă România.

★
Delegația Uniunii Tineretului Re

voluției din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Feyssal Sammak, pre
ședintele organizației, care efectuează 
o vizită in tara noastră, s-a întîlnit 
cu tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., cu 
cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R. Cu a- 
cest prilej s-a realizat un schimb de 
păreri și experiență privind activita
tea celor două organizații de tineret, 
precum si în legătură cu dezvoltarea 
pe mai departe a relațiilor bilaterale 
de prietenie și colaborare dintre ti
neretul român și sirian.

Delegația a vizitat întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, șantierul de muncă patriotică 
al tineretului de la Complexul mu
zeistic Văcărești. Institutul politehnic 
din București, alte obiective econo
mice și social-culturale din Capitală.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Școala contemporană: Valențele 
educative ale vacanței.

16.30 Curs de limbă engleză
17,00 Emisiune in limba germană
18,55 Din lumea plantelor și animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori": Gdrard Philipe, în filmul 
„Roșu și Negru" (partea a Il-a).

21,45 Alternanțe ritmice.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17,05 Țara mea cu plai mănos — pro

gram de muzică populară româ
nească.

17,25 Ancheta TV: Atenție, strada!
17,50 Intermezzo muzical. Vals imperial 

de Johann Strauss
18,05 Șah mat în... 15 minute!
18.20 Virstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de operă: „Hănsel și Gre- 

tel" de Engelbert Humperdinck.
21.15 Telex.
21.20 Viața economică a Capitalei.
21,45 Pagini de umor: Ce vrăji a mal 

făcut nevasta mea.
22,10 Muzică ușoară

DE LA C.E.C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că trageri
le Ia sorți pentru trimestrul ÎI 
1976 ale ciștigurilor la depune
rile pe librete de economii pen
tru construirea de locuințe, pe 
librete de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție și 
pe librete de economii pentru 
turism vor avea loc la data de 
23 iulie a.c., ora 16,30, în Bucu
rești, în sala Clubului finanțe- 
bănci din str. Doamnei nr. 2. 
Cei interesați sînt invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

Listele oficiale cu libretele 
ieșite ciștigătoare vor fi date 
publicității.

•AGENDA DOLJEANA. La 
Segarcea a fost prezentată expu
nerea „Marile realizări obținute 
de poporul nostru în edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate". In „satul de vacan
ță" de la Breasta a fost prezen
tată o expunere pe teme educa
tive, iar colectivul Teatrului de 
păpuși din Craiova a prezentat 
spectacolul cu piesa „De-a Scu
fița Roșie". La Podari a avut 
loc un recital de poezie patrio
tică și revoluționară susținut de 
membrii cenaclului „Traian De- 
metrescu". • IN JUDEȚUL 
V RANCE A au avut loc, recent, 
două interesante schimburi de 
experiență profesională : la
Complexul C.F.R. Adj ud — pe 
tema „îmbunătățirea organiză
rii și conducerii sectoarelor 
de reparații în cadrul depou
lui", iar la întreprinderea chi
mică Mărășești — pe tema 
„Folosirea eficientă a capaci
tăților de producție și uti
lizarea rațională a forței de 
muncă, factor de seamă în creș
terea productivității muncii". 
• LA ALEXANDRIA (Teleor
man) s-a deschis expoziția de 
pictură și sculptură a elevilor și 
profesorilor de desen, partici
pant! la tabăra de creație de la 
Zimnicea. • AGENDA IEȘEA
NĂ. Pentru perioacța vacantei 
muzeografii din Iași organizează, 
Ia Palatul culturii, Casa Pogor, 
Casa Dosoftei și la celelalte mu
zee, cicluri de lecții pentru șco
larii și pionierii care vizitează 
lașul. Pînă acum au participat

(Urmare din pag. I)
utilajelor, scurtarea timpu
lui de incărcare-dcscărca- 
re, a timpului necesitat de 
reparații, cu alte cuvinte 
folosirea la cel mai înalt 
randament a capacității in 
care s-a investit atita ener
gie umană și materială. 
Mă veți întreba, cum este 
și firesc, cu cine facem toa
te acestea ? Cu tinerețea 
navelor românești și a ce
lor ce le slujesc. Vir- 
sta medie a colectivului 
nostru — 30 de ani. O flotă 
tinâră, puternică, cu echi
paje tinere pregătite in 
formele de invățămînt care 
au evoluat și ele in ace
lași mod spectaculos ca și 
construcția de nave. Av^m 
două licee de marină și un 
institut de invățămint su
perior, „Mircea cel Bătrin" 
din Constanța, cu două fa
cultăți. Vechea imagine a 
„lupului de mare", roman- 
tizată de o literatură a sen
zaționalului, ca și imagi
nea marinarului cu traista 
pe umăr și bereta pe creș
tet vagabondind prin por
turi, nu mai corespunde 
realității. Marinarii și ofi
țerii de azi nu mai sint cei 
care doar țin timona in 
mină, deoarece însăși me
seria aceasta și avansul teh
nic al navelor ii obligă să 
minuiască aparatele com
plexe, ii face electroniști, 
tehnicieni de înaltă califi
care, navigatori de mare 
rafinament. Deși ambianța 
este aceeași, „romantismul" 
meseriei de marinar e altul. 
Sint, desigur, încercări care 
solicită vitejia, momente 
de curaj și de bărbăție în 
care spiritul de echipă este 
hotăritor. Testarea calități

Actualități 
din țările socialiste 

SOFIA.- Modernizarea transporturilor

în perioada actualului cincinal, 
în R.P. Bulgaria se vor desfășura 
importante lucrări în vederea mo
dernizării transporturilor — pîr- 
ghie de seamă a dezvoltării eco
nomiei naționale. Astfel. încă în 
cursul acestui an, la Sofia va în
cepe construcția primei linii de 
metro. în cartierul „Moderno Pred- 
gradie" va fi realizată baza de 
construcții a șantierului, se vor 
ridica depoul și atelierele de între
ținere. Odată cu construcția me
troului vor fi realizate importante 
lucrări pentru combaterea infiltra
țiilor de ape freatice, amenajarea 
izvoarelor de ape termale, precum 
și conservarea unor valori arheo
logice.

Investiții importante vor fi alo
cate dezvoltării transporturilor ru
tiere. Paralel cu construcția de

PRAGA? Noua

Se apropie de sfîrșit lucrările 
la una dintre celg mai impor
tante construcții prevăzute în pla
nul general de modernizare a ca
pitalei cehoslovace — noua gară 
centrală. Darea ei în folosință va 
avea oa efect, odată cu înlesnirea 
apreciabilă a traficului feroviar, 
închiderea unor permanente su
pape de poluare a atmosferei 
orașului. Praga are amplasate 
în plin centru, într-un triunghi 
ale cărui laturi nu depășesc 
3 kilometri, patru gări. Supri
marea activității lor și, în ace
lași timp, găsirea unor soluții care 
să nu impieteze asupra circulației 
feroviare, ci, dimpotrivă, s-o faci
liteze, constituie de mult una din
tre marile preocupări ale munici
palității pragheze.

PHENIAN ; „Calea fierului"

Prin munții cu pante abrupte 
care despart zonele Mousan și 
Tcheungdjin pot fi urmărite șer- 
puiriie unei conducte recent insta
late de specialiștii coreeni : ea 
transportă concentrat de minereu 
de flier de la una din cele mai im
portante baze de extracție ale tării 
la marile uzine siderurgice Kim 
Tchaik.

După un „popas" prin instalația 
de concentrare aflat în apropierea 
minei, minereul de fier este tri
mis la stația de pompare numărul 
1. cu ajutorul căreia este urcat 
pînă la o altitudine de 1 200 de 
metri, pe masivul Keumpai. Sta
țiile de pompare numărul 2 și 3 îi 
imprimă, pe rînd, noi impulsuri, 
care îl transportă la o instalație de 
tratare. Aici, minereul concentrat 
este uscat și amestecat, apoi în
cărcat pe două benzi rulante trans- 

peste 20 000 de școlari. Un pliant 
recent tipărit prezintă valori ale 
secției de literatură veche a Ca
sei Dosoftei : „Liturgherul" lui 
Macarie, „Cartea românească 
de învățătură", prima tipăritură 
ieșeană in limba română (1643). 
letopisețe, manuscrise autogra
fe ale cronicarilor Grigore U- 
reche, Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir și alții. Biblioteca 
„Gheorghe Asachi" a f tipărit

carnet cultural*
o „Bibliografie selectivă", cu- 
prinzind 100 de cărți despre 
luptători pentru libertate și in
dependență, socialism și comu
nism. • ANSAMBLUL FOL
CLORIC AL JUDEȚULUI VAS
LUI, recent constituit, reunește 
formații reprezentative ca: tara
ful și echipa de dansuri din Ne
grești, cimpoierii din Perieni, so
liști vocali și instrumentiști, rap
sozi din întreaga zonă. Prîslea 
ansamblului : Nelu Norocea, în 
virstâ de 7 ani, din Vetrișoaia, 
laureat al Festivalului umorului 
„Constantin Tănase". Cea dinții 
premieră : „Mindre plaiuri mol
dovene" • O EXPOZIȚIE DE 
CARTE POLITICA ȘI SOCIALĂ 
— „România pe treptele civiliza
ției și progresului" — a fost des
chisă de biblioteca județeană 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Rm. Vilcea. • ANSAMBLUL 

lor psihice șl fizice impune 
alegerea unor tineri foarte 
bine echilibrați sub aspec
tul calităților umane.

Meseria de marinar nu 
este mai ușoară, dar ea a 
devenit mult mai frumoa
să. Au crescut traficul, vo
lumul navelor, iar pentru 
eficienta maximă a fiecă
rui vas și a colectivului 
său, unui comandant i se 
cere să fie nu numai „că-

abisurile Mării Negre, Ma
rinarii nu sînt „simpli călă
tori de plăcere", navele lor 
sint astăzi adevărate uzine 
plutitoare. Acasă îi așteap
tă cu dor familiile și tova
rășii lor, care, întotdeauna, 
în timpul drumurilor lungi, 
le trimit din patrie vești 
pe căile de ape ale globu
lui pămintesc. Dar cit de 
mult poate spune o simplă 
cifră despre structura u-

♦

„Marina româna"
pitan", ci și tehnician, și 
economist, și ambasador al 
intereselor noastre de a 
Stabili legături cu restul 
lumii. Curajul, prezența de 
spirit, abnegația, simțul so
lidarității sint date intrin
seci firii și portretului u- 
man al marinarilor noștri. 
Recent, în largul oceanu
lui din fata portului Casa
blanca, echipajul de pe 
„Lupeni" a salvat o navă 
străină grav avariată de 
furtună și a remorcat-o 
pină in port. La începutul 
lunii mai, pe nava tailan- 
deză „Simali" a izbucnit un 
incendiu, care fără inter
venția promptă a echipelor 
noastre de salvare ar fi 
putut s-o distrugă total. Au 
fost ceasuri grele de luptă 
bărbătească, așa cum au 
trăit marinarii noștri de pe 
„Bacău" angajați nu de mult 
în lupta pentru salvarea 
unei nave străine care era 
pe cale să fie înghițită de

mană și sufletească a „Ma
rinei române": 70 la sută 
din marinarii noștri sînt 
membri de partid. Din trei 
slujitori ai pavilionului ro
mânesc înălțat- pe marile 
catarge, doi comuniști.

încerc confirmarea tutu
ror celor auzite în port la 
Constanța despre viața și 
munca marinarilor noștri, 
pe puntea petrolierului 
„Dacia", de 85 000 tdw, 245 
metri lungime, 40 lățime, 
20 000 cai putere, 42 mem
bri in echipaj, dintre care 
16 ofițeri, și un căpitan tî- 
năr, de numai 34 de ani, 
Victor Moldoveapu. La 
bord, aparatură de cea mai 
înaltă tehnicitate, iar pen
tru viața pe navă și pentru 
munca marinarilor, condi
ții de confort de primă 
mină. Sală de proiecție, 
sală de sport, bibliotecă, 
tenis de masă, aparate de 
gimnastică, discotecă și fo
notecă, cerc de studii. Alte

noi șosele, se prevede ca. spre 
sfirșitul cincinalului, să se treacă 
la fabricarea in serie a autobuze
lor articulate, ceea ce va face să 
crească considerabil capacitatea a- 
cestui gen de transporturi. De ase
menea, atît liniile aeriene, cît și 
cele maritime — care vor fi în
zestrate cu noi tipuri de avioane 
și, respectiv, vase — vor cunoaște 
o puternică dezvoltare. în 1980, a- 
viația civilă, de pildă, va avea o 
capacitate de transport cu 52 la 
sută mai mare decît la sfîrșitul 
cincinalului precedent.

La toate acestea se adaugă ac
țiunile pentru crearea în întreaga 
țară a unul sistem automat de re
zervare a biletelor de călătorie pe 
uscat, pe mare sau pe calea aeru
lui. (C. Amariței).

gara centrala

Gara centrală, singura care va 
funcționa de la sfîrșitul acestui an 
în perimetrul central al capitalei 
cehoslovace, se detașează de toate 
construcțiile similare ale căilor 
ferate cehoslovace prin soluția sa 
constructivă și dimensiunile sale 
apreciabile. întreaga construcție se 
află amplasată în subteran. Sălile 
de așteptare, restaurantele, casele 
de bilete sînt concepute într-un 
stil modern, în construcția lor pre
dominând marmura, aluminiul și 
sticla. Principalul corp al clădirii 
este astfel dimensionat Incit să 
poată asigura servirea a 200 000 
călători în 24 de ore. Lifturi de 
mare capacitate vor asigura cobo- 
rîrea călătorilor în gară și. respec
tiv, urcarea lor la peroanele linii
lor ferate, (C. Prisăcaru).

portoare care îl varsă în cuptoa
rele uzinei siderurgice.

Randamentul acestei conducte, 
lungă de aproape 100 kilometri, și 
al cărei proces tehnologic este au
tomatizat și teleghidiat, se dove
dește mult superior față de mijloa
cele „clasice", feroviare sau 
rutiere. Cu ajutorul noii in
stalații, care la fiecare 30 de 
secunde transportă o cantitate 
de minereu echivalentă cu aceea 
încărcată într-un autocamion obiș
nuit, se asigură aprovizionarea 
marelui complex industrial Kim 
Tchaik, în cele mai bune condiții.

După această conductă ultramo
dernă — supranumită și „calea 
Ferului" — în R.P.D. Coreeană ur
mează a fi realizate alte nume
roase lucrări de același gen. (I. 
Bărbat).

ARTISTIC „BALADA" din Te
cuci a întreprins un turneu în 
cîteva localități din U.R.S.S. (ra
ionul Vulkănești, R.S.S. Moldo
venească). în același timp, un 
ansamblu artistic din raionul a- 
mintit a fost oaspetele oameni
lor muncii din Galați. Tecuci, Ni- 
coreșt.i, Schela și . Băleni. • A- 
GENDA MEHEDINȚEANA. Un 
schimb de experiență, cu tema 
„Perfecționarea activității politi
ce și cultural-educative în lumi
na sarcinilor izvorîte din docu
mentele Congresului educației 
politice și al culturii socialiste", a 
avut loc Ia combinatul pentru 
prelucrarea lemnului, combina
tul de celuloză și hîrtie, între
prinderea de vagoane, șantierul 
naval și întreprinderea județea
nă de construcții-montaje. Con
structorii de vagoane din Drobe- 
ta Turnu-Severin s-au întîlnit cu 
Dumitru Ivanovici, autorul cărții 
„Internatul uteciștilor", recent 
apărută, a cărei acțiune se petre
ce în această citadelă muncito
rească, cu bogate tradiții revolu
ționare. La Clubul „Patria" a 
avut loc un concurs pe teme ale 
luptei poporului pentru neatîr- 
nare și independență națională, 
urmat de spectacolul „Patrie, 
slăvită glie". Biblioteca jude
țeană a organizat la întreprin
derile de vagoane și Porțile de 
Fier montajul literar : „Evoca
rea trecutului istoric mehedin- 
țean in literatură".

trei nave „surori", „Mun
tenia", „Crișana" și „Ba
nat" — de aceeași capaci
tate — sînt in întrecere cu 
„Dacia". Dar cei de aici au 
ciștigat „Diploma de onoa
re pe ramură" pentru rea
lizările obținute in anul 
1975 în creșterea producti
vității muncii și a efi
cienței economice. Andrei 
Ghercu, secretarul de par
tid de pe navă, are 32 de 
ani. Mecanicul-șef, loan 
Enescu. abia a împlinit 40 
de ani. Fiecare cursă, apro
ximativ o lună. Prin Cana
lul Suez, în Golful Per
sic, apoi înconjurul Africii 
pe la Capetown și, după o 
scurtă escală la Las Pal
mas, prin Mediterana și 
Bosfor, înapoi, în apele 
de-acasă.

„Acasă". Ce profunde re
zonanțe are pentru sufle
tul marinarului acest su
blim cuvînt ! Mă gîndesc 
la tot ceea ce s-a spus și 
s-a scris mai frumos des
pre drumurile pe mare, ști
ind ■ că adevăratul frumos 
în retrospecția periplurilor 
peste mări și țări nu s-a 
putut rosti niciodată deplin 
decit în consonanță cu cu
vintul „acasă". Și gust pe 
tăcute dulcea savoare a 
poveștilor lui Alecsandri 
despre mare încercînd să 
pătrund tilcul slovelor lui 
Dosoftei care ne vedea na- 
vigind pe tărimul cel fără 
de hotare al apelor, pentru 
a putea răspunde celui ce 
se întreba : „Dintre sute 
de catarge / Care lasă ma
lurile..." că toate catargele 
românești, pină la ultimul, 
înfruntă „vînturile, valu
rile" intoreîndu-se cu suc
ces la țărmul îndelung do
rit al patriei.
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MOSCOVA

Convorbirile economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
nostru transmite : La Moscova au 
continuat întrevederile de lucru din
tre miniștri _ români, alti membri 
ai delegației tării noastre, care par
ticipă la lucrările sesiunii speciale 
a Comisiei interguvernamentale ro
mâno-sovietice de colaborare econo
mică, și omologii lor sovietici.

Au fost examinate aspecte ale 
eolaborării și specializării în pro-

ductie în domeniile construcțiilor de 
mașini grele, energeticii, electronicii 
și tehnicii de calcul moderne, auto
matizării și conducerii producției, 
mașinilor pentru industriile ușoară și 
alimentară. Au fost analizate, de 
asemenea, noi căi și mijloace de 
sporire a schimburilor economice 
româno-sovietice pe anul în curs și 
pe perioada 1976—1980.

„Sînt necesare măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd 

de dezarmare nucleară"
Cuvîntarea reprezentantului român la sesiunea 

Comitetului pentru dezarmare
GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările sesiunii de 
vară a Comitetului pentru dezarmare.

La începutul sesiunii, pe baza pro
punerilor delegației române, precum 
și a altor delegații, comitetul a adop
tat un număr de măsuri organizato
rice de natură să ducă la intensifi
carea negocierilor.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
plenare de joi, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Constantin Ene, 
a arătat că pasul următor in vederea 
creșterii eficienței comitetului tre
buie să-l constituie revederea tema
ticii negocierilor prin situarea pe 
prim plan a eforturilor vizînd adop
tarea de măsuri concrete pe calea 
realizării dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Evidențiind faptul că actualele dis
cuții despre dezarmare sînt dedicate 
mai mult unor arme care țin de do
meniul viitorului, reprezentantul ță-

rii noastre a subliniat că pentru ori
cine este cit se poate de clar că pe
ricolul pentru pacea și securitatea 
omenirii provine din acumularea 
unor stocuri tot mai mari de arma
mente moderne, în primul rînd nu
cleare, din concentrarea, în special 
pe continentul european, de capaci
tăți destructive dintre cele mai pe
riculoase. Considerăm de aceea, a 
continuat ambasadorul român, că nu 
se va putea vorbi de progrese reale 
în activitatea comitetului atît timp 
cit tematica nucleară nu va ocupa 
locul prioritar care i se cuvine în 
cadrul negocierilor.

în acest context, șeful delegației 
române s-a referit la necesitatea ca 
organul de negocieri să abordeze 
problemele într-o perspectivă bine 
definită, ca activitatea comitetului să 
aibă la bază un program coerent de 
măsuri spre a se ajunge la un obiec
tiv final, care este cel al dezarmării 
generale.

Președintele Cubei a primit 
scrisorile de acreditare 
a ambasadorului român

HAVANA 15 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Președintele 
Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos 
Torrado, a primit Ia Palatul Revo
luției din Havana pe Neculaiu Mo- 
raru, noul ambasador al țării noas
tre în Republica Cuba, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășilor Osvaldo 
Dorticos Torrado și Fidel Castro 
Ruz un călduros mesaj de salut, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și de prosperitate pentru 
poporul cubanez.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Osvaldo Dorticos Torrado a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea sa și 
a tovarășului Fidel Castro, expresia 
celor mai sincere sentimente de 
prietenie, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare 
poporului român.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate vizita în Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și vizita în 
România a tovarășului Fidel Castro 
Ruz, ca momente de importanță deo
sebită în dezvoltarea relațiilor mul
tiple dintre partidele și popoarele 
celor două țări. Totodată, s-a subli
niat hotărîrea celor două țări de a 
acționa pentru transpunerea în via
tă a înțelegerilor convenite cu pri
lejul acestor vizite.

R. P. UNGARĂ

Președintele Consiliului 
Prezidențial a primit 

pe ambasadorul României
BUDAPESTA 15 — Coresponden

tul Agerpres transmite : Cu ocazia 
încheierii misiunii sale în R, P. Un
gară, ambasadorul României la 
Budapesta, loan Cotoț, a fost pri
mit, joi, de Losonczi Pal, președin
tele Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare.

Cu acest prilej, loan Cotoț a 
transmis tovarășului Losonczi Pal, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de cal
dă prietenie, salutări cordiale și 
urări de sănătate și succese în acti
vitatea desfășurată pentru prospe
ritatea poporului ungar, vecin și 
prieten.

La rîndul său, tovarășul Losonczi 
Pal, mulțumind pentru mesaj, a ru
gat să fie transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc din partea sa, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate, 
precum și urări de noi succese în 
muncă și fericire poporului român.

ROMA

HAVANA

Negocierile privind reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa centrală

VIENA 15 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Viena o nouă ședință plenară 
din cadrul negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centrală.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
actuala rundă de negocieri se va în-

cheia la data de 21 iulie a.c., con
vorbirile urmînd să fie reluate — în 
cadrul celei de-a zecea runde în 
toamnă, probabil în septembrie.

Negocierile privind reducerea tru
pelor și armamentelor și măsuri a- 
diacente în Europa centrală au în
ceput la 30 octombrie 1973.

WASHINGTON

Convenția Partidului Democrat
— James Earl Carter jr. desemnat candidat al partidului 

pentru alegerile prezidențiale —
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

întrunită la Madison Square Gar
den din New York, Convenția Parti
dului Democrat din S.U.A. a desem
nat oficial pe James Earl Carter jr.

In vederea reluării 
convorbirilor intercipriote

ANKARA 15 (Agerpres). — Repre
zentantul special în Cipru al secre
tarului general al O.N.U., Perez de 
Cuellar, a avut, la Ankara, o con
vorbire cu ministrul turc al afaceri
lor externe, Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, transmite agenția Anatolia. în 
urma convorbirii, un purtător de cu- 
vint al M.A.E. al Turciei a anunțat 
că discuția a avut drept scop să 
reliefeze pozițiile diferitelor părți în 
legătură cu posibilitatea reluării con
vorbirile intercomunitare cipriote. 
Guvernul turc, a precizat el, și-a ex
primat convingerea că reluarea con
vorbirilor intercomunitare într-un 
spirit de negocieri serioase este u- 
tilă. La rîndul său, Perez de Cuellar 
a declarat ziariștilor că discuțiile 
purtate „au fost constructive" și că 
„speră într-o reluare a convorbirilor 
intercomunitare".

drept candidat al acestui partid pen
tru alegerile prezidențiale din luna 
noiembrie.

Jimmy Carter a anunțat că perso
nalitatea aleasă pentru a candida 
din partea Partidului Democrat la 
funcția de vicepreședinte este sena
torul de Minnesota, Walter Mondale.

Pregătiri electorale
HAVANA 15. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Consiliul de 
Miniștri al Republicii Cuba a con
vocat alegerile generale de delegați 
în adunările municipale ale puterii 
populare, pentru duminică, 10 octom
brie a.c. Delegații în adunările mu
nicipale ale puterii populare vor 
funcționa pe o perioadă de doi ani 
și jumătate. De asemenea, ei vor 
alege, ulterior, reprezentanții în a- 
dunările provinciale ale puterii și 
deputății in Adunarea Națională a 
Republicii Cuba.

Inaugurarea magistralei 
de fier „Tazara“

LUSAKA 15 (Agerpres). — în lo
calitatea zambiană Kapiri Mposhi, 
situată la 200 kilometri nord de Lu
saka, a avut loc ceremonia inaugu
rării căii ferate dintre Tanzania și 
Zambia. Denumită oficial „Tazara", 
calea ferată are o lungime de 1 860 
kilometri și este rezultatul cooperă
rii dintre Tanzania, Zambia și R.P. 
Chineză.

La ceremonie au participat pre
ședintele Zambiei. Kenneth David 
Kaunda, președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, și Sun Cien. vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. Au participat, de aseme
nea. ca invitați, președinții Botswa- 
nei, Seretse Khama, și Zairului, Mo
butu Șese Seko.

Noi experiențe la bordul stației 
orbitale „Saliut-5"

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — In cadrul ac
tivității științifice pe 
care o desfășoară la 
bordul stației orbitale 
sovietice „Saliut-5“, cos
monauta Boris Volinov 
și Vitali Jolobov au con
tinuat cercetările și ex
perimentele cu caracter 
tehnologic și medical. 
Echipajul a trecut la în
făptuirea experimentu
lui tehnologic „Kristall", 
care urmărește eviden
țierea particularităților 
dezvoltării cristalelor in 
condițiile imponderabi

lității. Efectuat cu aju
torul unor soluții spe
ciale, experimentul va 
dura citeva zile. Crista
lele formate in Cosmos 
urmează să fie aduse pe 
Pămînt, in vederea a- 
nalizării și comparării 
lor cu cristale similare 
formate in condițiile te
restre.

tn ce privește com
plexul de experimente 
medicale, cosmonauții 
caută să determine mo
dificările pe care le 
suferă senzațiile lor 
gustative sub influența

diferiților factori ai zbo
rului cosmic, tn acest 
scop, ei folosesc un set 
de indicatori ai sensibi
lității gustative, selec
ționați in funcție de 
creșterea concentrației 
de substanțe sărate, 
amare, acre și dulci. 
Experimentul e menit să 
slujească la perfectio
narea în continuare a 
meniurilor și regimuri
lor alimentare de care 
beneficiază in cursul 
misiunilor lor echipajele 
diferitelor vehicule spa
țiale.

Obiectivele prioritare ale Portugaliei
expuse de președintele țării

LISABONA 15 (Agerpres). — Cu 
prilejul ceremoniei de învestitură, 
noul președinte al Portugaliei, gene
ralul Antonio Dos Santos Ramalho 
Eanes. a declarat că adeziunea ale
gătorilor la proiectul politic ce le-a 
fost prezentat cu prilejul alegerilor 
„face pe toți portughezii responsabili 
de participarea activă la construcția 
efectivă a unui stat și a unui regim 
la baza cărora stă Constituția".

Caracterizînd momentul politic 
portughez, președintele Ramalho Ea
nes a spus ; „Democrația este posi
bilă in Portugalia, și pentru că este 
posibilă, ea trebuie să fie viabilă. 
Tara are din ce în ce mai clar con
știința dificultăților care ne stau în 
față. Toate forțele politice vor fi, 
într-un fel oarecare, răspunzătoare 
de crearea condițiilor care să permi
tă realizarea programului pe care A- 
dunarea Republicii urmează să-1 a- 
probe" El a spus că recuperarea 
economiei printr-o politică de auste
ritate „nu va putea să se limiteze 
la aprofundarea acestei austerități 
într-o țară care are de mulți ani 
nivelul de viată cel mai scăzut 
din Europa occidentală". „Ex
ploatarea nu poate să revină și 
nici să continue să subziste, iar re
cuperarea nu se va putea, în nici un 
caz, face pe seama drepturilor legi
time ale muncitorilor, ale organiza

țiilor și asociațiilor lor și nu va pu
tea, evident, decît să-i favorizeze". 
„Dar pentru ca economia, democra
ția și tara însăși să se salveze este 
necesar ca toți muncitorii să lucreze 
și să producă, dind dovadă de o 
crescîndă maturitate politică în înde
plinirea sarcinilor lor patriotice".

Președintele Ramalho Eanes a a- 
mintit citeva dintre obiectivele prio
ritare care stau în fața țării : renta
bilizarea sectorului naționalizat, re
lansarea investițiilor particulare, îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii din agricultură, 
sectorul public, întreprinderile mici 
și mijlocii, instituțiile din învățămînt 
și ocrotirea sănătății, un efort special 
urmînd a fi depus în domeniul con
strucțiilor de locuințe pentru popu
lație.

„Sîntem un popor care iubește pa
cea și dorim să contribuim activ la 
soluționarea pașnică a problemelor 
care confruntă popoarele — a decla
rat președintele Eanes. Respectul 
față de alte popoare ne va călăuzi în 
colaborarea pe care o vom stabili cu 
acestea. Vom colabora cu toate ță
rile care vor dori să parcurgă cu noi 
căile păcii și să împartă pîinea spe
ranței într-o lume fără, blocuri mili
tare, lipsită de jefuirea resurselor 
naturale în beneficiul industriei de 
armament".

DE PRETUTINDENI

Reuniunea Direcțiunii Partidului 

Democrat-Creștin

Încheierea dezbaterilor 
din Consiliul 
de Securitate

ROMA 15 — Corespondentul Ager
pres transmite : Joi s-a reunit, la 
Roma, Direcțiunea Partidului Demo
crat-Creștin. în. deschiderea lucrări
lor, secretarul național al P.D.C., Be
nigno Zaccagnini. a prezentat un ra
port în care a subliniat că „demo- 
crația-creștină dorește ca noul gu
vern să găsească și să abordeze te
mele de cel mai larg interes în rîn
dul forțelor politice, sindicale și so
ciale". Pronunțîndu-se în favoarea 
formării unei majorități pe baza re
luării dialogului dintre forțele care 
au colaborat în trecut cu democra- 
ția-creștină, Zaccagnini a respins din

nou ipoteza alcătuirii unui guvern de 
necesitate, la care să participe repre
zentanții unor partide, inclusiv Parti
dul Comunist. Secretarul național al 
P.D.C. a recunoscut totuși că dialo
gul cu P.C.I. pentru stabilirea liniilor 
programatice ale guvernului rămîne 
elementul principal care trebuie în
fruntat, avîndu-se în vedere impor
tanta pe care o are influenta Parti
dului Comunist în țară. Zaccagnini a 
susținut, in același timp, importanța 
reluării dialogului și a colaborării cu 
Partidul Socialist, atît pentru stabili
rea programului de guvernare, cit și 
în cadrul guvernului.

Plenara C. C. al Partidului Socialist Italian
La Roma, în cadrul plenarei Comi

tetului Central al Partidului Socialist 
Italian, a fost aprobat, în unanimi
tate, joi. un document care stabilește 
linia politică pe care trebuie să o 
urmeze partidul în cadrul consultări
lor pentru formarea guvernului, cit 
și în activitatea sa viitoare. Comite
tul Central — se arată în document

— consideră necesar și urgent să se 
alcătuiască o majoritate care să se 
sprijine pe consensul întregii stingi 
și a mișcării sindicale, excluzînd 
orice ipoteză de reconstituire a for
mulei de centru-stînga.

Documentul se pronunță, totodată, 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
colaborare dintre Partidul Socialist 
Italian si Partidul Comunist Italian.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a încheiat dezbaterile asupra plîn- 
gerii depuse de Organizația Unității 
Africane (O.U.A.) cu privire la rai
dul aerian al Israelului asupra aero
portului Entebbe din Uganda. După 
cum s-a anunțat, membrii consiliu
lui au fost sesizați cu două proiecte 
de rezoluție care se refereau, pri
mul, la condamnarea violării de că
tre Israel a suveranității și integri
tății teritoriale a Ugandei (proiect de 
rezoluție depus de Benin, Libia și 
Tanzania) și, al doilea, la incrimi
narea deturnării de aeronave și a- 
doptarea de măsuri pentru reprima
rea actelor de terorism de acest fel 
(proiect avansat de Marea Britanie 
și S.U.A.).

înaintea votului, reprezentantul 
Tanzaniei în Consiliul de Securitate, 
Salim Ahmed Salim, a făcut cunos
cut că grupul țărilor africane la 
O.N.U. a hotărît să nu mai ceară 
punerea la vot a proiectului de re
zoluții avînd drept coautoare cele 
trei state africane. La rîndul său, 
proiectul de rezoluție depus de Ma
rea Britanie și S.U.A. nu a întrunit 
majoritatea de voturi necesară pen
tru a fi adoptat.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. La Moscova • 

avut loc, joi. o întrevedere între 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Vietnam. Cu acest prilej, au fost 
discutate posibilitățile de extindere 
a colaborării dintre cele două țări.

Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Schmidt, sosit în
tr-o vizită oficială în Statele Unite, 
a avut joi o convorbire cu președin
tele Gerald Ford. Au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, pro
bleme politice și economice interna
ționale.

La invitația guvernului 
SOVietiC, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Jean Sauvagnargues, 
a sosit, joi, la Moscova, într-o vizită 
oficială.

La Pekin au început con
vorbirile dintre Hua Kuo-fen, pre
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și președintele Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou, 
care a sosit, joi, la Pekin, într-o vi
zită oficială. însoțit de o delegație 
de stat.

P. C. Francez a dat publici- 
tății o declarație în care critică se
ver hotărîrea șefilor de stat și de 
guvern ai „celor nouă" de a alege 
Parlamentul (vest)-european prin vot 
universal în 1978. Menționînd că este 
„din principiu partizan al votului 
universal", P.C.F. consideră însă că 
alegindu-se Parlamentul (vest)-eu- 
ropean prin vot universal se urmă
rește, de fapt, să i se confere aces
tuia puteri sporite.

Comunicat mongolo-ira- 
nîan. Potriv^ comunicatului comun 
dat publicității la încheierea vizitei 
oficiale în Mongolia a primului mi
nistru al Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, cele două părți au salutat 
procesul de destindere din relațiile 
internaționale și afirmarea princi
piilor coexistenței pașnice ca sin
gurele norme acceptabile în rela
țiile dintre state cu sisteme sociale 
diferite. Primii miniștri ai celor 
două țări și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția în legătură cu rezul
tatele convorbirilor lor privind dez
voltarea relațiilor bilaterale.

Consiliul Națiunii din
Uruguay a hotărît desemnarea în

Curba continuu ascendentă a con
sumului de narcotice, cu efecte din 
cele mai nocive, îndeosebi în rindu- 
rile tineretului, provoacă o îngrijo
rare crescîndă în multe țări ale lu
mii occidentale, unde toxioomania a 
devenit o problemă socială cu grave 
implicații. Cerceitînd evoluția flage
lului, „boomul" nestăvilit al drogu
rilor. numeroși medici și sociologi 
din țările apusene consideră că in 
prezent consumul stupefiantelor a 
căpătat proporțiile unei veritabile 
epidemii. Nici unul dintre ei nu în
trevede o soluție rapidă și radicală, 
iar organele guvernamentale însăr
cinate cu această problemă au de
clarat că tot ceea ce se poate spera 
este menținerea „beției albe" la ac
tualele proporții, care, de pe acum, 
au întrecut toate recordurile.

Marile centre urbane constituie, 
de regulă, focarele „molimei". Curio
zitatea sau snobismul, spiritul de 
imitație, educația deficitară, dar cel 
mai adesea lipsa oricărui ideal, ne
siguranța zilei de mîine, incertitudi
nile realizării personale într-o socie
tate ostilă omului, iată tot atiția 
factori care favorizează deprinderea, 
la vîrstă fragedă, pe băncile liceului 
sau universității, a consumului de 
droguri,. Traficanții — așa-numiții 
„pushers" — atrag pe naivi, oferin- 
du-le, la început gratuit, o țigară sau 
un pliculeț cu praf ; odată prinși în 
capcana fără scăpare a drogului, cei 
în cauză sînt gata să recurgă la orice 
mijloc, inclusiv să comită infracțiuni 
din cele mai grave, pentru a-și 
procura „fericirea chimică".

Potrivit cercetărilor făcute în 1972 
de Institutul național pentru abuzul 
de droguri din S.U.A. (N.I.D.A.), 14 
la sută dintre tinerii între 12 și 14 
ani anchetați „încercaseră" mariju
ana. iar dintre adulți, 16 la sută. 
După numai doi ani, o nouă an
chetă arată că procentul tinerilor 
în această situație ajunsese la 23 la 
sută, iar al adulților la 19 la sută. 
Cu alte cuvinte, unul din cinci ado
lescenți era candidat la situația 
de victimă a „beției albe". în Franța, 
unul din patru tineri fumează hașiș; 
în Marea Britanie, numărul amato
rilor de narcotice „ușoare" este 
considerat practic incalculabil. Și 
mai îngrijorător este apreciat faptul 
că tot mai mulți tineri trec de la 
droguri „ușoare" la altele „dure", ca, 
de pildă, morfina, cocaina, heroina. 
Numai în Anglia, numărul consuma
torilor de stupefiante „dure", cu con-

secințe ireversibile asupra organis
mului, a crescut de peste 10 ori in 
cițiva ani. în Statele Unite, situația 
este și mai gravă : potrivit datelor 
unui cunoscut epidemiolog, * Leon 
Hunt, circa 4 milioane de americani 
recurg, într-o proporție sau alta, la 
heroină : dintre aceștia, sute de mii 
ii formează așa-numiții „addicts" —

pefiante sau arestînd pe membrii 
unor rețele de traficanți. Dar aceste 
eforturi ale poliției nu reușesc 
să facă față extinderii fără prece
dent a comerțului ilegal cu droguri, 
astăzi un „business" din cele mai 
înfloritoare, ai cărui promotori nu 
se dau în lături de la nimic pentru 
a-și asigura și spori imensele pro-

„Business“-ul narcoticelor 
pe terenul unor sumbre 

realități sociale
® Un flagel în continuă expansiune. • Din cinci adoles
cenți, o victimă a „beției albe". • Cifra de afaceri a trafi
cului cu stupefiante: miliarde de dolari. • De la 

toxicomanie la proliferarea criminalității.

nume dat consumatorilor învede
rați de droguri, pentru care doza 
zilnică a devenit o necesitate ire
zistibilă, efectul fiind prăbușirea 
totală fizică și psihică, iar dezno- 
dămîntul inexorabil. Fenomenul de 
toxicomanie are grave consecințe nu 
numai pe plan individual, ci și 
pe plan social. Paralel cu spo
rirea vertiginoasă a consumului de 
stupefiante, se constată creșterea in 
proporții similare a criminalității, 
alcoolismului, a actelor de vanda
lism și violentelor de tot soiul.

în fața proporțiilor înspăimîntă- 
toare ale acestor fenomene, în lu
mea occidentală s-au creat brigăzi 
și servicii speciale care uneori rea
lizează acțiuni spectaculoase, cap- 
turind cantități însemnata de stu-

fi.turi. într-adevăr. potrivit datelor 
existente, numai comerțul cu mari
juana se ridică, anual, la peste 5 
miliarde dolari !

S-a creat astfel o vastă „piață 
mondială" a narcoticelor, folosind 
mijloace din cele mai rafinate, in
clusiv valiza diplomatică, pentru 
trecerea peste graniță a „mărfii" și 
dispunind de mijloace de transport 
proprii — avioane și chiar aerodro
muri particulare. Ținind seama de 
marile interese financiare în joc, 
patronii rețelelor de scurgere a dro
gurilor recurg intens la arma co
rupției și la crimă pentru a-și des
fășura nestingheriți afacerile. Re
levant este cazul lui John Fin- 
lator, fost director adjunct al Bi
roului pentru narcotice și droguri

primejdioase (B.N.D.D.) din S.U.A., 
care începuse o bătălie necruțătoare 
împotriva traficului, dar, neprimind 
sprijinul și înțelegerea necesare, s-a 
văzut nevoit să demisioneze. în de
clarațiile sale publice, el a denunțat 
atitudinea de superficialitate și in
competenta unor organe adminis
trative, a căror sarcină era tocmai 
combaterea traficului cu stupefiante. 
„Se cheltuiesc milioane de dolari și, 
după citeva succese neînsemnate, se 
dă totul uitării, se pretinde chiar că 
războiul antidrog a fost cîștegat, 
cînd în realitate ofensiva traficante
lor devine tot mai amplă".

în aceste condiții, tot mai nu
meroși sînt, în ultimul timp, socio
logii, medicii, psihologii, juriștii, oa
menii politici chiar, care recu
nosc că toxicomania nu poate fi 
desprinsă de sistemul social, de ca
drul politico-organizatoric al socie
tății ce i-a dat naștere. Numeroase 
studii antidrog, apărute în ultima 
vreme, au ca trăsătură comună fap
tul că incriminează înseși instituțiile 
fundamentale ale „societății de con
sum", care nu pot oferi tineretului, 
in primul rînd, nici o perspectivă, 
nici o certitudine ; dimpotrivă, în 
contextul crizei profunde care a cu
prins toate laturile vieții acestei so
cietăți, viitorul se prezintă în culori 
din cele mai întunecate. în continuă 
cursă după un post. în permanență 
confruntare cu șomajul, cu efectele 
inflației, sub influenta cotidiană a 
cultului violenței și desfrîului. in
tr-un climat asupra căruia acțio
nează intens frustrările cauzate de 
decalajele sociale tot mai profunde, 
mulți tineri, mai slabi de înger, ce
dează tentațiilor unei lumi a hime
relor și iluziilor, care li se pane de 
preferat realității hîde și dure. Sin- 
tetizind, în acest sens, concluziile 
unor specialiști în materie, „l’Huma- 
nite Dimanche" arată : „Drogurile 
favorizează tendințele spre evadare. 
Și ideologia burgheză a folosit tot
deauna asemenea tendințe cu scopul 
de a realiza o demobilizare a oameni
lor". Acestui scop i se subsumează o 
„panoplie" largă de alte mijloace 
similare : imoralitatea, promiscuita
tea. promovarea subvalorilor cultu
rale, cărora li se alătură toxicomania 
— cale poate fi, astfel, considerată 
unul din cele mai necruțătoare acte 
de acuzare a societății de consum, 
dezvăluind marasmul moral ce se 
ascunde in spatele fațadei ei poleite.

Llviu RODESCU

Televiziunea algeriană a 
transmis, in două seri conse
cutiv, emisiuni speciale consa
crate dezvoltării agriculturii ro
manești. relevindu-se viața 
nouă din satele , și comunele 
țării noastre. Emisiunile au fost 
însoțite de imagini din unități 
agricole și institute științifice 
de specialitate.

★
Televiziunea irakiană a trans

mis o emisiune in care a fost 
prezentat pe larg folclorul ro
mânesc, varietatea și valoarea 
sa artistică deosebită. In com
pletare au fost difuzate filmul 
de scurt metraj „Kilometri de 
dans" și secvențe dintr-o pelicu
lă consacrată tradițiilor populare 
românești.

funcția de președinte al țării a lui 
Aparicjo Mendez, fost președinte al 
Consiliului de Stat. Consiliul Națiu
nii, creat după înlăturarea de la pu
tere a fostului președinte Juan Ma
ria Bordaberry, este alcătuit din cei 
25 de membri ai Consiliului de Stat
(organism consultativ pe lingă pre
ședinte) și 21 de înalte oficialități 
militare. A. Mendez a precizat că 
mandatul său va fi pe o durată de 
cinci ani.

Document etiopian. La 
Addis Abeba a fost publicată o de
clarație a Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei în 
care se subliniază că programul re
voluției național-democrate din a- 
ceastă tară este îndreptat spre con
solidarea tuturor forțelor progresiste, 
spre organizarea politică a maselor 
de oameni ai muncii și crearea unui 
front unic pentru construirea unei 
societăți libere de exploatarea omu
lui de către om.

Jose Lopez Portillo,candi- 
dațul Partidului Revoluționar Insti
tuțional din Mexic, de guvernămînt, 
a fost declarat oficial învingător în 
alegerile prezidențiale desfășurate 
la 4 iulie. Comisia electorală federală 
a declarat că J. L. Portillo, fost mi
nistru de finanțe în guvernul prezi
dat de Luis Echeverria, a întrunit 
cel mai mare număr de voturi din 
istoria țării — 17 695 043.

Un nou acord sovieto- 
canadian pe termen lun§> pri*

Manifestație în Spania.
Aproximativ 1000 de persoane au 
manifestat, miercuri seara, pe stră
zile orașului basc Burgos cerînd am
nistierea tuturor deținutelor politici. 
Manifestantei, întruniți în piața cen
trală a orașului, au păstrat un minut 
de reculegere în memoria Begonei 
Mencheca, ucisă, vinerea trecută, de 
către gărzile civile în cursul unei de
monstrații din orașul basc Santurce.

vind cooperarea bilaterală în dome
niile economic, comercial și tehnico- 
științific a fost semnat Ia Ottawa, 
în vederea coordonării acțiunilor de 
înfăptuire a prevederilor acordului 
— valabil pe următorii zece ani — 
părțile au convenit să înființeze o 
comisie mixtă.

Poliția din Casablanca 
a descoperit 30 lingouri de aur pur 
ascunse in automobilul unui cetă
țean marocan, anunțînd, cu acest 
prilej, lichidarea unei rețele de con
trabandiști care opera între Belgia 
și Maroc. Banda este bănuită de a fi 
transportat ilegal, cu automobilele, 
din Belgia în Maroc, aur în valoare 
de 745 000 dolari.

Capriciile vremii
CIUDAD DE MEXICO. — Ploile 

torențiale care au căzut. în ultimele 
10 zile, fără întrerupere, asupra 
unor întinse regiuni din Mexic au 
provocat inundarea a mir de hectare 
de culturi, blocarea căilor rutiere și 
perturbarea serviciilor poștale. Po
trivit unor bilanțuri provizorii, cel 
puțin 20 de persoane și-au pierdut 
viața ; aproximativ 100 000 de per
soane au rămas fără locuințe. Din 
cele 31 state mexicane. 12 au fost 
puternic afectate — 70 000 hectare de 
culturi cu grîu, porumb și sorg fiind 
distruse. Cele mai greu lovite de ca
lamitate sînt statele Jalisco, Guana
juato, San Luis Potosi și Zacatecas 
din centrul țării.

ANKARA. — De mai multe zile, 
ploi torențiale continuă să cadă în 
provinciile centrale ale Turciei, pro-

vocind pagube culturilor agricole. 
Torentele de apă au afectat o mare 
parte a suprafețelor cultivate, iar din 
cauza vîntului puternic au avut de 
suferit plantațiile de pomi fructiferi, 
întinse pe mari suprafețe în această 
parte a țării.

DELHI. — Ploile musonice care 
s-au abătut asupra statului indian 
Assam au provocat moartea a 44 de 
persoane — s-a anunțat la Delhi. în 
zonele cele mai afectate, aproape 
70 000 de persoane au rămas fără a- 
dăpost. Inundațiile au distrus circa 
10 000 de locuințe din mediul rural, 
alte 40 000 fiind serios avariate. De
partamentul sănătății a adus la cu
noștință că echipe medicale au vac
cinat peste 40 000 de persoane îm
potriva epidemiilor.

• MAGAZIA CU ALI
MENTE A TERREI. ° hartă 
a distribuției materiei vii pe 
planeta noastră, întocmită de 
geografi de la Universitatea 
din Moscova, relevă că uscatul 
și nu oceanul mondial consti
tuie „magazia cu alimente" a 
Terrei. Harta evidențiază fap
tul că uriașe regiuni din cen
trul oceanelor Pacific. Atlantic, 
Indian sînt la fel de lipsite de 
viață ca și întinderile de ghea
ță ale Groenlandei. Investiga
țiile întreprinse ău arătat că pe 
uscat se găsește o cantitate de 
materie vie de două sute de ori 
mai mare decît în oceane, iar 
în ce privește gradul de con
centrație al biomasei, decalajul 
este și mai pronunțat, substan
ța vie de pe uscat avînd o 
„densitate" considerabil mai 
mare decit aceea din oceanul pla
netar. De pildă, zonele acva
tice cele mai bogate în bio- 
masă sînt apele Atlanticului de » 
nord, zonele periferice din spd- 
vestul Oceanului înghețat și din 
nord-vestul Pacificului, unde 
se înregistrează pînă la 2 kg 
substanță vie pe metru pătrat. 
Ele însă nu se pot compara cu 
cele terestre : în pădurile ecua
toriale, biomasa atinge o con
centrație maximă de 125 kg pe 
metru pătrat, ea fiind destul de 
ridicată și în zonele subtropi
cale și temperate mai umede. 
Chiar și pustiul Sahara dispune 
de o cantitate mai mare de 
materie vie decît unele regiuni 
ale oceanului planetar.

• 8 MILIOANE DE 
ANI ÎN SPAȚIU I In s u A 
a fost lansat satelitul geodina- 
mic cu laser „Lageos", care va 
evolua pe o orbită circumte- 
restră circa 8 milioane de ani 
— arată experții americani. 
Avînd forma unei mici sfere 
(cu raza de numai 0,6 m), aco
perit cu un strat de aluminiu 
placat cu 426 de oglinzi pris
matice reflectoare, satelitul va 
oferi geofizicienilor un punct 
de reper situat la 5 795 km 
deasupra Terrei. întrucît are o 
orbită extrem de stabilă, locul 
său în spațiu va fi determinat 
cu o mare exactitate. Spre el 
vor fi trimise, concomitent din 
mai multe puncte de pe Pă
mint, fascicule laser, cu ajuto
rul cărora oamenii de știință 
vor putea face calcule cit mai 
exacte privind viteza de rota
ție a Pămîntului, vor obține 
informații privitoare la depla
sarea continentelor și vor pu
tea chiar să anticipeze unele 
cutremure.

• „O SUTĂ DE ANI, 
O SUTĂ DE SEMNĂ
TURI", așa se intitulează ex
poziția organizată cu prilejul 
centenarului cunoscutului co
tidian din Milano „Corriere 
della Sera", înființat în 1876. 
Expoziția cuprinde o sută de 
panouri, corespunzînd celor o 
sută de ani de existență, fie
care din ele dedicat unui cola
borator care, în anul respectiv, 
a contribuit în mod deosebit, pe 
plan publicistic, la buna desfă
șurare a activității cotidianu
lui. Printre aceștia, la loc de 
cinste figurează Eugenio Mon
tale, laureat al Premiului No
bel pentru literatură, care lu
crează din 1948 în cadrul redac
ției ziarului.

• SERĂ SUBTERANĂ.
Un grup de speologi columbieni 
și polonezi .au făcut o valoroasă 
descoperire cu prilejul expedi
ției „Anzii — ’75", organizată 
în Columbia și recent încheiată, 
într-un masiv de calcar de 
lingă La Paz, membrii expedi
ției au dat peste o grotă (stră
bătută de un rîu cu debit 
abundent), ce s-a dovedit a fi 
o adevărată seră subterană, cu 
o vegetație de o uimitoare bo
găție. între altele, aci cresc 
palmieri, cedri și alte copaci, în \ 
timp ce pe pereții de rocă se „
cațără plante înrudite cu lia- ’
nele. Neobișnuita grotă a fost 
declarată monument al naturii.

• CANICULA Șl AL
BINELE. Condițiile meteoro
logice neobișnuite din acest an
— canicula abătută asupra Eu
ropei și seceta care a însoțit-o
— au provocat înmulțirea fără 
precedent a albinelor sălba
tice. O adevărată invazie a 
fost semnalată în R.F. Germa
nia, aceste zburătoare năpădind 
grădinile și parcurile, acope
rind pereții și streșinile case
lor și vădindu-se extrem de 
agresive la orice încercare de a 
le alunga. înnebunite de căl
dura excesivă, roiuri mari de 
albine au dat năvală în locu
ințe, atacînd oamenii și anima
lele domestice. în cele din 
urmă, singurii lor adversari re
dutabili s-au dovedit pompie
rii, La Miinchen, de pildă, s-au 
semnalat zilnic peste 40 de 
chemări ale pompierilor. Bi
neînțeles, în asemenea cazuri, 
extinctoarele n-au avut ce cău
ta : înarmați cu saci și plase, 
pompierii au capturat în zilele 
caniculei un număr impresio
nant de albine sălbatice.

• ARHEOLOGIE 
SUBACVATICĂ. Inele ți 
coliere de aur, monede, obiecte 
de teracotă, vase și amfore — 
în total 125 de obiecte arheolo
gice — au fost scoase recent 
de sub apele mării, în apropi
ere de insula Anticythera, la 
sud de Peloponez, de către 
echipa cunoscutului cercetător 
subacvatic francez, Jacques- 
Yves Cousteau, împreună cu 
arheologi greci. Utilizînd nava 
„Calypso", exploratorii au mai 
cercetat și zona subacvatică 
din jurul insulei Dia, la nord 
de Creta, unde au reperat un 
port din perioada minoică, 
o navă naufragiată datînd din 
sec. I e.n., precum și un vas. 
probabil venețian, avînd la bord 
tunuri.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sctnteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fae la oficiile poștale șl difuzor» din întreprinderi șl instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Grlviței nr. «4—66 P.O.B. — 3001, telex i 11 683 sau 11 226. Tiparul t Combinatul poligrafic CASA SC1NTEU «0 360


