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A
îmbunătățirea activității de rezolvare a sesizărilor.

propunerilor și solicitărilor oamenilor muncii
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0 A

■
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fi greșit să apre- 
și aplicarea aces-

Hotărârea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la îmbunătățirea activității de 
rezolvare a sesizărilor, propunerilor 
șl solicitărilor oamenilor muncii, 
dată ieri publicității, este un docu
ment de partid deosebit de impor
tant pentru întreaga viață a societă
ții noastre : nu ar 
ciem că adoptarea 
tei hotăriri sînt 
menite să aibă 
adânci repercu
siuni pozitive in 
toate sferele ac
tivității sociale și 
vieții obștești, în 
desfășurarea ope
rei de construcție 
socialistă.

Hotărârea con
stituie o nouă, 
vie și grăitoare 
expresie a demo
cratismului pro
fund al societății 
noastre 
te. 
subliniat 
greșul al XI-lea, ............
așa cum arată 
Programul partidului, înaintarea pe 
calea socialismului, spre comunism 
presupune, în concepția P.C.R., con
comitent cu dezvoltarea impetuoasă 
a forțelor de producție, cu neconteni
ta perfecționare a relațiilor sociale, 
o continuă aprofundare a democra
ției socialiste, intensificarea partici
pării oamenilor muncii la conducerea 
intregii vieți sociale. După cum se 
știe. în acest scop au fost create și 
instituționalizate un întreg șir de 
structuri organizatorice — de la a- 
dunările generale pînă la comitetele 
oamenilor muncii și alte organisme 
de conducere și control obștesc — 
în cadrul cărora reprezentanții mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor își 
spun cuvintul asupra tuturor proble
melor societății noastre, cu conștiința

social is-
Așa cum a 

Con-

într-una din halele întreprinderii 
do construcții de mașini — Reșița

Economii de energie 
și combustibili

Colectivele de muncă di» întreprin
derile industriale ale județului Boto
șani desfășoară o susținută acțiune' 
de economisire a energiei electrice și 
combustibililor. Prin optimizarea 
proceselor tehnologice, reducerea 
consumurilor neproductive și pierde
rilor, de la începutul anului, pe an
samblul județului s-au înregistrat 
economii de peste 100 tone combusti
bili convenționali, 33 megawați oră 
energie electrică, 30 tone de benzină, 
fapt care s-a reflectat în reducerea 
cheltuielilor materiale pe unitatea de 
produs. Cele mai bune rezultate în a- 
ceastă direcție le-au obținut colecti
vele de la întreprinderea textilă 
„Moldova", întreprinderea de indus
trializare a laptelui din Botoșani și 
întreprinderea de corpuri de iluminat 
din Dorohoi. (Eufim Nazarie).

ÎN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE
• Faptul divers • Re
portaj pe glob • Sport
• De la coresponden
ții noștri • De pretu

tindeni 

înaltei responsabilități civice ce le 
incumbă in calitate de stăpini ai tă
rii și ai propriilor destine. Iar in 
acest sistem al democrației noastre 
socialiste, un rol de seamă revine ac
tivității de soluționare a propuneri
lor, observațiilor, sesizărilor, solicită
rilor celor ce muncesc.

Pentru toti comuniștii, pentru toa
te organizațiile de partid, cel mai 

Preocupîndu-se necontenit de ridicarea bunăstării întregului po
por, partidul nostru are în centrul activității sale grija față de om, rezol
varea tuturor problemelor ridicate de cei ce muncesc. Numărul mare de 
scrisori adresate Comitetului Central al partidului reflectă încrederea 
poporului nostru în partid și în Comitetul său Central; prin aceste sesi
zări și scrisori, partidul, organele sale primesc un sprijin puternic în des
coperirea unor neajunsuri, în elaborarea măsurilor pentru îmbunătățirea 
activității în diferite domenii.

înalt exemplu de receptivitate fată 
de opiniile și sesizările oamenilor 
muncii ii oferă intensa activitate a 
secretarului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se 
știe bine că, cu prilejul fiecărei vi
zite in județele și localitățile țării, 
conducătorul partidului și statului 
nostru poartă un rodnic dialog cu 
oamenii muncii din întreprinderi, de 
pe ogoare, din laboratoare, din in
stituții, se consultă cu ei, le solicită 
părerea asupra tuturor problemelor 
care fac obiectul analizelor de lucru și 
în același timp se interesează în
deaproape de problemele și aspectele 
vieții personale a acestora, dînd in
dicații ferme pentru soluționarea o- 
perativă a sesizărilor și reclamațiilor 
juste. Nu arareori sintetizarea și ge-

IRIGAȚII —PE SUPRAFEȚE 
CIT MAI MARI 

cu toate mijloacele, prin participarea 
tuturor locuitorilor de la sate

în ședința din 14 iulie a«c„ Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., examinînd desfășurarea lu
crărilor agricole de vară, a indicat 
ca, ținînd seama de umiditatea re
dusă din unele zone ale țării, să fie 
luate măsuri hotărite pentru folosi
rea la maximum a irigațiilor, pentru 
realizarea udărilor prin toate mijloa
cele de care dispun unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, precum 
și populația de la sate, lată de ce, 
paralel cu măsurile pe care le între
prind în vederea strîngerii la timp 
și fără pierderi a recoltei de grîu și 
executarea celorlalte lucrări agricole 
de vară, organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale si 
conducerile unităților agricole au da
toria să asigure aplicarea riguroasă 
a udărilor pe toate suprafețele ame
najate, să acționeze ferm pentru ca, 
pretutindeni unde pămîntul este în
setat, să se asigure apa necesară 
plantelor.

Din analizele efectuate de organele 
de specialitate se desprinde că. deși 
au fost irigate suprafețe mari — u- 
darea a doua, de exemplu, s-a apli
cat pe o suprafață de aproape un 
milion de hectare — în unele unități 
agricole nu se respectă programele 
zilnice de administrare a apei. Ce 
măsuri se impun cu prioritate în 
vederea aplicării neîntîrziate și co
recte a udărilor pe suprafețe cît mai 
mari ?

în sistemele mari de iri
gații După cum se știe, cea mai 
mare parte din suprafețele irigate, 

SECERIȘUL
Paiele de pe miriști 

imediat strînse și

neralizarea de către secretarul gene
ral al partidului a propunerilor și 
solicitărilor făcute de oamenii mun
cii a stat la baza unor măsuri și 
programe ample pe plan național. 
Acest strălucit exemplu demonstrea
ză elocvent ce fond prețios de idei 
se află încorporat în sesizările și 
propunerile oamenilor muncii.

Viața demonstrează că, întotdeauna

NICOLAE CEAUȘESCU

cînd găsesc o soluționare corespun
zătoare, scrisorile, audiențele, sesi
zările oamenilor muncii au o deose
bită eficientă practică, constituind o 
importantă pirghie de dinamizare a 
activității. Și e firesc să fie așa, de
oarece, prin sesizările și observațiile 
pe care le trimit organelor de partid 
și de stat, oamenii muncii ridică, in 
covîrșitoarea majoritate a cazurilor, 
probleme de un larg interes obștesc, 
privind mai buna organizare a mun
cii si a producției. întărirea disci
plinei în întreprinderi, unități socia
liste ale agriculturii, instituții, ridi
carea calității produselor, realizarea 
de economii, valorificarea rezervelor 
producției — ca și aspecte legate de 
diferitele probleme sociale, de îmbu
nătățirea aprovizionării, probleme 

circa un milion de hectare, au fost 
amenajate în sisteme mari, unde 
transportul apei se face prin canale 
deschise, conducte îngropate sau 
jgheaburi, iar administrarea ei se 
realizează prin aspersiune sau braz
de. Există posibilitatea ca prin în
tocmirea unor programe corecte de 
udări, care au la bază buletinele ela
borate de centrele de avertizare, prin 
instaurarea unei discipline ferme în 
îndeplinirea acestor programe, să se 
aplice la timp cantitățile de apă ne
cesare culturilor. Din datele furni
zate de centrala de specialitate re
zultă că in perioada 10—15 iulie au 
fost efectuate udări pe 251 000 hec
tare. Prin aplicarea măsurilor stabi
lite de comandamentul central, pro
gramele respective au fost respectate 
cu mai multă rigurozitate, unele res
tanțe mici. în jur de 1 000 ha. înre- 
gistrîndu-se doar în județele Dolj, 
Olt și Teleorman etc. Pentru ca 
plantele de pe suprafețe cît mai mari 
să poată beneficia în continuare de 
apă și, pe această cale, să se obțină 
recolte mari la hectar, este necesar 
ca organele de specialitate, conduce
rile unităților agricole să rezolve u- 
nele probleme de strictă actualitate, 
în primul rînd, se impune folosirea 
la întreaga capacitate a sistemelor, 
astfel încît la 10—12 zile să se revină 
cu udări pe aceeași suprafață. Este 
măsura care asigură completarea 
permanentă a deficitului de apă din 
sol și condiții optime de dezvoltare 
a plantelor. De asemenea. trebuie 
acordată cea mai mare atenție bunei 
organizări a muncii, formațiilor de

balotate
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SOCIALISTE
pelocative, sanitare etc. ; totodată, 

această cale ei aduc la cunoștință 
modul cum sint traduse în viață ho- 
tărîrile partidului și legile statului, 
informează forurile in drept despre 
cazurile de încălcare a legii, unele 
manifestări abuzive, de abatere de la 
normele eticii și echității socialiste. 
Este evident că scrisorile și audien
tele, în general sesizările oamenilor 

muncii, reprezin
tă o cale de cu
noaștere aprofun
dată a realități
lor, de temeinică 
informare asupra 
stărilor de lucruri 
reale din diferite 
domenii ale vie
ții economico-so- 
ciale, constituind, 
de aceea, un a- 
jutor indispensa
bil in urmărirea 
modului in care 
își găsește aplica
re politica parti
dului, in elabo
rarea măsurilor 
necesare de îm
bunătățire a acti- 

sferele economiei.vității in toate 
culturii, servirii populației.

Faptul că pe adresa diferitelor or
gane de partid și de sfat, a organi
zațiilor obștești, a întreprinderilor și 
instituțiilor sosesc anual zeci și zeci 
de mii de scrisori ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate constituie o 
expresie
încrederi a oamenilor 
partidul nostru, in statul lor socia
list. a convingerii lor că, sesizînd 
organele de partid asupra feluritelor 
probleme ale vieții economice și so
ciale, vor găsi nu numai înțelegerea 
cuvenită, dar și o rezolvare promptă,

elocventă a nemărginitei 
muncii în

(Continuare în pag. a IV-a)

motopompiști și udători, care trebuie 
să lucreze în două schimburi, astfel 
incit sistemele de irigații să funcțio
neze fără întrerupere. Ziua. și noap
tea. Conducerile întreprinderilor de 
specialitate, ale unităților agricole au 
totodată, obligația ca, printr-o su
praveghere atentă și intervenții ope
rative, să asigure înlăturarea neîn- 
tîrziată a oricăror defecțiuni care 
apar în rețeaua de aducțiune și dis
tribuire a apei.

în amenajările locale. Cu 
forțe proprii și folosind mijloacele de 
care dispun, unitățile' agricole au 
amenajat sisteme de irigații mai 
mici, dar care fac cu putință ca pe 
mari suprafețe plantele să benefi
cieze de apă. Condițiile climatice din 
această vară impun ca și sistemele
(Continuare în pag. a II-a)

ISTORIA PATRIEI—FLACARA VIE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Atelierul „metalurgistului" dac
O recentă descoperire arheologică de mare importanță științifică - în județul Bihor
Ziua de 8 aprilie 1976 se va în

scrie, probabil, printre datele me
morabile ale arheologiei din țara 
noastră. Pentru a înțelege mai 
bine semnificația remarcabilă a eve
nimentului. dar și contextul său — 
descoperirile precedente făcute pe 
același șantier fiind , și ele valoroase 
— vom începe cu o punere in temă. 
Așadar...

Cîteva cuvinte 
despre daci

Unul dintre adevărurile necontes
tate, aflate pînă acum despre stră
moșii noștri din jurul anului 100 
î.e.n. era acela că, în societatea da
cilor, erau foarte la modă podoabele 
de argint. Am numit fibule, brățări, 
coliere etc. Numărul și frumusețea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, vineri, la Neptun, pe genera
lul de armată Nikola Liubicici, secre
tarul federal pentru apărarea națio
nală a-1 Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, care. în fruntea unei 
delegații militare, întreprinde o vizi
tă în țara noastră.

A participat generalul colonel Ion 
Coman, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P:C.R„ ministrul apărării naționale.

Oaspetele a adresat tovarășului

Delegația Uniunii Tineretului Revoluției din Republica Arabă Siriană

■
■g

în ziua de 16 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în stațiunea Neptun, 
delegația Uniunii Tineretului Revo
luției din Republica Arabă Siriană, 
condusă de Feysal Simmak, președin
tele organizației, care face o vizită 
în țara noastră.

La 'primire au participat tovarășii 
Ion Traian Ștefânescu. prim-secretar 
al C.C. al U;T.-C„ Nicu Ceaușescu 
și Radu Enache, membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.

împărtășindu-și impresiile din tim
pul vizitei, conducătorul delegației 
siriene de tineret a avut cuvinte de 
înaltă apreciere față de realizările re
marcabile obținute de tinerii din țara 
noastră în diverse domenii de activi
tate, de poporul român în* edificarea 
noii societăți. . ,

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, in stațiunea Neptun, pe

Președintele Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare 
a Beninului, președintele Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou,

va face o vizită
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Ma- 

obiectelor demonstrează prosperita
tea atinsă pe aceste meleaguri în 
secolele II—I î.e.n., cel puțin de 
unele pături, sugerează puterea eco
nomică a formațiunilor reunite sub 
Burebista, larga circulație de valori 
în spațiul amintit și capacitatea lu
mii geto-dace de a sta ca egală în 
relațiile ei cu popoarele dezvoltate 
ale Europei. Nicăieri nu s-au mai gă
sit atîtea obiecte din argint, de un 
anumit tip, ale perioadei respective.

Părerile arheologilor începeau să 
se împartă însă cînd era vorba de 
proveniența podoabelor. Unii istorici, 
în special din străinătate, presupun 
că lucrăturile de argint ar proveni 
din zone ca cea grecească, celtică, 
ilirică, romană sau din toate aces
tea. Dar cunoscătorii mai direcți ai 
problemei susțin ipoteza că podoa
bele de argint erau nu numai pur
tate, ci și fabricate pe teritoriul Da

Nioolae Ceaușescu un salut din par
tea tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Iosip Broz Tito salutul 
său și cele mai bune urări.

Schimbul de păreri purtat în 
timpul întrevederii a evidențiat do
rința comună de a extinde și întări 
necontenit raporturile de prietenie 
și. cooperare dintre România și Iugo
slavia și, în acest cadru, a fost ma
nifestată satisfacția față de rezulta
tele vizitei secretarului federal iu
goslav pentru apărarea națională.

în timpul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție faptul că relațiile 
tradiționale româno-siriene înregis
trează un curs mereu ascendent, sub- 
liniindu-se că un rol esențial în evo
luția favorabilă a acestor raporturi 
l-au avut întîlnirile și înțelegerile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al Assad. în 
acest context au fost relevate și bu
nele raporturi statornicite între Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist din Siria. între 
organizațiile de tineret din cele două 
țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat necesitatea identificării unor 
noi forme de colaborare între organi
zațiile de tineret din România și Si
ria, pentru ca tineretul să-și aducă o 
contribuție tot mai însemnată la rea
lizarea programelor de dezvoltare e- 
conomică și socială a țărilor lor.

Ambasadorul Republicii Ghana
Kwame Yeboah Boafo, ambasadorul 
Republicii Ghana la București, în vi
zită de rămas bun, cu ocazia încheie
rii misiunii sale în țara noastră.

oficială de prietenie
thieu Kerekou, președintele Comite
tului Central al Partidului Revolu
ției Populare a Beninului, președin
tele Republicii Populare Benin, va 

ciei. Primul argument în acest sens 
era deducția simplă : e logic ca anu
mite produse să fie mai răspîndite 
acolo unde sînt „fabricate" și... in
vers. Afirmația se sprijinea parțial 
și pe unele descoperiri. Astfel, se 
știa că barele de argint erau obți
nute adesea prin topirea monedelor ; 
la Stăncuța-Brăila s-au găsit alătu
rate bare și monede ; analiza lor 
chimică a probat indiscutabil identi
tatea compoziției. Pe de altă parte, 
s-a constatat că dacii obișnuiau să 
tezaurizeze monedele de arginit, păs- 
trindu-le multă vreme, chiar un se
col, după ieșirea lor din uz ca bani ; 
de ce altceva decît să le folosească 
drept material în confecționarea 
„bijuteriilor" ? în sfîrșit, se găsiseră 
pe unele șantiere arheologice frag
mente de sau din posibile ateliere 
de prelucrare : creuzete, ciocane, ni
covale, tipare de turnat bare ; ele nu 
•-au asociat însă niciodată cu pie

vizită ce se înscrie in ansamblul con
lucrării prietenești dintre armatele 
celor două țări.

S-au abordat, de asemenea, as
pecte ale actualității internaționale. 
A fost relevată necesitatea înfăptui
rii unui sistem trainic de securitate 
în Europa și în lume, promovării 
unor relații de colaborare și bună 
vecinătate în Balcani, realizării pe 
plan european și mondial a unor mă
suri efective de dezangajare militară 
și dezarmare, în primul rînd de dez
armare nucleară, edificării unui cli
mat de destindere, cooperare și în
credere între state.

întrevederea a decurs Intr-o am
biantă cordială, tovărășească.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată convingerea că tineretul din 
cele două țări, din întreaga lume va 
contribui activ la soluționarea pro
blemelor complexe ale contempora
neității, la statornicirea unei noi or
dini economice și politice mondiale. 
A fost relevată importanta instaurării 
cit mai grabnice a unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu, a tre
cerii la acțiuni ferme pentru stinge
rea conflictului din Liban pe calea 
tratativelor și respectarea indepen- 
denței, suveranității și integrității te
ritoriale a tuturor statelor din zonă.

în încheierea întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat un salut 
prietenesc și urări de succes în acti
vitatea lor Uniunii Tineretului Re
voluției din Republica Arabă Siriană, 
întregului tineret sirian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

Cu acest prilej a avut Ioc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o ambianță cordială, prie
tenească.

in tara noastră»
face o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Româ
nia în ultima decadă a lunii iu
lie 1976.

sele finite, dînd apă la moara Scep
ticilor. Pedanteria în ale versiunilor 
putea lansa în discuție și posibilita
tea, oricit de eventuală, ca prelucra
rea să fi fost făcută pe teritoriul 
dac, dar nu de către meșteri daci.

Probele în favoarea ipotezei opti
miste erau tot mai numeroase can
titativ, dar din înșiruirea lor lipsea 
o verigă. Descoperirea ei ar fi fost 
de natură să înlăture orice alte ver
siuni.

Formidabila memorie 
a poporului

Rar pasiune în care să bați atîta 
coclaurile, ca cea de speolog. în
__________ Sergiu ANDON 
(Continuare In pag. a IV-a)
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timișene. Cum se acțio-

obișnuite Ia cooperativa 
din Cornești. Combinerii

Mistuite de gurile combinelor, lanu
rile de griu „scad" văzînd cu ochii, de 
la o oră la alta. Marți, 13 iulie, a fbst 
prima zi în care, pe ansamblul jude
țului Timiș, a fost atinsă viteza zil
nică planificată de 10 000 hectare. De 
miercuri se lucrează cu o viteză ce 
depășește cu 25 Ia sută graficele stabi
lite pentru principalele lucrări : re
coltat, balotat, pregătit terenul și în- 
sămînțat. Angajamentul celor aproa
pe 1 500 de combineri de a încheia 
recoltatul griului pînă pe 22 iulie se 
concretizează acum într-un avans de 
aproape 9 000 hectare față de preve
derile programului. Deci, adevăra
ta bătălie desfășurată pe frontul larg 
al piinii noi atinge cotele maxime 
abia de acum. O săptămînă deci de 
maxim efort pentru întreaga suflare 
a satelor 
nează ?

Imagini 
agricolă 
Geza Kiss, Petre Drăgan și Lauren- 
țiu Putărici promit că vor încheia se
cerișul cel tîrziu duminică la prînz. 
Și pentru a întări aceste promisiuni, 
tovarășul Nicolae Doggendorf, pre
ședintele consiliului intercooperatist 
Orțișoara, ne prezintă raportul de 
seară al celor 3 mecanizatori : 36 hec
tare, în medie, pe zi, ceea ce la pro
ducția de aici înseamnă 48—50 tone 
de griu pe fiecare combină. Cu sa
tisfacția omului care-și vede con
cretizate în fapte pînă și cele mai op
timiste variante de desfășurare a ac
tualei campanii, tovarășul N. Doggen
dorf face apoi o amplă prezentare a 
modului în care au fost pregătite și 
se desfășoară lucrările la seceriș. 
Aflăm că în toate cele 7 cooperative 
agricole, combinele lucrează, în me
die, cu 2 ore peste graficul stabilit, 
iar timpul de staționare a combine-

Paiele de pe miriști—imediat strinse și balotate
astfel eliberăm terenurile 

insămințarea celei de-a
pentru 
doua

culturi

l

,Z‘ SUCEAVA

MARE

BISTRITA-NJISA
90 «uBIHOR

MURES
CLUJ

100 HARGHITA

CALAȚI

100
BRAILĂ

PRAHOVA
CĂRAS-SEvERIN VÎLCEA

GORJ

IALOMIȚA

72 TELEORMAN

Cifrele înscrise în perimetrul fiecărui |udeț arată: cifra de sus — suprafața de pe oare s-au strîns și balotat paiele 
(în procente) în cooperativele agricole, Iar cifra de (os — în întreprinderile agricole de stat (la 16 iulie a.c.).
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directorul Ex-

Ca și alte sectoare ale economiei 
județului, minerii maramureșeni se 
află angajați intr-o amplă bătălie 
pentru sporirea productivității mun
cii, reducerea consumurilor speci
fice, a cheltuielilor de producție. 
Direcțiile de acțiune sînt multiple. 
Una dintre ele, care s-a dovedit a fi 
deosebit de eficientă, o constituie 
valorificarea deplină a capacității de 
gindire și creație tehnică a fiecărui 
lucrător, a fiecărei formații de lu
cru.

Dintr-un lung dialog purtat cu jn- 
ginerul I. Izvoran, 
ploatării miniere 
din Baia Sprie, 
am reținut fap
tul esențial că 
pentru întreg 
cincinalul revolu
ției tehnico-știin- 
țifice și aici a fost 
elaborat un pro
gram de dezvol
tare deosebit de 
complex ; aplica
rea acestuia va 
aduce o impor
tantă contribuție 
la înfăptuirea, e- 
tapă de etapă, a 
uneia din sarci
nile majore stabi
lite în dome
niul mineritului I ' 
grală a tuturor zăcămintelor, inclu
siv a celor cu conținuturi de metal 
mal sărace. Este știut că, prin creș
terea continuă a productivității mun
cii, prețul de cost al fiecărei tone de 
minereu extras și prelucrat poate fi 
redus în mod sistematic, chiar și în 
cazul exploatării acestor minereuri 
mai sărace. Și tot în acest scop se 
impune asigurarea unui înalt grad de 
prelucrare. Aceasta ne-a obligat la 
reconsiderarea întregului nostru fel 
de a face exploatarea zăcămîntului, 
astfel îneît la finele cincinalului vom 
fi renunțat la multe din practicile 
noastre în minerit. Sperăm ca mina 
noastră să devină un exemplu nu nu
mai prin tehnologie și mecanizare, ci 
și prin concepție. Am în vedere fap
tul că în minerit gîndirea tehnolo
gică a mers mult înaintea utilaje
lor, dar noi, practicienii, n-avem 
complexe 1 construim, experimentăm 
și grăbim astfel perfecționarea uti
lajelor. întotdeauna minerii au fost 
și constructori.

La consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central al partidului din 
luna mai a.c., tovarășul Nicolae 

valorificarea inte.

lor a fost redus la mai puțin de o 
oră pe secție.

Facem și citeva popasuri pe hota
rele cooperatorilor din Calacea, Sîn- 
petru, Seceani și Bărăteaz. Peste tot 
admirăm entuziasmul cu care se des
fășoară întrecerea dintre mecaniza
tori. Pentru echipa de combineri a 
lui Gheorghe Grad, de la secția Bă- 

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

La cîmp-cu grabă, 
la baza de recepție -

cu zăbavă
răteaz, această întrecere mai înseam
nă de fapt încă o zi bună de lucru, 
după care își vor măsura forțele cu 
alți colegi în cadrul acțiunii de în
trajutorare organizată la nivelul ju
dețului. La cooperativa agricolă din 
Variaș, cei 47 mecanizatori grupați în 
12 formații de lucru dau dovadă de 
bună organizare, muncesc ordonat și 
disciplinat. Ziua de 14 iulie a fost 
o zi record la seceriș : în medie pe 
combină s-au recoltat 52 de tone. A 
fost și un record de excepție, cel al 
luî Milan Raicov. care a depășit 62 
de tone. Cunoscîndu-i pe Petru Fînă- 
țeanu. Andrei Silaghi, Francisc Bur
gher, Ioan Pojar sau Ion Cornet, di
rectorul S.M.A. Variaș, tovarășul

Ceaușescu sublinia! „Aș mal dori 
să atrag atenția asupra necesității 
perfecționării organizării producției 
șl a muncii, luînd măsuri 'de iden
tificare a tuturor rezervelor, întoc
mind programe speciale de mecani
zare a lucrărilor și de automatizare 
a lor". Cum este tradusă în practică 
această indicație la unitatea din Baia 
Sprie ? In acest sens am aflat că 
aici fiecare secție și-a întocmit un 
program propriu de creștere a efi
cienței economice. Să vedem cum a- 
rată un astfel de program la secția 
flotație, de exemplu, secție care va

0 UTILĂ EXPERIENȚĂ LA EXPLOATAREA MINIERĂ DIN BAIA SPRIE

In fiecare secție-program propriu 
de creștere a eficienței economice

lorifică rodul eforturilor tuturor ce
lorlalte sectoare ale minei.

Creșterea ponderii minereului cu 
conținuturi mai reduse, care impu
ne consumuri mai mari, de reactivi 
și creează greutăți în procesul de 
flotare, ducînd la creșterea cheltuie
lilor de prelucrare, a fost una din 
cauzele oare au grăbit elaborarea, 
în primul rind aici, a unui astfel 
de program vizind creșterea eficien
ței economice. „De mai multă vre
me, pe agendla de lucru a comitetu
lui de partid, a conducerii minei, a 
consiliului de control muncitoresc, 
organisme din care fac parte și eu — 
ne explică inginerul A. Cioltea, șe
ful secției flotație — figura ca punct 
de analiză și dezbatere problema re
ducerii prețului de cost Ia faza de 
preparare. împreună cu colaborato
rii mei am început acțiunea direct 
de la locul de muncă al fiecăruia, 
invitîndu-1 pe fiecare să chibzuiască 
ce și cum ar trebui să facem. Ca de 
atîtea ori, și acum am găsit în a- 
ceastă consultare o adevărată co
moară de idei, din care s-a născut, 
apoi, acest program, în numai 6 
puncte, dar cu o eficiență incontes
tabilă".

Bucur Ceamburu, ne promite pentru 
următoarele două zile un record co
lectiv de 420 hectare, ceea ce ar în
semna reducerea secerișului cu cel 
puțin o zi fată de prevederi.

Am întîlnit însă și unele situații 
care ar fi fost de dorit să lipsească.

1) In ciuda asigurărilor liniștitoare 
date de directorul întreprinderii ju

dețene de valorificare a cerealelor, 
tov. Gheorghe Honu, în multe zone 
ale județului drumurile ce duc la ba
zele de recepție sînt practic blocate 
de coloane nesfîrșite de mașini care 
așteaptă pentru descărcare, 
iulie, bunăoară, la baza de 
unde transportă unitățile 
Lugoj, Găvojdia, Coștei și 
așteptau la rînd circa 70 
tocamioane. Era în jurul 
și șoferul loan Mădrăoane 
una din fermele I.A.S. Lugoj 
spunea că așteaptă de la
7. Staționări de 3—4 ore se fac și 
la alte baze de recepție de pe raza 
de activitate a unităților agricole din 
Banloc, Deta, Voiteni, Den ta, Folea,

Marți 13 
recepție 
agricole 
Lugoj el 
de au- 
orei 12 

de la 
ne 

ora

ș$ .«■

.<

Iată pe scurt citeva din prevede
rile concrete ale acestui program : 
1. înlocuirea vagonetelor mici și 
fixe, de la faza de antezdrobire, cu 
vagonete de mai mare capacitate și 
care pot fi descărcate automat. Ran
damentul la descărcare este de circa 
30 de ori mai mare. în plus, se eco
nomisește munca a 6 oameni pe zi, 
iar concasorul nu mai este nevoit 
să funcționeze subalimentat. Efi
ciența economică ? Cel puțin 250 000 
lei pe an. 2. Prin aplicarea unor 
măsuri privind prevenirea funcțio
nării fără randament a instalațiilor 

în caz de oprire accidentală se ob
ține anual o economie de aproape 
15 000 kWh energie electrică. 3. S-a 
constatat că prin mărirea suprafeței 
de ciuruire a minereurilor se elimi
nă trecerea în treapta a Il-a de sfă
râmare a unei cantități de citeva 
zeci de mii de tone minereu, ceea ce 
înseamnă o economie de energie e- 
lectrică și de bandaje de oțel în Va
loare de circă 200 000 lei pe an. 4. A- 
ceastă măsură are în vedere sim
plificarea circuitului minereului în 
procesul de flotare, renunțîndu-se la 
jgheaburile de oțel (54 tone de oțel 
consum pe an), rezultînd de aici, 
totodată, o reducere a consumului 
de energie electrică de aproape 
300 000 kWh pe an. în total, o efi
ciență de peste 300 000 lei pe an.

Și așa mai departe am putea nota 
și alte măsuri. Dacă tragem lihie și 
adunăm, rezultă că aplicarea lor — 
fără lucrări de investiții, ci doar 
prin resurse proprii și fonduri de 
tehnică nouă — va avea ca urmare 
realizarea unei producții-marfă su
plimentare de cel puțin 2 milioane 
lei pe an, economii la prețul de cost 
de circa 1,5 milioane lei și — lucrul 
cel mai important — flotația va pu.- 

Jebel, Gătaia_, Teremia Mare și alte
le. Cauzele sînt multiple. Este vorba 
între altele de o insuficientă preocu
pare în direcția extinderii și mecani- 
zării punctelor de preluare, neajun
suri mari în organizarea muncii, de 
coordonare și un control defectuos 
din partea specialiștilor de la între
prinderea județeană de resort. în 
fața unor asemenea probe evidente 
de slabă organizare a activității, sur
prinde ușurința cu care directorul 
întreprinderii respective prezintă — 
în culori trandafirii — activitatea u- 
nităților din subordine.

2) La începutul actualei campanii, 
conducerea întreprinderii „Semănă
toarea" București ținea să-și facă 
publice acțiunile pe care le va între
prinde pentru asigurarea asistentei 
tehnice la combinele aflate în garan
ție prin trimiterea în teren aașa-nu- 
mitelor echipe „service". Din discuțiile 
avute cu conducerile unor stațiuni de 
mecanizare aflăm că de fapt aceste 
echipe se reduc la un simplu delegat 
care constată, face notă și îndeam
nă... la răbdare.

3) Tehnica modernă a introdus pen
tru stringerea paielor presele de ba
lotat. Pe ansamblul județului Timiș 
capacitatea acestora nu a putut fi co
relată cu cea a combinelor. Pe mă
sură ce secerișul înaintează, decala
jul între recoltat și eliberat terenul 
se accentuează. Soluția de remediere 
ar consta în mobilizarea forțelor din 
sate la strînsul paielor cu furca sau 
grebla. Pe itinerarul parcurs nu am 
văzut nici măcar o singură acțiune 
în acest sens. Ce părere au primarii 
comunelor ?

Iosif POP 
Cezar IOANA

Concomitent cu recoltarea griului, 
in toate unitățile agricole munca 
trebuie să fie în așa fel organizată 
Incit, în cel mai scurt timp, terenu
rile să fie eliberate de paie pentru 
a fl pregătite și însămînțate cu a 
doua cultură. Totodată, paiele — 
producție secundară de la cultura 
cerealelor — sînt folosite la comple
tarea bazei furajere. Iată de ce ele 
trebuie strinse fără lntîrziere și de
pozitate cu grijă.

în aceste zfle se impune cel mai 
mult grăbirea strîngerii paielor de 
pe terenurile care au fost cultivate 
cu cereale păioase, pentru ca aces
tea să poată fi însămînțate cu a doua 
cultură. Or, în unele județe — după 
cum se desprinde din cifrele înscrise 
pe harta alăturată — s-au creat de
calaje mari între suprafețele recol
tate și cele eliberate de paie. Astfel, 
in cooperativele agricole din județele 
Argeș, Dîmbovița, Mehedinți, Tele
orman, paiele nu au fost balotate 
nici pe jumătate din suprafețele de 
pe care s-a strins recolta de orz și 
griu. Situația nu este mulțumitoare 
nici în întreprinderile agricole de 
stat din județele Mehedinți, Te
leorman șja., paiele au fost balotate 
doar pe suprafețe mici.

Așa cum a indicat comandamentul 
central, trebuie întocmite grafice zil
nice de lucru pentru fiecare presă 

1
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tea scoate suplimentar în fiecare an 
din bulgării de minereu o cantitate 
de 44 tone de metale neferoase.

Cine sint autorii acestui program 
muncitorește chibzuit și care se a- 
plică de pe acum? Să le amintim nu
mele, așa cum a făcut-o cu respect 
și mîndrie șeful secției : Șt. Silaghi, 
S. Gyarfas, Al. Jedenak, V. Petruș- 
ca, Al. Lăpușan, I. Silaghi, I. Ob- 
hauer, I. Șerban — maiștri, celulari, 
șefi de echipă, morari.

De ce se insistă atît de mult pe 
elaborarea în acest mod și pentru 
fiecare secție în parte a programelor 

de creștere a efi
cienței economice 
ne-a explicat mai 
pe larg secretarul 
comitetului de 
partid, Mihai Co- 
cuz. „De regulă se 
alcătuiau astfel de 
programe la nivel 
de întreprindere, 
care apoi se 
transmiteau către 
secții. Ele se în
tocmeau de cadre 
tehnico-adminis

trative, după care 
se supuneau apro
bării. Cît de te
meinic puteau fi 
stabilite măsurile 

în acest mod e lesne de înțeles. Cu 
totul altfel stau lucrurile cind la ela
borarea lor participă cei care 
lucrează nemijlocit în producție. 
Cine alții decît ei pot ști mai 
bine ce măsuri sînt necesare și 
unde pot fi aplicate cu mai mare 
eficiență economică ? Am creat ast
fel climatul necesar manifestării 
depline a inițiativei fiecărui comu
nist, a fiecărui preparator. în acest 
fel, fiecare va lupta cu toată ardoa
rea pentru înfăptuirea propriilor pro
puneri și pe care le-a considerat 
cele mai eficiente.

La Baia Sprie, ca și în alte uni
tăți miniere din Maramureș, se dă o 
neîntreruptă bătălie pentru sporirea 
randamentului și a calității muncii. 
Fie că aceasta se cheamă reducerea 
consumului de lemn de mină sau de 
materiale, fie că are pe generic in
troducerea unor tehnologii de mare 
productivitate sau utilaje perfecțio
nate, bătălia aceasta are un instru
ment de lucru verificat : „programul 
propriu de creștere a eficienței eco
nomice în fiecare secție".

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteiî

Lucrâri de actualitate In agriculturii i semănatul culturilor duble. Aspect de pe terenurile I.A.S. Lehllu, |udețu! Ia
lomița (fotografia din stingă). Și aplicarea neîntîrziatâ a udârilor pe suprafețele însămînțate. Imagine de la C.A.P. Că

lărași (fotografia din dreapta).

Fîntîni arteziene?

Consecințele ?

Vizitînd în aceste zile unitățile a- 
gricole din județul Ialomița ești 
martorul unei preocupări generale 
din partea motopompiștilor, a echi
pelor de udători formate din meca
nizatori și cooperatori, pentru a iriga 
culturile pe suprafețe cît mai mari. 
Sint și situații cind echipamentele 
de udare sînt lăsate să funcționeze 
fără supraveghere.
La una din fermele I.A.S. Ivănești 
am găsit într-un lan cu soia o aripă 
de udare la care se desfăcuse o con
ductă. Apa țîșnea ca dintr-o fintînă 
arteziană. In jur se făcuse o băltoacă 
în toată legea. Evident, scăzînd pre
siunea apei, se face o udare de mîn- 
tuială, mai multă pagubă decît câș
tig. Orice efort de a găsi pe mecani
cul care răspundea de aripă a fost 
de prisos, părăsise locul de muncă, 
uitînd de atribuțiile ce-i reveneau. 
Și la C.A.P. Călărași am găsit moto- 
pompe funcționând fără supraveghe
re, iar de-a lungul aripilor de udare 
aspersoare sărite, altele blocate, din 
care cauză distribuția apei nu se 
face uniform. Trebuie supravegheate 
continuu aripile de udare, pentru a 
se face udări de calitate bună și a se 
obține astfel producțiile planificate.

A. PAPADIUC

fie îndeplinite 
organizațiile de

— grafice care să 
exemplar. Totodată, 
partid și comandamentele comunale 
au datoria să organizeze acțiuni de 
masă — cu participarea, cooperato
rilor, a elevilor, a altor locuitori de 
la sate — pentru eliberarea grabnică 
a terenurilor de paie. Spre a se câș
tiga timp, este indicat ca baloții de 
paie să fie scoși la marginea tarla
lelor, iar pe terenul rămas liber să 
intre irhediat utilajele la pregătirea 
terenului și semănat. Printr-o amplă 
mobilizare de forțe este posibil și 
necesar fca terenurile recoltate să 
fie de îndată eliberate de paie, ast
fel Incit semănatul celei de-a doua 
culturi să se facă fără întîrziere, în 
cel mult 48 de ore de la strîngerea 
recoltei de cereale păioase.

COMEHȚIJL BUOTEȘTO-MAI APROAPE
DE CERINȚELE CUMPĂRĂTORILOR

Activitatea comercială din Capi
tală a marcat în ultimii ani îmbu
nătățiri importante. Bunăoară, în 
anul 1975 volumul mărfurilor puse 
la dispoziția populației a fost cu 
peste 45 la sută mai mare față de 
1970, s-a extins cu aproape o pătri
me suprafața comercială, iar nume
roase unități noi și dintre cele exis
tente au fost modernizate sau spe
cializate. Au apărut astfel noi ma
gazine și raioane profilate în vînza- 
rea diferitelor mărfuri alimentare, 
magazine specializate în desfacerea 
produselor pentru copii („Materna"), 
a articolelor de sport și turism, a 
articolelor electrice și ajtele. în sec
torul alimentației publice, 112 bufete 
și bodegi au fost transformate în uni
tăți cu specific culinar, au fost or
ganizate mai multe unități și secții 
„Gospodina", bufete de incintă, 
puncte de vînzare a gustărilor calde 
și reci, centre de vînzare a băutu
rilor răcoritoare și a înghețatei etc.

Pornind de la aceste rezultate, care 
s-au reflectat în îmbunătățirea con
dițiilor de aprovizionare și servire a 
populației Capitalei, consfătuirea or
ganizată ieri de Comitetul municipal 
București al P.C.R. cu activul de 
partid din comerțul bucureștean a 
făcut o amplă analiză a cerințelor 
care se pun în momentul de față în 
acest domeniu, stabilind noi măsuri 
în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comu
nă a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României din 1 iulie a.c. 
Astfel, atît în materialul prezentat 
consfătuirii de tovarășul Ion Dincă, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, cît și în cuvîntul 
participanților. s-a apreciat că, pe 
lîngă rezultatele bune obținute în ul
timul timp, în comerțul bucureștean 
continuă să se manifeste diferite 
neajunsuri, datorate. în principal, 
insuficientei preocupări a lucrători
lor din sfera circulației mărfurilor 
pentru valorificarea deplină a im
portantelor eforturi materiale ce se 
fac în acest domeniu pe linia lăr
girii bazei materiale, a creșterii fon
dului de marfă repartizat organiza
țiilor comerciale. Deși, an de an, s-au 
alocat fonduri corespunzătoare de in- 

_ vestiții, totuși rețeaua comercială este 
încă neproporțional dezvoltată, unele 
din noile cartiere nebeneficiind de do
tările necesare. De asemenea, in 
multe unități, cu toate că există con
diții materiale adecvate, se practică 
încă forme 
servirea și 
rilor fiind 
posibilități, 
registrează .
și repartizării fondului de marfă în 
cantitățile și structura sortimentală 
solicitate de populație.

Participanții la consfătuire au scos 
în evidentă necesitatea de.a se ac
ționa pentru darea la timp în func
țiune a noilor unități, pentru readu
cerea in circuitul comercial a unor

greoaie de comerț, auto- 
alegerea liberă a mărfu- 
puțin extinse fată de 
Unele lipsuri se mal in
și în privința asigurării

Irigații—pe suprafețe cît mai mari
(Urmare din pag. I)

cit 
la 
și 
în 
să

folosite 
măsurile 

înainte 
generală.

locale de irigații să fie 
mai intens. In afară de 
care ne-am referit mai 
care au o valabilitate 
sistemele locale de irigații trebuie 
se urmărească în mod deosebit cu
rățirea canalelor de vegetație, pentru 
ca apa să circule nestinjenit, buna 
funcționare a motopompelor și a 
echipamentelor de udare, trasarea 
de rigole acolo unde irigarea se face 
pe brazde. Totodată, se cere ca în 
comune, în unitățile agricole să fie 
identificate și utilizate noi surse de 
apă — rîuri. lacuri, bălți, să se facă 
foraje în vederea folosirii pînzei 
freatice.

Concomitent cu identificarea și fo
losirea tuturor surselor de apă, o 
atenție deosebită trebuie, acordată 
utilizării raționale a apei. Aceasta 
impune ca, atît în sistemele mari, cît 
și in cele locale, normele de udare 
să fie determinate științific, în func
ție de umiditatea solului și consu
mul de apă al plantelor. Specialiștii 
care lucrează în cadrul centrelor de 
avertizare au datoria să dea dovadă 
de toată răspunderea la întocmirea 
programelor de irigații, iar acestea 
trebuie respectate cu cea mai mare 
strictețe de specialiști și conducerile 
unităților agricole. Udarea nu tre
buie să însemne nicidecum risipă. 
Apa trebuie să fie gospodărită cu 
chibzuință, să nu fie lăsată nicăieri 
să curgă în gol, să se irosească. Ea 
trebuie să ajungă pe terenurile unde 
este absolut necesară pentru a asi
gura umiditatea optimă în sol — 
condiție hotărîtoare pentru dezvolta
rea normală a plantelor.

Folosirea mijloacelor simt- 
ple de udare. Acol° unde nu 
există amenajări pentru irigații și 
pămîntul are nevoie de apă este o-

LA I.I.L. „BANATUL”

Livrări suplimentare de produse
Colectivul întreprinderii ti

mișorene „Banatul" — din ca
drul grupului unităților de in
dustrie locală Timiș — a obți
nut, de la începutul anului. în
semnate sporuri de producție. 
Datorită acestui) fapt, au putut 
fi livrate suplimentar la fondul 
pieței produse în valoare de 
peste 2 milioane lei. Este vorba 
în principal de mobilier : dor
mitoare, camere combinate, bu-

spații care au primit între timp alte 
destinații. S-a criticat faptul că in 
alimentația publică s-au redus — in 
detrimentul bunei serviri a publicu
lui consumator — numărul și va
rietatea preparatelor, prin re
nunțarea uneori la tradițiile bu
cătăriei românești, la pregătirea 
unor mîncăruri pe bază de legume, 
paste făinoase, ouă, lapte și deri
vate ale acesituia.

Analizînd pe larg toate aceste de
ficiente, participanții la consfătuirea 
de ieri au arătat că stă în puterea 
comuniștilor, a tuturor lucrătorilor 
din sectorul comercial de a le depăși, 
avînd asigurate pentru aceasta toate 
condițiile materiale necesare. Toc
mai de aceea programul de măsuri 
adoptat de consfătuire vizează, în 
principal, latura calitativă a muncii 
din sfera circulației mărfurilor pri
vind perfecționarea activității în do-

însemnări 
de la o consfătuire 
care a avut ioc ieri 

în Capitală

perioada 1971—1975) să fie re
in sensul de a se acorda prio- 
construcțiilor din noile car- 

îneît pînă în anul 1978 
se acopere integral necesa- 
de spații din zonele defici- 
in prezent. S-a stabilit, tot-

meniul realizării investițiilor, al pro
filării și specializării unităților, 
bunei organizări și al aprovizionării, 
al îmbunătățirii nivelului de servire a 
publicului consumator. Astfel, s-a 
stabilit ca programul de investiții co
merciale (care în actualul cincinal 
este de aproape 2,5 ori mai mare de
cît în 
văzut, 
ritate 
tiere, 
să 
rul 
tare u, u—ow,uu,,,
odată, ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să se completeze rețeaua de desfa
cere prin extinderea comerțului stra
dal la aproape 1 000 tonete, chioșcuri 
și alte unități mobile de vînzare. In 
afara celor două mari magazine ce se 
vor deschide în acest an („Bucur- 
Obor“ și „Unirea") se vor mai con
strui în acest cincinal încă 4 mari ma
gazine universale în cartierele Titan, 
Drumul Taberei, Berceni și Grivița 
(zona Gării de Nord), precum și 4 
magazine tip BIG, de asemenea, am
plasate în noile cartiere. în vederea 
perfecționării organizării rețelei de 
magazine, se va iniția încă din acest 
an o nouă acțiune de reprofilare a 
unităților, în funcție de cerințele 
populației.

Pentru asigurarea fondului de 
marfă în cantitățile și sortimentele 
solicitate de populație, s-a stabilit ca, 
în cel mai scurt timp, toate întreprin
derile comerciale din Capitală să a- 
nalizeze situația onorării contracte
lor de aprovizionare, în vederea re
cuperării restanțelor de la furnizori 
și a divensificării mai largi a sorti
mentului de produse, in conformitate 
cu recentele prevederi ale „Progra- 

bligatoriu »ă se facă udarea culturi
lor (legume, pepiniere, plantații viti- 
pomicole), ou orice mijloace aflate 
la îndemîna lucrătorilor din agricul
tură — începînd cu cisternele, sa
calele. butoaiele și terminînd cu gă
lețile. Este indicat să fie folosite în 
acest scop toate sursele de apă, dar 
mai ales fîntînile. Important este ca 
peste tot. utilizîndu-se asemenea 
mijloace, să se asigure apa necesară 
plantelor care suferă de secetă, in
clusiv celor situate pe terenul de 
lîngă casă sau pe loturile în folo
sință. Cu cît vor fi mai mari supra
fețele irigate cu mijloacele locale, cu 
atît recoltele obținute vor fi mai 
mari. Iată de ce nici un efort nu 
trebuie precupețit atunci cind este 
vorba de soarta recoltei.

Desigur, răspunderea pentru înde
plinirea exemplară, riguroasă a pro
gramelor de irigații, atît în sistemele 
mari, cît și în cele locale, o poartă 
organele de specialitate, conducerile 
de unități agricole. In același timp, 
este de datoria organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare comu
nale și comandamentelor locale să 
asigure participarea la executarea 
lucrărilor de irigații, la întreaga 
muncă de udare a culturilor, prin 
orice mijloace, a tuturor locuitorilor 
de la sate, a tuturor deținătorilor de 
terenuri cultivate, în conformitate 
cu obligațiile stabilite prin lege de 
a se lucra bine pămîntul. spre a se 
obține producții cît mai mari. Spre 
aceasta trebuie să-și îndrepte cu 
prioritate activitatea consiliile popu
lare comunale, comandamentele lo
cale. comitetele comunale de partid, 
astfel incit toți locuitorii satelor, ti
neri și vîrstntci, să participe la a- 
ceastă acțiune de mare răspundere 
și însemnătate economică — udarea 
culturilor pe suprafețe cît mai mari, 
oriunde pămîntul este însetat, pen
tru ca ele să crească viguros și să 
dea recoltele sporite prevăzute.

cătării, scaune de cele mai di
verse modele și tipuri. Multe 
dintre aceste produse au fost 
introduse In fabricație chiar în 
cursul primului semestru al a- 
cestui an. La baza depășirii sar
cinilor de producție a stat creș
terea continuă a productivității 
muncii, indicator la care s-a 
înregistrat un spor de 2.2 la 
sută față de prevederi. (Cezar 
Ioana).

mului privind producția și desfacerea 
către populație a bunurilor de con
sum în perioada 1976—1980“.

In domeniul alimentației publice 
s-a hotărit ca în toate unitățile să se 
revadă sortimentul minimal obliga
toriu, întocmindu-se pe baza lui 
liste-meniu diversificate. In care să 
predomine mîncărurile tradiționale 
românești, minuturile, gustările, alte 
preparate de bucătărie realizate in 
principal pe bază de legume, ouă, 
paste făinoase, lapte și produ
se lactate etc. Se va extinde 
simțitor rețeaua de unități (de peste 
două ori pînă în 1980), atît prin 
construcții noi, cit și prin preluarea 
de către comerț a unor clădiri care 
în prezent au o altă destinație. Vor 
fi organizate în principal restauran
te cu autoservire, unități expres, 
chioșcuri pentru desfacerea gustări
lor, unități „Gospodina", patiserii, 
unități tip „lacto", covrigării, simi
gerii, unități pentru desfacerea bă
uturilor răcoritoare, berării etc. 
Se vor construi, totodată, un mare 
complex de producție culinară și un 
laborator pentru unitățile de turism, 
precum și noi laboratoare de cofe- 
tărie-patiserie.

In discuții, ca și în planul de mă
suri adoptat de consfătuire, s-a acor
dat o atenție deosebită acțiunilor ce 
trebuie desfășurate pentru îmbunătă
țirea stării igienico-sanitare din co
merț, măsuri cu atît mai necesare cu 
cît în rețeaua de desfacere, și mai 
ales în alimentația publică, ordinea 
și curățenia lasă încă mult de dorit.

întrucît ridicarea nivelului de ser
vire din unitățile comerciale depinde 
în mare măsură de gradul de pregă
tire și educare a lucrătorilor din a- 
cest domeniu, consfătuirea a prevăzut 
ca întreg programul de instruire și 
perfecționare a cadrelor stabilit pen
tru 1976 și, în continuare, pînă în 
1980, să fie îndeplinit în cele mai 
bune condiții. Astfel, în acest an, a- 
proape o pătrime din personalul de 
servire din comerț va urma diferite 
forme de perfecționare. Au fost stabi
lite. totodată, măsuri corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea muncii de edu
cație politică și cetățenească în rin- 
dul lucrătorilor din comerț, domeniu 
ce prezintă încă serioase slăbiciuni. 
Faptul că în rețeaua de desfacere se 
mai înregistrează cazuri de lipsă de 
solicitudine a personalului de servire 
față de publicul consumator dove
dește că nu peste tot conducerile de 
unități și întreprinderi comerciale, 
organele și organizațiile de partid, 
de sindicat și tineret adoptă o ati
tudine activă pentru educarea lu
crătorilor. In acest sens, am reținut 
hotărîrea comuniștilor din sectorul 
circulației mărfurilor de a aduce 
o contribuție sporită Ia perfecționa
rea întregii activități, astfel îneît co
merțul bucureștean să se apropie tot 
mai mult de cerințele cumpărătorilor, 
să asigure acestora condiții îmbună
tățite de aprovizionare și servire.

Mihai IONESCU
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Sfatul Omeniei
Sîntem în una din sălile Consi

liului popular municipal Brașov. 
Marți. 6 iulie 1976. Se reunește. în 
cea de-a 260-a ședință de lucru, 
un for obștesc, un for de opinie 
publică, iar intr-un anume sens 
un complet de judecată, dar nu un 
complet chemat să pronunțe sen
tințe ori să aplice 
menit să consilieze, să 
autoritatea cuvîntului la 
rea unor stări de lucruri 
obștii, care, prin cursul 
din albia normalului, să ___ ,___
dă, altfel spus, acte de justiție so
cială, făcîndu-se apel, nu la texte de 
legi, ci la bunul simț elementar ce 
trebuie să sălășluiască în fiecare om 
cu cuget curat. Se reunea. în cea 
de-a 260-a ședință a sa de lucru. 
Sfatul Omeniei din Brașov.

Instituția, existentă în numeroa
se localități ale țării, nu mai are 
nevoie să fie prezentată. Ea s-a 
născut și acționează ca un răspuns 
la cerințele de ordin educativ, etic, 
ale societății noastre, ca factor de 
opinie publică avînd drept rol ceea 
ce. metaforic, s-ar putea numi cu
rățirea pădurii de uscături.

Primul a intrat un tînăr. Are 21 
de ani. a absolvit șapte clase ele
mentare — aceasta cu ani în urmă 
— iar pînă astăzi nu a produs ni
mic. nu a realizat nimic, întrucît 
nu a prestat în nici o parte nici 
măcar o singură zi de lucru. îl țin 
părinții.

— De ce. tinere, nu vrei să mun
cești ? Iată. îti oferim o posibilitate 
de încadrare unda să poți deprin
de o profesie, să intri în rindul 
oamenilor.

Cel sfătuit 
pămînt. pare 
puns pozitiv 
tărește o dată lucrurile 
a lua o hotărîre. pentru 
din urmă să decidă :

— La toamnă plec în 
Așa că... Nu mai am cînd. După 
ce fac armata am să văd : atunci, 
sigur că...

Dar Sfatul Omeniei nu s-a în
trunit doar să asculte, numai să ia 
act de o opinie ori să se resem
neze în fața vreunei însăilate ar
gumentări. Oamenii intervin, pun 
întrebări, aduc în sprijin exemple, 
cazuri în care tineri, țrecum cel de 
față, după ce au ascultat povața 
Sfatului Omeniei, și-au găsit un 
rost în viață, au devenit folositori 
societății, atunci cînd s-ar fi putut 
crede că nu mai este nimic de 
scos din asemenea elemente. Se 
invocă, cu convingere, principiile 
si normele de viată ale societății 
noastre, societate a muncii crea
toare. care nu poate tolera în si
nul ei inactivitatea, traiul pe spa
tele altora, chiar dacă aceștia se 
cheamă părinți. Tînărul din fața 
lor se mai gîndește. dă să plece la 
un moment dat. însă își stăpînește 
intenția și... Pronunță „Da".

Succintul proces-verbal încheiat 
la finele ședinței avea să consem
neze. la „cazul" Nicolae P-, urmă
toarele : „Se hotărăște să se pre
zinte mîine la Oficiul forțelor de 
muncă pentru repartiție".

Călcînd cu sfioșenie. copleșită de 
apăsarea dureroasei situații pe care 
venea să o expună, ca apoi să cea
ră sprijin. în fata Sfatului Ome
niei a compărut o femeie mică de 
statură, a cărei vîrstă putea fi a- 
proximată. după înfățișare. în jurul 
a 55 de ani. Venise singură, neche
mată de nimeni. împinsă de o stare 
de fapte pe care o îndura de vre
me îndelungată, care o traumatiza în 
adîncul ființei, făcîndu-i. cum sin
gură se exprima, zilele amare. Ve
nise să se plîngă de cei doi fii pe 
care-i are. Vasile și Gheorghe, 
întîiul în vîrstă de 26 de ani. cel 
de-al doilea de 28 de ani. în du
reroasa ei relatare, pe alocurea in
coerentă și fragmentată de un 
plînset înăbușit, această mamă ară
ta Sfatului Omeniei că cei doi fii 
ai ei. fără să contribuie cu nimic. îi 
pretind masă bună, nat curat, casă 
încălzită. Iar toate acestea — din ce? 
Dintr-o modestă pensie și din tru-

sancțiuni, ci 
ajute cu 
îndrepta- 
din .data 
luat, ies 

întreprin-

coboată privirile în 
că ezită între un răs- 
și „nu", că mai cîn- 

înainte de 
ca în cele

armată...

da mîinilor unei ființe fragile. îm- 
bătrînită înainte de vreme..Venea 
să se plingă și să ceară sprijin nu 
mama unor copii de grădiniță sau 
de. scoală elementară. în fața unei 
învățătoare care nu muștruluiește 
îndeajuns copii neastîmpărați. ci 
o femeie în vîrstă. purtînd in con
știință povara rușinii că fiii ei. oa
meni în toată firea, au pierdut 
simțul bunei cuvinte și se cer che
mați la ordine. De către cine ? Jus
tiția și militia nu au a se ameste
ca în treburi de familie decît a- 
tunci cînd în viata oamenilor se 
petrec lucruri tragice. Mama celor 
doi fii — să le spunem pe nume : 
Vasile și Gheorghe Ră(oi — ruga 
cu lacrimi în ochi și cu blîndete 
de mamă să se facă o intervenție 
omenească pe lingă cei doi fii ai 
săi, pentru ca aceștia să adopte 
un comportament normal.

Nu cunoaștem care va fi fost re
zultatul demersului 
Sfatul Omeniei. In 
al aceleiași ședințe 
cu privire la acest 
mat. pentru marțea 
cizăm că ziua de marți este. în fie
care săptămînă. zi de activitate a 
Sfatul,ui Omeniei). Este foarte posi
bil ca intervenția să fi avut un e- 
fect salutar, după cum. tot astfel, 
ea ar fi putut să fi rămas fără ur
mări. Important de subliniat ni se 
pare însă faptul că această instan
ță a opiniei publice nu numai că 
se bucură de credit moral, dar a in
trat în conștiința cetățenească ase
meni unui factor viu și de presti
giu la care se poate apela fără 
riscul de a bate la o ușă închisă 
ori la una ce se deschide de cir
cumstanță.

Am cercetat arhiva acestei insti
tuții din municipiul Brașov. In 
decursul celor cinci ani de activi
tate. cu ajutorul activiștilor săi vo
luntari sau prin sesizări venite din 
partea cetățenilor. Sfatul Omeniei a 
depistat un număr de 740 cazuri de 
tineri care, abandonînd școala sau 
părăsind primul lor loc de muncă, 
ajunseseră să trăiască din expe
diente ori să constituie o povară 
pentru familie. Li s-a căutat o so
luție de viață, un modus vivendi 
care să-i scoată din impas. Cei mai 
mulți dintre aceștia sînt în prezent 
nu numai încadrați, dar și definitiv 
stabilizați la un loc de muncă în 
fabrică. în comerț. în transporturi, 
pe vreun șantier. Alți 114 se află 
sub control. Ce este acest control ?... 
Timp de șase luni de la încadrarea 
lui într-un loc de activitate, recu
peratul — nu avem cum altfel să-i 
spunem — este tinut sub observația 
Sfatului Omeniei și iese de sub a- 
ceastă observație atunci cînd se do
vedește că. luînd în serios lucrurile, 
omul a intrat pe făgașul firesc. 
Fiecare caz își are dosarul lui. fișa 
sa. în care sînt. ca la serviciul Per
sonal al oricărei instituții, consem
nate elementele esențiale ale evo
luției către o situație normală a ce
lui aflat în evidentă. Un număr de 
110 cazuri nu și-au găsit încă o 
rezolvare.

Plecasem la Brașov cu ideea de 
a vedea și ce mai este nou la Sfa
tul Omeniei. Nu credeam, sincer 
vorbind, că mă voi confrunta cu 
realități atît de evidente. In toate 
cîte le întreprinde acest forum al 
bunelor oficii este încorporată nu 
numai convingerea că omul — chiar 
atunci cînd a rătăcit în mod grav 
drumul drept — poate fi format 
în spiritul normelor de muncă și 
viată ale societății în care trăiește, 
societatea noastră socialistă, dar și 
o mare încărcătură de efort întru 
transpunerea în fapte a acestei 
convingeri. Cifrele de mai sus — 
iar dincolo de cifre se situează alte 
elemente ce nu pot fi nicicum mă
surate cantitativ — vorbesc 
mult decît elocvent despre 
tele binefăcătoare 
de voluntariat pus 
cietătii. al omului, 
spirată denumire 1 
niei.
N. POPESCU-BOGDANEȘTI

întreprins de 
procesul-verbal 
se consemna, 
caz : „De che- 
viitoare". (Pre

mai 
efec- 

ale acestui act 
în serviciul so- 
care este — in- 
— Sfatul Ome-

Maistrul Sava Băietu 
(maistru sticlar la între
prinderea de corpuri de 
iluminat din Dorohoi) cre
de că e nevoie de talent in 
mai toate meseriile, dar 
mai cu seamă în aceea de 
sticlar. Dar că abia de la 
talent încolo începe munca. 
Și procedează în consecință, 
„se luptă" cu talentele ca 
să Ie articuleze însușirea 
fundamentală : capacitatea 
de efort și concentrare. 
Maistrul Sava Băietu crede 
că oricîtă răbdare și trudă 
ai cheltui pentru a ajuta un 
tînăr să devină un om dă
ruit intereselor generale, 
un pasionat al muncii sale, 
nu este niciodată prea 
mult, chiar dacă rezulta
tele nu sînt totdeauna în
curajatoare. „Unii tineri 
fac năzbîtii din dorința, 
firească vîrstei lor. de a se 
face remarcați în oraș — 
spune el. Foarte bine ; noi 
i-am convins aici pe tineri 
că personalitate autentică 
devii remareîndu-te prin 
iscusința în muncă, trans- 
formînd meseria în artă".

Sava Băietu crede că de 
unii tineri trebuie să te • 
ocupi pină Ia capăt, adică 
„să te amesteci și în viața 
lor personală", pentru că, 
mai ales acolo, fiind lipsiți 
de îndrumare, sînt gata să 
calce pe alături. Pe unii îi 
învață și cum să-și 
nisească retribuția.

Sava Băietu a 
„miracolul" de a fi 
format pe „cei mai 
„cei mai buni". Muncește 
mult. E uneori obosit, dar 
își impune totdeauna voia 
bună...

Sava Băietu e membru «I 
Partidului Comunist 
mân. Din 1965.

în aceeași hală, dar nu 
ca sticlar, ci ca mecanic de 
înaltă calificare, lucrează 
Gheorghe Nedejde. Total - 
diferit de celălalt. Nu nu
mai prin aceea că e mai 
virstnic. Nedejde e ceea ce 
s-ar putea numi un moldo
vean posac. Meseriaș neîn
trecut. se zice că nu există 
mașinărie pe care să n-o 
poată drege, Lucru nu prea 
cunoscut, pentru că el „tace 
și face". Domol și sigur în

nii săi, unele manifestări 
teribiliste. Ii cam jignea... 
Nu, am spus, nu așa se 
poartă un comunist. Dacă 
intră în partid cu asemenea 
metehne s-ar putea sâ 
creadă că tocmai asta îi 
cere partidul... Or, nu-i 
deloc așa... Nu știu de ce 
nu i se spusese lucrul aces
ta acolo, în adunarea care 
l-a primit. Comitetul trebu
ia să repare această greșea
lă. Iar eu eram în măsură

Dumitru Lupu de la între
prinderea mecanică pentru 
agricultură și industria a- 
limentară din Botoșani. în
treprinderea provine 
tr-un vechi 
nic, provenit 
rudimentar 
nai. Dumitru 
pucat pe toate. E ca o co
loană de oțel a acestui e- 
dificiu. Și mai mult deci/ 
atît...

I-am văzut atelierul de

din- 
centru meca- 
și el dintr-un 
atelier patro- 
Lupu le-a a-

Numele acestor virtuți

RĂSPUNDERE COMUNISTA
Atît de concentrat 
senzația că dacă 
mina spre o ma- 
nimeri exact locul 

Dintr-odată.
Și 

,ma-

mișcări, 
încît ai 
întinde 
șină, va 
ei „dureros".
Lucru pe care-1 face 
atunci cînd analizează „ 
șinăria", mult mai compli
cată a vieții colectivului. 
De curînd, un fapt a con
firmat felul Iui de a fi, 
chibzuință lui matură 
uneori, drastică.

— Da. am fost împotrivă 
— începe el să ne istori
sească vorbind rar și apă
sat. Cînd a fost să fie con
firmată în comitet primirea 
in partid a inginerului R., 
am fost împotrivă. Eu sînt 
secretar de partid, dar nu Ia 
organizația care-1 primise. 
Lucrez insă cu el. Și știu 
că avea, față de oame-

să-1 ajut. Și l-am ajutat. 
S-a analizat, s-a văzut că 
am dreptate și tînărului in
giner i s-a amînat primirea 
in partid. Asta-i tot...

Sigur că nu „asta-i tot", 
mai sînt o mulțime de fap
te care vădesc atitudinea 
comunistă intransigentă, 
dreaptă și umană a meca
nicului Nedejde. In ultimă 
analiză, se întîlnește cu 
Băietu în aceeași comu
nistă și omenească dimen
siune : grija, împinsă pînă 
Ia... îngrijorare, pentru cei 
din jur, pentru frumusețea 
și integritatea lor morală. 
Numim, în mod 
ceastă trăsătură, 
dere comunistă.

Le-aș alătura 
chipul unui alt 
al muncitorului

bizar,
I este 
. „Sin- 

mi că, 
risipit.

turnătorie. Ceva mai 
greu de aflat. Totul 
făcut din te miri ce... 
tem o întreprindere 
n-avem bani de i 
N-avem instalații moderne, 
dar facem față cu ce avem, 
nu apelăm la alții" se justi
fică el, arătînd spre insta
lațiile meșterite de mina 
lui dibace.

N-aveau cubilou. Și nici 
perspectiva apropiată a 
unuia nou. Dumitru Lupu. 
aflîndu-se într-o delegație 
la Iași, a aflat, din în- 
tîmplare, că uzinele „Nicoli- 
na“ scot unul la casare. S-a 
dus și I-a văzat. Era, în- 
tr-adevăr, vechi și deterio
rat. Oricine l-ar fi aruncat. 
Nu însă și meșterul care, 
cum spun unii despre el. „e 
în stare să prindă între ele

trei cuie, două șuru
buri și-o stinghie și iese 
o mașină..." De zece ani, 
cubiloul adunat de la fiare 
vechi, recondiționat, adău
git, modificat și înnobilat 
funcționează 
mica turnătorie 
șani...

Zice : „Toți 
că-s zgîrcit. Că adun 
buri de prin curte, 
le adun. Veniti la mine și 
totdeauna o să găsiți o bu
cățică de metal de care e 
nevoie. Păstrez modelele 
vechi. Directorul mi-a spus 
„Aruncă-le!“ I-am răspuns: 
„Nu. că unde mai aveți dv. 
o rezervă neînregistrată de 
aluminiu ?“

Are și acum modele pen
tru piese de schimb la bă- 
trînele tractoare „Lanz". 
„De ce le mai tii ?“ îl în
treabă unii. Răspunde calm 
și înțelept : „Ei, uite că se 
mai găsește cîte un tractor 
din așela. Și cînd se stri
că. unde să se mai ducă 
oamenii șeia ? Dacă n-aș 
avea eu modelele și nu 
le-aș turna piese, ar trebui 
să arunce tractoarele. N-ar 
fi păcat. ?“

— Ce-ați realizat mai im
portant ? l-am întrebat.

— Am crescut oameni. 
Am adunat și am crescut 
în jurul meu un nucleu de 
oameni care gindesc acum 
ca mine. Cîte unul ne zice 
„zgîrciții", „cărpănoșii". Și-i 
bine. Asta am și vrut. Așa 
să zică lumea despre cit 
mai multi muncitori de-ai 
noștri cînd e vorba de avu
tul întreprinderii ! E foarte 
important. Cel mai impor
tant 1

OPINII ALE
perfect 
de la 1

in 
Boto-

CITITORILOR
îmi spun 

șuru- 
Așa-i,

chiver-

Mihai CARANFIL 
Eufim NAZARIE

celor doi 
comunist, 
turnător

curent, a- 
răspun-

izbutit 
trans- 

răi" în

Si.

TIMPUL TRECE, LEAFĂ • • •

In acest univers al muncii in
dustriale, în decorul unor insta
lații și aparaturi 
menii își impun 
rite, își pretind 
mult. Aici, la 
„Automatica" 
unde se nasc 
voase" 
binate, munca cere maximă 
atenție, gîndire și spirit crea
tor. Iată-i, în secția de montaj 
panouri electrice de automati
zare, pe electricienii Valeria 
Taus, Alexandru Neagu, Euge
nia Marinescu. Petre Neacșu și 
Dumitru Gheorghe, într-o clipă 
în care colaborarea, atmosfera 
de muncă sirguincioasă și res
ponsabilă își spun cuvîntul asu
pra reușitei unui nou produs.

moderne, oa- 
exigențe spo- 
zi de zi mai 
întreprinderea 

din Capitală, 
.^sistemele ner- 

ale noilor uzine și com- 
munca cere

Foto : E. Dichiscanu

Nu, rădăcinile nu s-au uscat...
ba- 
fie- 
po-

A intrat de mult în 
nalitate afirmația că 
care existență este un 
sibil roman. Cum se înfă
țișează „romanul" eroilor 
rîndurilor de față ? Vom 
vedea din cele ce urmează. 
Deci :

...A schimbat pe rînd 
meseriile de contabil, dis
tribuitor de materiale, teh
nician normator, educa
toare. Pînă s-a îmbolnă- 

pensionat. Pă- 
întins o mină 
Ca apoi ea să 
pe neașteptate 

pas greu de ex-

vit... S-a 
rinții i-au 
de ajutor, 
se decidă 
pentru un . 
plicat. Să vedem, poate va 
izbuti chiar 
facă să 
acestei 
„Doriți 
inătate.
ce ?“ „Cu prilejul unei că
lătorii în străinătate 
cunoscut pe EL. Om 
rios. Ia 50 de ani. Și 
gindesc să-mi leg viata de 
a lui. Știți, eu am 
trăit aici o experiență 
a avut drept epilog 
cepția..." Așadar, asta 
decepția. îndrăznim: „Dacă 
acolo, departe, s-ar repeta 
experiența de care 
teati ? 1“ „Nu se 
protestează vehement S. V. 
E om serios. Are 50 de 
ani !“ „S-au mai văzut 
eșecuri și la vîrstă asta..." 
Din nou gestul acela, al 
Îndoielii : „Dacă s-ar ajun
ge pînă acolo, m-aș apuca 
de muncă". „Dar bine, spu
neați că sînteti pensio
nară..." „De boală". „Eu 
am cerut să plec și pe

Am o 
și m-aș

dînsa să ne 
înțelegem rațiunea 

hotărîri. întrebăm : 
să plecați in stră- 

La cine, pentru

1-am
se- 
mă

mai 
care 
de- 

era :

amin- 
poate,

„De boală", 
cerut să plec și 

motiv... de boală, 
maladie reumatică 
trata acolo".

Rostește vorbele acestea

cu ochii plecați. Poate se 
gîndește la faptul că 
putința de a-ți trata 
boală este un fapt la 
demîna tuturor celor 
muncesc. In România, asis
tența medicală gratuită este 
o realitate de care s-a 
bucurat din plin și S. V. Ca 
să nu mai vorbim 
altă realitate : în 
an, tot mai multi 
din Europa, și nu 
de pe continentul 
vin, iarnă și vară, 
ori la Felix, Govora,

aici 
o 

în- 
ce

și de o 
fiecare 
străini 
numai 

nostru, 
la mare 

Slă-

noastră 
tele cu 
ar vrea 
singur de ceva asupra că
ruia nu s-a lămurit destul. 
Nesiguranța din glasul Iui 
se simte, o simte și el și 
se pare că asta îl cam în
furie. „Dacă nu vă e cu 
supărare : care datorie ?“

„Cartea vieții" lui Ț.H.F. 
debutează cu următoarea 
frază: „Orfan fiind, mă-
tușiî mele i s-a făcut milă 
și. în perioada ultimului 
război, m-a spălat, m-a in-

își însoțește cuvin- 
gesturi largi. Parcă 

să se convingă
la 

aș- 
privească Iucru- 

înțelept ? ...Că
o soră și optează 
șaptea spiță de 

genealogic.

anchetă socială

nic, Olănești etc., etc., să-și 
trateze beteșugurile...

„Variantele" de roman 
ale eroinei amintite au 
multe vicii de logică, îna
inte de toate. Aici nu mai 
poate munci, e pensionară, 
dar dacă acolo ar ajunge 
pe drumuri, nu se sperie 
de... muncă. Aici are pă
rinții — tatăl grav bolnav 
— o soră, un frate,- atitea 
rude. Le-a simțit ajutorul, 
căldura inimii atunci cînd 
a fost în impas. Acolo ? O 
himeră, de existenta căreia 
a aflat într-un sejur oare
care. Sînt sigur că S.V. are 
conștiința acestor vicii de... 
logică.

sen- 
in- 

mult 
ma- 

vîrstă
timpul

....Vreau la mătușa", o 
ține morțiș T- H. F. „Bine, 
bine, dar dînsa e plecată 
de mult din tară, are ros
turile ei acolo". „Vreau la 
mătușa... Am o datorie 
morală de îndeplinit față 
de ea". Și omul din fața

grijit, m-a întreținut". Po
vestea are toate șansele să 
lunece pe meleaguri 
timentale. Dacă n-ar 
terveni. din nou. o 
prea realistă operație 
tematică : știți ce 
avea... orfanul în
ultimului război ? Peste 33 
de ani I Și noi. care eram 
cît pe aci să ni-1 închi
puim în leagăn, chin'uind 
o suzetă, privegheat de o- 
brazul matern al mătușii 
generoase I

„Așadar, vreți la mătu
șa". „Da. Am hotărît-o și 
pe nevastă-mea". „Ce vir- 
stă are soția ?“ „Dacă eu 
sînt trecut de 67. dînsa a 
împlinit 64". „După cum 
ne-ați spus, mătușa are un 
rost al ei acolo..." 
Dar o spun cinstit 
chis: vreau să mă 
șez din punct de 
moral pentru toate 
făcut dînsa pentru 
Ca sacrifică, In

revanșă, Ț. H. F„ care 
cei 67 de ani te-ai fi 
teptat să 
rile mai 
lasă aici 
pentru a 
Ia... arborele 
hai, se mai poate înțelege 
lucrul acesta. Mai ales că, 
după spusa sa. sora amin
tită „e foarte departe, lo
cuiește pe undeva prin... 
Banat". Dar omul aflat în 
pragul venerabilei 
de septuagenar vrea 
gent la mătușa, 
spatele pînă și propriului 
fiu. cu care e „în 
excelente". întoarce 
rile de la unicul 
Pentru ce ? Pentru 
girea familiei" 1 De 
șaptea spiță, cum 
e mai aproape de butucul, 
de osia roții, pe umerii 
cărora s-a sprijinit și a 
rezistat dintotdeauna fami
lia românească ? „Vreau la 
mătușa", zice dintr-un ca
priciu omul aflat în pra
gul celor șapte decenii de 

nepotul 
candoarea 
bunicilor.

vîrste 
ur- 

întorcînd

relații 
privi- 
nepot. 

„între- 
cînd a 

ziceam.

...Așezați pe un petic de iarbă, un
deva, in preajma intersecției dintre 
Calea Călărașilor și strada Sfinta Vi
neri, cîțiva inși tăifăsuiesc fără grijă, 
își face apariția și o sticlă de „spu
mos", iar conversația se îmbogățește 
cu urările rostite printre înghițituri. 
După ce Jacern cunoștință, cel mai 
dezinvolt — după spusele sale, . îl 
cheamă Ilie Ion, stă în str. Văcărești 
nr. 71, este de meserie zugrav și lu
crează la ICRAL. dar nici 
bine adresa întreprinderii — 
plică : ,

— De fapt, eu eram doar 
cere. Nu-mi sta mie gîndul 
eu pornisem după bere...

— Sînteți în pauză ? întrebăm 
luînd aminte la hainele sale de lucru.

— Nu... în pauză, de tot. Toată 
ziua. Lucrez pe aci. pe lingă Lipscani, 
dar azi nu m-am dus deloc. M-am 
luat de dimineață cu somnu’...

— Și cu lucrul de astăzi cum 
mîne ? O zi nemotivată...

— Aș ! Pe la noi mai merge, 
face nimeni caz pentru atîta lucru. 
Parcă șefu’ n-are și el nevoie de noi, 
să-1 înțelegem, să facem treabă cînd 
stă rău cu vreo lucrare ? Are nevoie 
de tine ? Are. Și-atunci ce contează 
o zi acolo...

In fata unor asemenea situații ai 
senzația concretă a scurgerii inutile 
de timp... Timpul ireversibil, timpul 
atît de prețios, irosit, scurs picătură 
cu picătură, ca dintr-un robinet care, 
din neglijență, n-a fost bine închis. 
Timp productiv, timp destinat altmin
teri să aducă foloase societății, 
ca și direct celor care îl risipesc 
cu prea multă dărnicie și cu 
prea puțin simț de răspundere. 
Cîte un șef îngăduitor, care nu 
ia măsuri ferme de teamă să nu-și 
„supere" subalternii ori „colaborato
rii" de tipul celui de mai sus și nu în 
ultimul rînd, slăbiciunile, îngăduința

nu 
se

știe 
ex-

în 
la

tre- 
vin.

noi.

ră-

Nu

respectivelor colective de muncă în 
care se mai face încă un nedorit și 
dăunător rabat de la ordine și disci
plină — iată posibile robinete des
chise.

Să ne continuăm însă investigațiile 
începute pe străzile Capitalei. în 
dreptul cinematografului „Luceafă
rul", înainte chiar de a simula intere
sul pentru film, apar și ofertele. Șop
tite confidențial „Nu vreți bilete ? 
Mai. am două. Zece lei bucata. Film 
tare, merită..." Grație lucrătorilor de 
miliție pe care îi însoțeam am făcut 
și cunoștință cu cîțiva „întreprinză
tori" ai veșnicului bilet în plus. Au 
loc prezentările de rigoare și:., sur
priză. Nici nu bănuiam noi cu ce oa
meni ocupați ne-am întîlnit :

— Eu nu lucrez nicăieri ? Se poa
te!? Poftiți, scrie negru pe alb: în
treprinderea de prestări servicii. Am 
ieșit numai puțin... (Ștefan Gruia, str. 
Doamna Ghica.
nr. 19).

— Și eu sînt 
„Electronica". 
Astăzi am avut 
m-am gîndit că 
bagă de seamă... 
str. Hortensiei nr. 44).

Iată, în privința lui Șt. Gruia, și 
răspunsul primit la sediul întreprin
derii, în str. Galați : „Gruia ? Cam 
ăsta e felul lui : 2—3 zile pe lună lip
sește, pînă la limita de la care i s-ar 
desface contractul de muncă. In ziua 
respectivă era trimis să lucreze la 
-Grafica», dar s-a făcut nevăzut, lă- 
sindu-i pe alții să facă și munca lui". 
(Gh. Androne, șef de echipă). In cite 
locuri nu mai sînt insă alde Gruia și 
Petrică. dintre cei care fiind trimiși 
într-o parte, nimeresc în alta ? Se gă
sesc, desigur, și in alte întreprinderi 
dintre cei care, puși să facă o treabă, 
o fac de mîntuială. ori n-o fac deloc, 
ocupîndu-se de-ale lor. Și cîrcotași la 
muncă, nedisciplinați program.

Intrarea Cordun

încadrat. Lucrez la 
secția „Deservire", 
drum pe aici și... 
un ceas-două nu se 

(Enache Petrică,

„Așa e. 
și des- 
revan- 
vedere 

cite a 
mine", 

această

viată. în timp ce 
gîngurește. cu 
vîrstei. numele

îi privești pe acești oa
meni. îi auzi vorbind limba 
acestui popor și nu ti-i poli 
imagina altfel decît ca pe 
toți oamenii țării : arbori 
crescuți din pămîntu! nos
tru. Și te întrebi cum de 
pot să renunțe, de dragul 
unei 
lor 
care 
tele 
meditație, asupra propriilor 
vicii de 
dăcinile 
cat.

himere, la statornica 
îngemănare cu solul 
i-a crescut ? Momen
ta de cumpănă, de

logică arată că ră- 
incă nu s-au us-

Iile TANASACHE

care nu știu decît să profite de îngă
duința, ele prea multa îngăduință a 
unora, îndeosebi a celor ce ar trebui 
să-i controleze și nu prea o fac. Lă- 
sînd robinetul să picure ori să curgă... 
...Zi de simbătă. La „Tic-tac", bine
cunoscutul loca! bucureștean, anima
ția obișnuită din preajma orelor 
prinzului : este ora 11,45. La o masă 
din mijloc; doi amici instalați con
fortabil. ca pentru ședere de „cursă 
lungă", gustă din plin bucuria reve
derii. Bucuria și... berea din carafele 
înalte și aburite. Cu toată părerea de 
rău pentru „deranj", reușim să facem 
totuși prezentările : cei doi comeseni 
sînt Gheorghe Constantin (tehnician 
la ICRAL Ciulești) și Ionel Mihăi- 
ță (tot tehnician, dar la întreprinde
rea electrocentrale București). Au 
fost colegi de școală și de bucuria 
revederii... Serviciul ? A. nici o pro
blemă. sînt învoiți. Avem curiozi
tatea să verificăm :

— Tovarășul Mihăiță ? Stați puțin 
să mă uit în situație : trebuie să fie 
la baza de aprovizionare. Nu. nu este 
nici în concediu, nici învoit. De altfel, 
mai devreme era aici... (funcționara 
Văleanu. de la serviciul aproviziona
re al întreprinderii electrocentrale).

— Tehnicianul Constantin ? Nu 
știm nici noi unde este. Inginerul 
Bourceanu poate să știe, dar este 
plecat cu tovarășul director...

N-am reușit să aflăm mai multe 
nici de la contabilul-șef de la ICRAL 
Giulești. căruia i-am cerut concursul; 
doar că, potrivit condicii de prezen
tă, tehnicianul Gh. Constantin trebuia 
să se afle la întreprindere. La „Tic- 
tac", cei doi își vedeau mai departe, 
netulburați, de berea și taclalele lor. 
Discuția și argumentele se repliază :

— Eu. să știți că sînt învoit de to
varășul inginer Demetrescu. ține 
adauge I. Mihăiță. Este 
mai așa, verbal, dar, 
dumnealui....

— Să vă' spun drept, 
Gh. Constantin, eu am 
cu tovarășul inginer BOurceanu. 
gur că trebuia să mă întorc la birou, 
dar....

...Dar aceasta este, pentru unii, va
loarea timpului. Ajustîndu-și progra
mul de lucru, subțiindu-și-1. anemiin- 
du-1. ciupind din el. de cîte ori li se 
oferă prilejul, ceasuri și zile pen
tru așa-zise interese personale.

Se pierd astfel prețioase picături 
de timp. Timpul societății noastre se 
măsoară și se cîntărește în aur, în 
aurul înfăptuirilor economice și so
ciale. Și nu poate fi irosit, nu poate 
fi lăsat la cheremul celor care nu-i 
prețuiesc valoarea.

Și timpul fiecărui om al muncii în 
parte e tot în aur cintărit : în aurul 
realizărilor sale personale, al valori
lor pe care Ie creează pentru societa
te, dar și direct pentru el, pentru fa
milia lui, pentru urmași. In aurul 
propriei sale valori morale. Nici tim
pul acesta nu poate fi Irosit.

să 
drept că nu- 
oricum, știe

precizează și 
fost la gară 

Si-

Dinu POPESCU 
Dumitru TIRCOB

Brațul de sprijin
Cite fapte de mișcătoare ome- 

. nie s-or fi petrecind zilnic în 
societatea noastră 1 Cele de mai 
jos — relatate de ION ADAM, 
din Sighetu Marmației, str. Dra- 
goș Vodă nr. 46 — ne-au im
presionat nu numai prin promp
titudinea lor, ci și prin solicitu
dinea cu care, în mai puțin de 
8 ore, trei oameni diferiți, în 
colțuri depărtate ale tării, au 
sărit, fără ostentație, în ajutorul 
unui semen de-al nostru ; l-au 
ajutat în clipe grele, nu numai 
să-și depășească o suferință fi
zică, ci și să i se arate viața 
mai frumoasă, în lumina adevă
rată a solidarității umane.

Autorul scrisorii părăsea, spri
jinit în baston, sanatoriul T.B.C. 
dih Mangalia. 11 obseda drumul 
lung al întoarcerii acasă, de la 
Mangalia la Sighetu Marmației,. 
din extremitatea sud-estică în 
extremitatea nord-vestică, pe 
întreaga diagonală a teritoriu
lui tării. Alesese drumul cu 
avionul. Dar avionul decola de 
dincolo de Constanța. Și, mai 
ales; ajungea la Baia Mare cu 
numai zece minute înainte de 
plecarea ultimului autobuz spre 
Sighet. La cei 68 de ani citi 
are, și după suferința îndurată, 
drumul îi apărea chinuitor. 
„Mai înainte cu o zi dădusem o 
telegramă la întreprinderea de 
transporturi auto Maramureș". 
Era o telegramă cu o pretenție 
cam bizară : să nu plece auto
buzul pină ce n-ajunge și dîn- 
sul de la aeroport...

Probabil că nici solicitantul 
n-a sperat prea mult în urmă
rile ei. Nici nu era nevoie de 
un refuz motivat. Nu se poate 
rătăci o telegramă ?

Pină una-alta, trebuia să 
ajungă la avion. Iată însă că 
ziua a început cu bine. „M-a in- 
tîlnit tovarășul director al trus
tului S.M.A. al județului Con
stanța — inginer Purcărea. Vă- 
zîndu-mă în starea in care 
eram, m-a invitat în mașina sa 
și. din spirit de omenie, m-a 
dus pînă la aeroportul Mihail 
Kogălniceanu".

Ce s-a întîmplat cu autobu
zul ? Cursa n-a putut să fie în- 
tirziată. Chestiune de corecti
tudine. Și, apoi, cîți alți pasa
geri nu s-ar fi bazat, în alte 
probleme de viață, tocmai pe 
punctualitatea ajungerii la 
Sighet ? 1 Da, da, autobuzul a 
plecat la fix. Dar s-a întîmplat 
altceya. Cîn.d avionul a aterizat, 
la ora 15,50, I. A. a constatat 
că telegrama sosise totuși la 
destinație. „Pe aeroport mă 
așteptau, cu mașina proprie, 
tovarășii inginer Gavril Ghir- 
oltean, directorul I.T.A^ Mara
mureș, și ’ 
șeful biroului 
al autobazei din

M-au dus pină 
să. Și, astfel, am 
Mangalia la ora 
ajuns în Sighetu 
ora 18.00. Fapta acestor trei to
varăși merită toată lauda și se 
potrivește cu cuvintele pe care 
le aud despre omenie, despre 
etică".

Fantomas, paznicii 
Și

întreprinderea noastră are 
rezultate meritorii în toate do
meniile de activitate, dar indi
ferent cit de mari sînt realiză
rile ei. cit de bogată este ea în 
oameni, fapte și bunuri mate
riale, nici „neregulile mărunte" 
nu trebuie neglijate. Pentru că 
ai zice că aici la noi își face 
din cînd în cînd simțită pre
zenta Fantomas...

Intr-o vreme, de la laminorul 
la rece dispărea otel-arc nu
mai bun pentru... rulouri la 
ferestre. Apoi a început să fie 
subtilizat șpanul. Se confecțio
nau din el plase pehtru gar
duri. Acum a apărut în împre
jurimi o nouă modă, cu profile 
și tăblăraie 
tablă ? De 
Să fie oare 
faptul că uzina noastră produce 
așa ceva și că din această pro
ducție....

Ici-colo se fac nevăzute 
felurite piese, becuri, tuburi 
fluorescente... Dispar fără urmă 
de parcă ar opera Fantomas. 
Numai că nu e de glumit. Pînă 
la urmă, toate astea trebuie 
plătite, se resimt într-un bu
get oarecare. Al cui ? Pînă 
acum le-a suportat bugetul în
treprinderii. Fapt cu totul și cu 
totul anormal. N-ar fi mai fi
resc să se stăruie în găsirea vi- 
novaților ?

Să vedeți ce minunății de po- 
caluri, polonice, machete, efigii 
cu inițiale și cîte altele se fac 
prin unele ateliere 1 Cine-i lasă 
pe artizanii ocazionali să mi
gălească asemenea delicat» 
obiecte poreclite „fușeraie" ?

Dacă, totuși, ar fi să admitem 
ideea că obiectele sînt mește
rite pe nevăzute, eu cred că 
presupusul „Fantomas" n-ar 
trebui, cel puțin, să ajungă cu 
minunile lui dincolo de ieșire. 
Că pe acolo sînt paznici, care 
de asta sînt plătiți. Numai că 
unii dintre ei stau proptiți de 
porti. să nu se dărîme cumva. 
Cînd îi mai înțeapă cîte cineva 
din greșeală cu vreun cutit 
ieșit prin geantă, răcnesc la 
cei ce intră în întreprindere : 
„legitimația, vă rogi".

Am semnalat aceste „mărun
țișuri" cu intenția de a subli
nia necesitatea ca toți să do
vedim mai multă conștiință față 
de proprietatea socialistă, in
diferent de funcția pe care o 
deținem.

Ion HURTUPAN 
controlor tehnic.
întreprinderea „Oțelul roșu”, 
Iudețul Caraș-Severin

Alexandru Tînjeală, 
exploatare-parc 

Baia Mare, 
la mine aca- 
plecat de la 
10,15 și am 

Marmației la

multă. De unde 
unde laminate ? 
vreo legătură cu
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DIVERS
Rarisimă

Munca de miner te învață să 
respecți cu sfințenie normele și 
regulile de tehnică a securității 
muncii. Se spune — și nu fără 
temei — că in subteran (și nu 
numai în subteran) nu poți greși 
de două ori. Și totuși, mai dai 
și de cite un „uituc" sau „dis
trat". Altfel nu se explică ur
mătoarea intimplare petrecută 
intr-un abataj de la Exploatarea 
minieră Baia Sprie. Un șef de 
echipă a acoperit
„gură de rostogol". Ce a urmat 
este aproape incredibil. In tjmp 
ce lucra la mașina de încărcat, 
loan Domocoș a călcat In gura 
de rostogol, căzind de la o înăl
țime de 25 de metri ! Și nu a 
căzut pe perne, ci pe minereu. 
Totuși... Totuși, spre norocul său, 
n-a pățit nimic. Nimeni nu-și 
poate explica prin ce miracol 
mai este in viață. Unii presupun 
că are o „constituție fizică" ie
șită din comun, alții că ar fi 
„știut să cadă drept în picioare". 
Cert este că Domocoș, sub pri
virea uluită a șefului de echipă 
și a celorlalți ortaci, și-a reluat 
imediat lucrul, ca și cînd nimic 
nu s-ar fi intimplat. Dar parcă 
tot mai bine era să nu se întim- 
ple chiar nimic.

incorect o

La molizii
lui Ciotor

în 
se- 

edificiul
Pe malul rîului Bistrița, 

mijlocul unui desiș de molizi 
culari, a fost ridicat 
restaurantului „Codrișor", avînd 
o întinsă și frumoasă terasă. Ini
țial, pentru amplasarea funda
țiilor, proiectul prevăzuse să fie 
tăiați vreo 10—12 molizi. Ingi
nerul Ilie Ciotor, sub a cărui 
supraveghere atentă s-au desfă
șurat lucrările de construcție,. a 
găsit însă o soluție ingenioasă de 
amplasare a construcției, ridicată 
în formă de stea, astfel incit 
absolut toți molizii falnici au ră
mas în picioare. Drept care, lo
calnicii au dat restaurantului 
și o a doua denumire : „La mo
lizii lui Ciotor". Bună idee 1

In peisajul literaturii noastre so- 
cial-politice s-a făcut remarcată în 
ultimii trei ani o nouă colecție apă
rută in Editura politică, semnificativ 
intitulată „Dezbateri ideologice". 
După cum arată și titlul, colecția și-a 
propus să abordeze probleme ideolo
gice ale lumii contemporane care au 
suscitat și continuă să suscite discuții 
și interpretări diferite, adesea contra
dictorii, analizîndu-le din perspectiva 
științifică a filozofiei marxiste, a 
ideologiei și politicii partidului nostru, 
în felul acesta, colecția răspunde 
uneia din cerințele esențiale formu
late de conducerea partidului frontu
lui ideologic și reafirmată și la re
centul Congres al educației politice 
și al culturii socialiste — aceea de 
a-și intensifica participarea 
gul contemporan de idei, 
face mai puternic simțită 
în confruntarea cu diferite 
și orientări ideologice, de a combate 
cu energie curentele de gîndire idea
liste, reacționare.

Interesul cititorilor pentru colecția 
amintită — în care au apărut pînă 
acum 14 titluri — este determinat în 
bună măsură de noutatea și prospe
țimea tematicii, tratată cu competen
ță, de către specialiști în materie, 
fiind semnificative în acest sens pro
blemele referitoare la raportul dintre 
tehnocrație și democrație în capita
lismul contemporan, la așa-numita 
societate de consum. Este de re
marcat faptul că o parte a lucrărilor 
este orientată către problematica de 
mare complexitate a realizării omu
lui în lumea contemporană („Omul 
multidimensional", „Problematica o- 
mului și existențialismul contempo
ran"), autorii demonstrînd convingă
tor posibilitatea societății socialiste 
de a asigura dezvoltarea multilate
rală a personalității umane, prin în
lăturarea surselor de înstrăinare, 
prin instaurarea unei democrații rea
le în toate compartimentele vieții 
sociale.

în cadrul lucrărilor apărute, o pon
dere importantă dețin volumele re
feritoare la locul și rolul marxismu
lui în gîndirea contemporană, 
cum și cele care își 
expres să analizeze, 
concepției științifice

materialismul dialectic și istoric — 
unele curente idealiste, cum ar ti 
neopozitivismul, spiritualismul, fide- 
ismul. existențialismul ș.a. Se cu
vine subliniat că în analiza și eva
luarea acestor curente, principialita
tea, fermitatea ideologică se îmbină 
cu atitudinea nuanțată, cu spiritul 
de discernămînt critic. Sînt puse în 
evidență, astfel, atît limitele idealiste, 
neputința structurală a acestor cu
rente de a oferi explicații științifice 
diferitelor fenomene, cît și unele 
puncte de vedere raționale pe care 
le exprimă, relevîndu-se, totodată,

Nu i-a venit
mintea la cap

Deși a ispășit cîteva pedepse 
privative de libertate, lui Ale
xandru Bîzu din Drobeta Turnu- 
Severin tot nu i-a venit mintea 
la cap. Dimpotrivă. A inceput să 
dea sfoară în stingă, și-n dreap
ta precum că are o cantitate de 
lapte praf cum n-au văzut olte
nii de cînd sînt ei. Care lapte 
praf ar fi, chipurile, un adevărat 
miracol pentru copiii mici, pe 
care îi ajută să crească într-o zi 
cit alții intr-un an, taman ca 
făt-frumosul din poveste. Ba, 
pentru a stîrni și mai mult in
teresul credulilor, Bizu i-a pus 
să-și dea cuvîntul de onoare și 
să jure că nu vor spune nimănui 
nici un cuvînt

— Pentru că — le șușotea 
escrocul — nu mai am decit atît 
cit să-ți mai dau matale pentru 
cei trei sute sau... cit zici că-mi 
dai... Și ca să n-avem vorbe, eu 
personal vin și vă aduc laptele 
praf acasă. Cînd o să-l vedeți!...

Dar nici unul dintre amatorii 
de chilipir n-au văzut nici fir de 
lapte praf. Și nici pe escroc, 
prins de miliție, n-or să-1 mai 
vadă multă vreme de-acum 
încolo...

Moașa 
de la Bocșa

Corespondentul nostru volun
tar Ion Rotărescu, muncitor la 
Întreprinderea de construcții 
metalice din Bocșa, județul Ca- 
raș-Severin, ne scrie : „Avem in 
urbea noastră medici minunați, 
cu care ne mândrim, și pe care-i 
respectăm. Cu atît mai de neîn
țeleasă și condamnabilă apare 
fapta săvirșită de moașa Elena 
Bughici. In loc să vegheze la 
venirea pe lume a copiilor, ea 
începuse să întrerupă cursul 
normal al sarcinii unor gravide. 
A fost prinsă de organele de mi
liție in flagrant delict". Fiind 
arestată pentru întreruperi ilega
le de sarcină, moașei cu pricina 
i se întocmesc formele legale 
pentru a i se întrerupe definitiv 
asemenea îndeletnicire.

Mingea 
tăiată 
bucățele

Cițiva copii se jucau pe pla
toul din fața Casei de cultură a 
sindicatelor din Slatina. La un 
moment dat, fără să vrea, unul 
dintre ei a scăpat mingea pe 
gazon și s-a dus, repede, s-o ia. 
N-a mai apucat. Aflat prin a- 
propiere, electricianul Ion Ful- 
ga, angajat al Casei de cultură, 
i-a luat mingea și a tăiat-o cu 
briceagul bucăți-bucățele. Apoi 
s-a năpustit furios la „răufăcă
tor" — un elev de la școala ge
nerală nr, 5 din localitate — lo- 
vindu-l. „Na, să te înveți min
te !“. Trecătorii care au văzut ce 
s-a intimplat nu au... trecut ne
păsători, admonestîndu-l pe bă
tăuș. Măcar de s-ar învăța 
minte...

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii'

I
I
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I
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I
I
I

la dialo- 
de a-și 
prezența 
concepții

pre- 
propun în mod 
din perspectiva 
despre lume —

Colecția 
„Dezbateri 
ideologice"

deschiderea creatoare și perspectivele 
largi pe care gîndirea marxistă le o- 
feră creației teoretice a zilelor 
noastre.

O colecție care iși propune să pro
moveze dialogul, confruntarea de 
idei ar trebui să Îmbrățișeze însă o 
gamă mai largă și mai diversificată 
a problemelor teoretice pe care 
le ridică profundele schimbări pe
trecute în lumea contemporană, 
tocmai pentru a oferi cititorului o 
caracterizare și o interpretare critică 
mai completă, mai profundă a aces
tora. Ne bucură să 
ria „Dezbaterilor 
prevăzute să apară 
curente și doctrine 
interes crescut în 
gică, 
critice asupra societății capitaliste 
contemporane — cum ar fi. de pil
dă, mișcarea cunoscută sub denumi
rea de „Noua stingă", curentul critic 
reprezentat de Wright Mills. Nu pu
tem însă să nu ne exprimăm regre
tul pentru întîrzierea apariției lor.

Ultimii ani au marcat, după cum 
se știe, o puternică ascuțire a contra
dicțiilor lumii capitaliste, o adîncire 
a crizei generale a capitalismului 
contemporan. Aceasta a adus noi și 
puternice infirmări unor teorii lan-

aflăm că în se- 
ideologice" sînt 
lucrări privind 
care suscită un 

crescut în viata ideolo- 
exprimînd puncte de vedere

Căldură mare la...
de voiaj

Zile de vîrf pentru 
concedii, pentru va
canta elevilor și stu
denților. Casele de bi
lete de la agențiile de 
voiaj C.F.R. sînt luate, 
pur și simplu, cu asalt. 
După cum am fost in
formați. în Capitală, 
circa 85 la sută din 
numărul biletelor pen
tru trenurile cu regim 
de rezervare a locu
rilor sînt vîndute prin 
agențiile de voiaj. Deși 
în București funcțio
nează 5 asemenea a- 
genții. deși am fost a- 
sigurati de către res
ponsabilii lor că ope
rativitatea și politețea 
lucrătorilor de la ghi
șee se află „în creș
tere" fată de anii tre- 
cuti. cetățeanul își 
pierde încă prea mult 
timp. își cheltuie prea 
multă energie si nervi 
pînă să intre în pose
sia legitimației de că
lătorie.

14 iulie. Ora 7 (oră 
de începere a pro
gramului) la agenția 
C.F.R. din strada 13 
Decembrie. Cel 
solicitat dintre 
— și e firesc 
astfel — este 
care se vînd 
pentru litoral, 
dent, cele două 
rite nu pot să facă fa
tă numărului tot mai 
mare al solicitantilor. 
Ba. am zice că viteza 
de vînzare scade oda
tă cu trecerea timpu
lui. întrucît ălti func
ționari ai agenției Ie 
întrerup din activitate 
pe cele două casierițe 
pentru a procura, după 
cîteva vorbe rostite oe 
șoptite, bilete penlru 
cunoscuți, pentru prie
teni sau pentru alta

C.F.R. din

mai 
ghișee 

să fie 
cel la 
bilete 

Evi- 
casie-

„obligații". Și astfel 
minutele de așteptare 
se tot adună unul 
după altul, pînă ro
tunjesc cifra la 100.

în sfîrșit, ajunși în 
fata casieriței, cîtiva 
cetățeni, dorind bilete 
pentru trenurile care 
pleacă după ora 12, 
sînt trimiși la un ghi
șeu alăturat, unde 11 
așteaptă, firește, altă... 
așteptare.

O curiozitate : In 
timp ce In Încăperea 
In care se vînd bilete
le pentru litoral nu a- 
veai loc să arunci un 
ac, alături. Intr-o sală 
cu o suprafață identi
că. adăpostind o „casă 
specială", se aflau doar 
doi cumpărători pentru 
bilete în circuit. Discu
tăm cu șefa de tură a 
■agenției, tovarășa Ma
tilda Tămășescu. care 
ne spune de la început 
că avem dreptate, că 
sînt solicitanti foarte 
multi (am văzut și 
noi), că e căldură mare 
(am simtit-o pe pielea 
noastră), că sînt in
tr-adevăr si nervi, și...

— Totuși, de ce nu 
sînt anunțați călătorii 
că se vînd si la alte 
ghișee bilete pentru li
toral 7 _

— Bună ideea. II a- 
nvntăm imediat...

Intr-adevăr. în cîte
va minute se lipește 
un afiș lămuritor si 
toată lumea este mul
țumită. Deci, se poate. 
Simolu. civilizat.

Numai cu afișarea la 
loc vizibil a diaeramei 
locurilor
treaba este ceva mal 
complicată, pentru că 
lipsește un... cîrlig de 
prindere (!). In ceea

existente

ghișeele 
Capitală 
ce privește spațiul ne
folosit judicios (circa 
o treime din suprafața 
agenției) sîntem „lă
muriți" că este compli
cat să se instaleze mai 
multe ghișee. întrucît 
nu ar fi. chipurile, su
ficiente bilete tipări
te... (7 !) și, în plus, 
trebuie obținută o a- 
probare (care nu a fost 
însă solicitată). Dar 
sîntem asigurați că a- 
ceste „mici necazuri" 
vor dispărea de îndată 
ce agenția se va muta 
in localul nou din stra
da Domnița Anastasia. 
Va să zică, în timp ce 
personalul așteaptă 
mutarea într-un nou 
local, cetățenii așteap
tă. așteaptă, așteaptă...

Alta este însă situa
ția Ia agenția din Ca
lea Griviței. Aici, sute 
și sute de oameni. în
tr-un flux neîntre
rupt. își procură bilete
le de călătorie. Timpul 
de așteptare la casele 
cele mai solicitate — 
spre litoral si stațiuni
le balneoclimaterice — 
nu depășește o jumă
tate de oră. Afișe și 
panouri vizibile dau 
cetățeanului informații 
complete și utile des
pre diagramele trenu
rilor și activitatea de 
la fiecare ghișeu, iar 
scatiul agenției este 
folosit la maximum. 
Iată de ce este mai 
mult decît necesară o 
..transplantare" de ini
țiativă în cadrul agen
țiilor de voiai din Ca
pitală. cu atît mai 
mult eu cît sezonul es
tival este în perioada 
lui „de vîrf".

Dan 
CONSTANTIN

sate anterior de Ideologii burghezi, 
cum ar fi teoria „dezideologizării" și 
„depolitizării" sociale, legate mai ales 
de concepțiile tehnocratice, ca și . de 
teoriile „convergenței" celor două 
sisteme sociale mondiale, sau teoria 
așa-zisei „dezvoltări fără crize a ca
pitalismului" — căruia fenomenele și 
procesele din ultimul timp, seismele 
economice și financiare, șomajul și 
inflația i-au dat cea mai categorică 
replică.

Nu poate să nu rețină însă atenția 
faptul că, în pofida acestor realități 
și concomitent cu multiplicarea cu
rentelor ideologice critice, contes- 
tatare privitoare la perspectivele ca
pitalismului, se fac încercări de pro
movare a unor noi concepții — de 
fapt teorii vechi în esență, dar în 
ambalaj nou — avînd evidente func
ții apologetice. Asemenea teorii care, 
de pildă, ajung pînă la a încerca să 
prezinte societățile și monopolurile 
transnaționale ca un factor al... edi
ficării noii ordini internaționale sau 
care susțin că între interesele cor
porațiilor și interesele generale nu 
ar mai exista contradicții se cu
vine, firește, să se afle mai con
stant în atenția colecției, pentru a 
dezvălui, pe baza unei analize și ar
gumentări aprofundate, caracterul 
lor reacționar. în flagrantă contra
dicție cu realitățile. Nu trebuie să 
uităm că întemeietorii marxismului 
și-au îndreptat ascuțișul polemicii lor 
cu prioritate împotriva teoriilor apo
logetice burgheze — conducerea par
tidului nostru subliniind în repetate 
rînduri, inclusiv prin Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste, necesitatea ca, deo
potrivă, editurile și în special insti
tutele de cercetare, catedrele de știin
țe sociale să depună eforturi sporite 
pentru a răspunde prompt și comba
tiv tuturor teoriilor apologetice ac
tuale din perspectiva concepției știin
țifice despre lume, a poziției partidu
lui nostru.

Aceasta nu Înseamnă, desigur, ne
glijarea preocupărilor de pînă acum 
privind delimitarea marxism-leninis- 
mului de alte curente de gîndire con
temporane, analiza lor critică, eva
luarea acelor elemente cu conținut 
rational, de natură să reprezinte con
tribuții pozitive în dezvoltarea gîn- 
dirii sociale. In această direcție ar fl 
încă multe de făcut. Deschiderea pro
prie marxismului față de cuceririle 
gîndirii științifice impune îndatorirea 
abordării unor teme ca, de pildă, 
structuralismul, teoria generală a sis
temelor, teoria acțiunii umane efici
ente, știința conducerii, teoria infor
mației, cercetarea viitorului, știința și 
societatea în secolul XX. psihanaliza, 
omul și mașina — teme despre care 
marea masă a cititorilor colecției 
„Dezbateri ideologice" nu a fost încă 
informată în maniera concisă și totuși 
cuprinzătoare, specifică acestei colec
ții. De asemenea, în aceeași ordine 
de idei, ar fi interesantă și necesară 
valorificarea critică a unor curente 
ca neoraționalismul, structuralismul 
genetic, neorealismul filozofic anglo- 

■ saxon, neopragmatismul american etc.
In sfîrșit, nu putem să nu spunem 

cîteva cuvinte și despre limbajul lu
crărilor apărute. Caracterul colecției, 
care se adresează unui public larg, 
solicită cultivarea unui limbaj viu. 
plastic, cit mai accesibil. Acestei ce
rințe nu-i răspund, din păcate, toate 
lucrările apărute, unele avînd un stil 
greoi, o redactare aridă, care mai di
minuează accesibilitatea și deci in
fluența colecției.

Sînt cîteva remarci care ar putea 
contribui, credem, la sporirea în vii
tor a interesului cititorilor față de 
această colecție, de pe acum popu
lară și căutată, la ancorarea ei mai 
puternic în realitățile și confruntările 
ideologice contemporane.

Paul DOBRESCU

•; M.15:

*. Călărețul cu eșarfă albă: PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30. GRADINA LUCEAFĂRUL —
20.30.
• Prizonierul din Manhattan: E-
FORIE — 9.15; 11,30; 14; 16,15;
18,30: 20,45, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30, PATINOA
RUL „23 AUGUST" — 20.30.
• Circ in circ: GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,15. VICTORIA — 9.30: 
12,30; 16: 19,15.
•- Plai românesc (program de do
cumentare): TIMPURI NOI — 9; 
11; 13; 15: 16,30; 18.30; 20,30.
O Texas dincolo de rîu: FESTI
VAL — 8,45; 10,45; 12.45; 14,45;
16.45: 19; 21,15, la grădină — 20, 

■ SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,30; 20.45. GRADINA DINAMO
— 20,30.
• Papiilon (ambele serii): FERO
VIAR — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30. BUCUREȘTI — 9; 12; 16,15;
19.30.
*. Instanța amină pronunțarea: 
ARTA — 15,30; 17,45; 20, la gră
dină — 20,30, BUCEGI — 16; 18,15, 
Ia grădină — 20,15.
• Porumbelul: SALA PALATU
LUI (seria de bilete 664) — 17,15; 
(665) — 20,15, CAPITOL — 9,30; 
11.45; 14; 16,15: 18,30; 20.45, Ia gră
dină — 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20,45, Ia grădină
— 20,15.
• Mere roșii: DACIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
•- Contele de Monte Cristo: EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11; 
13: 15,15; 17,30: 19,45, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30 ț 
16; 18.15; 20,30. GRADINA TITAN
— 20,30.
• Cursa: LUMINA 
13,30; 15,45: 18; 20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
LIRA — 15.30; 18. la grădină —
20.15.
*. Prietenii mei, elefanții: FLA
CĂRA — 9,45: 13; 16,15; 19.30.
• Jurnalul unui preot de țară —
14.15. Principiul suprem — 16,15, 
Scandal la Roma — 18.30. Bătrlna 
doamnă nedemnă — 20.30: CINE
MATECA (sala Union).
• Conversația: CENTRAL — 8.45; 
11.15; 13,45: 16,15; 18.45; 21.
a Răscumpărarea: CASA FILMU
LUI — 10: 12: 14; 16; 18; 20. TOMIS
— 8.45: ii; 13.15: 15,30: 17,45; 20, 
Ia grădină — 20,30, FLAMURA — 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Pisica junglei: FLAMURA — 9.
• Pe Donul liniștit (seriile II. III): 
VIITORUL — 15; 19.
» Corupție pe autostradă: VOLGA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20. AU
RORA — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 
20. la grădină — 20,15.
• Cavalerii teutoni: COTROCENI
— 9: 12: 15.30; 19.
• B.D. intră in acțiune: COSMOS
— 15.30: 18: 20,15.
ar Cel alb, cel galben, cel negru: 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15: 20.15.
• Frați de cruce: CRÎNGAȘI —17.
• Ursul Yogi: DOINA — 9,30;
11,15; 13: 14.45; 16.30.
ar Evadarea: DOINA — 18,15; 20.
• Familiile patrioților căzuți: PA
CEA — 16; 18; 20.
• Kit In Alaska: POPULAR — 
15.30; 18; 20,15.

Prima pagină: MIORIȚA — 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.
• Păcală: MUNCA — 15,30; 19.
• Explozia: MOȘILOR — 15,30; 18.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
GRADINA MOȘILOR — 20,30.
• Misiune primejdioasă: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Zidul: FERENTARI — 18: 20,15. 
r O zi de neuitat: GIULEȘTI — 
15.30: 17.45 ; 20.

19.

teatre
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu): Spectacol 
de sunet și lumină „Sint suflet in 
sufletul neamului meu“ — 20.30.
O Teatrul evreiesc de stat: Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19,30.
«. Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mtndră 
țară — 18.30.
• Teatrul „ion Creangă" (la tea
trul de vară Herăstrău): Nota 
zero la purtare — 20.
• Circul București: Circul pe 
gheată. Spectacol susținut de 
Circul Mare din Moscova — 19,30.

La 18 iulie

După cum ni se comunică de 
la Administrația de stat Loto- 
Pronosport, în ziua de 18 iulie 
1976 se organizează o nouă tra
gere excepțională Pronoexpres, 
la care se vor atribui numeroase 
și importante premii în bani 
(de valori fixe și variabile), 
autoturisme „Dacia-1300" și 
„Skoda S-100", precum și ex
cursii peste hotare, la alegere, 
în U.R.S.S. (cu trenul și avio
nul, durata circa 14 zile), R.S.F. 
Iugoslavia (pe Coasta Dalmației, 
cu autocarul, durata circa 14

zile), K. P. Ungară (cu trenul, 
durata circa 6 zile), precum și 
bilete de odihnă la 
Sinaia, cu durata
zile. Se vor efectua 8 extrageri. 
Se vor extrage U 
cîștigătoare, în două faze, după 
cum urmează : la faza I se vor 
efectua 4 extrageri, fiecare de 
cîte 6 numere din 45 (efectuate 
separat și1 nu în continuare) și 
la faza a Il-a — 4 extrageri, 
fiecare de cîte 5 numere din 45 
(efectuate separat și nu în con
tinuare). Participarea se face cu 
bilete de 6 lei și 15 lei varianta.

Predeal sau 
de circa 12
de numere

(Urmare din pag. I)
toamna anului 1968, Emddi Ioan, din 
Oradea, profesor de muzică, violon
celist și ...speolog, scormonind nu 
știu ce văgăună de pe un deal im
practicabil, de lîngă comuna Tășad, 
a găsit pe povîrnișuri cîteva cioburi 
ceramice. Le-a prezentat fa Muzeul 
Țării Crișurilor, iar arheologul Nico
lae Chidioșan a plecat să facă o 
localizare mai mult de rutină. Nici 
o altă informație nu permitea să se 
bănuiască la ori lîngă Tășad vreo 
așezare de interes istoric. Arheolo
gul a privit dealul, a privit împre
jurimile, din nou dealul și i-a rugat 
pe localnici să-i spună cum se chea
mă coastele investigate de speolog.

— „Cetățaua" 7 Pentru ce „Cetă
țaua" ?

Oamenii s-au întrebat unii pe alții, 
î-au întrebat pe cei bătrîni, dar ni
meni nu știa de cînd și de ce dealul 
se numește astfel.

— Urcînd spre culme, eram des
tul de pesimist cu privire la intere
sul ei arheologic — povestește desco
peritorul de astăzi, Nicolae Chidio
șan. Cînd am ajuns în vîrf însă, și 
m-am uitat de jur-împrejur. am ju
rat că acolo a fost o așezare.

— De ce ?
— Dealul, deși e cu ceva mai mic 

decît înălțimile vecine, oferă o ex
traordinară perspectivă înspre direc
țiile posibilelor primejdii. In al doi
lea rînd, privit de jos, pintenul lui 
pare izolat, impracticabil, în realitate 
legîndu-se totuși de lanțul celorlalte 
dealuri printr-o șa minunat ascunsă 
de vîrfurile arborilor eventualilor 
năvălitori. în sfîrșit, vînturile prin
cipale bat în această zonă dinspre 
nord-vest, iar creasta se prezintă ca 
un platou, ușor înclinată spre sud- 
est, deci ferită.

Studierea vînturilor șl a supra
structurii solului au conturat aria de

Investigații. A început apoi munca, 
extenuantă, a defrișării tufărișului 
de mure, înțelenit de secole. Se va 
justifica oare ? Primele săpături și 
prima descoperire : un bordei. Ve
chimea lui : sec. II—I î.e.n. După 
aceea s-au găsit un șanț și un „val", 
ca de apărare. Misterul rostului lor 
încă nu a fost lămurit, în schimb 
denumirea dealului se vedea confir
mată. Memoria localnicilor se întin
de, în timp, pe cel puțin două mii 
de ani.

Circumspecție, răbdare.

Și dacii, care
„au distrus neoliticul"

— Se vede, din muzeu, că fiecare 
din acești șapte ani, de cercetări, s-a 
soldat cu o descoperire importantă. 
Și totuși, despre Tășad s-a vorbit 
puțin.

— M-am ferit să fac comunicări 
spectaculoase, în afara rapoartelor 
curente. De ce 7 Tocmai pentru că 
fiecare an aducea elemente noi. u- 
nele atrăgeau corectarea datărilor, 
altele — modificarea concluziilor. 
Așteptam o imagine de ansamblu a 
așezărilor.

— Așezărilor ? Au fost mai mul
te 7 I

— Da 1 Acum știm precis. Pe dea
lul Cetățaua, de lîngă Tășad. s-au 
așezat patru valuri de populație, în 
patru perioade diferite, ultimii fiind 
dacii. Ele nu s-au întâlnit niciodată 
unele cu altele, s-au succedat fără 
să se înlăture ; nici una din așezări 
n-a fost distrusă de noii veniți.

— Care au fost cele patru așezări 7
— Primii, acum vreo 5 500 de ani, 

au fost oamenii neolitici. Următorii 
„locatari" ai dealului fac parte din-

O importantă sarcină 
de partid

(Urmare din pag. I)
corespunzătoare. Totodată, ele re
prezintă o manifestare concretă, 
practică a legăturii strinse a parti
dului cu masele largi ale celor ce 
muncesc. întruchiparea faptului că 
poporul nostru vede în partid expo
nentul fidel al intereselor și aspira
țiilor sale fundamentale.

Experiența practică învederează că 
pretutindeni unde organele de partid 
și de stat manifestă înțelegere și re
ceptivitate fată de aceste semnale 
ale opiniei publice socialiste, se rea
lizează progrese, sînt eliminate ne
ajunsuri și abuzuri, crește participa
rea cetățenilor la soluționarea pro
blemelor obștești, sporesc autoritatea 
și prestigiul organizațiilor de partid, 
în acest context, se cuvine subliniat 
că întărirea continuă a rolului con
ducător al organizațiilor de partid Ia 
fiecare loc de muncă este in strînsă 
dependență de continua îmbunătăți
re a activității de soluționare a scri
sorilor și sesizărilor oamenilor 
muncii.

Așa cum subliniază Hotărîrea C.C. 
al P.C.R., mai persistă însă pe a- 
locuri o serie de deficiente și lipsuri 
în această activitate — manifestări 
de tărăgănare sau birocratism, de 
formalism și superficialitate, de insu
ficientă receptivitate fată de suges
tiile și criticile exprimate. Lichidarea 
operativă și fermă a acestor oarențe 
reprezintă o importantă cerință a 
mersului nostru înainte, a îmbunătă
țirii activității de partid, a perfec
ționării sistemului democrației so
cialiste.

Această cerință se reliefează cu 
atît mai puternic cu cît. așa cum 
s-a subliniat pregnant la Congresul 
educației politice și al culturii so
cialiste. societatea noastră se carac
terizează printr-un puternic proces 
de ridicare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, de creștere a res
ponsabilității lor civice, a grijii și 
preocupării lor pentru bunul mers 
al tuturor treburilor obștești. în a- 
ceste condiții, cuvîntul oamenilor 
muncii, opiniile și sugestiile lor ca
pătă o tot mai mare importanță.

Pornind de la aceste realități, Ho
tărârea C.C. al P.C.R. conturează un 
ansamblu unitar, coerent și închegat 
de măsuri practice, de ordin polltico- 
educativ și organizatoric, de natură 
să determine ridicarea nivelului în
tregii activități de soluționare a se
sizărilor cetățenilor, potrivit cerințe
lor noii etape de dezvoltare a demo
crației noastre socialiste. Se poate 
spune că ansamblul acestor măsuri 
este străbătut, asemeni unui fir roșu, 
de preocuparea statornică pentru în
tărirea controlului de partid în acest 
domeniu. în acest sens, se sublinia
ză in mod expres că conducerea ac
tivității de examinare și soluționare 
a sesizărilor, cererilor și propuneri
lor cetățenilor intră în răspunderea 
directă a primilor secretari și se
cretarilor organelor și organizațiilor 
de partid, miniștrilor, conducătorilor 
întreprinderilor și instituțiilor, ai or
ganizațiilor de masă și obștești. Tot
odată se instituie prevederi concrete, 
precise privind termenele ferme în 
decursul cărora organele de partid și 
de stat, organizațiile obștești, unitățile 
economice și sociale sînt obligate să 
răspundă cetățenilor și să soluționeze. 
In spiritul hotărîrilor partidului șl

legilor statului, sesizările întemeiate, 
introducindu-se și in acest domeniu 
ordinea și disciplina necesare. Din 
acest punct de vedere și pentru evi
tarea paralelismelor, o mare impor
tantă are unificarea unor comparti
mente care se ocupă, pe linie de 
partid și de stat, de scrisori și au
diente.

Faptul că în toate întreprinderile 
și instituțiile se vor organiza, pe lîn
gă comitetele sau birourile organiza
țiilor de partid, comisii speciale de 
oameni ai muncii care să analizeze 
săptăminal scrisorile, propunerile și 
sugestiile, urmărind modul cum sînt 
soluționate și informîndu-i pe mem
brii colectivelor asupra felului cum 
au fost rezolvate ; dezbaterea în a- 
dunările generale de partid. în șe
dințele colectivelor de muncă a con
cluziilor priviniî cercetările sesizări
lor cu un conținut mai important ; 
stabilirea de măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea organizării audiențelor, 
pentru respectarea riguroasă a grafi
celor de audiență, pentru primirea 
oamenilor muncii de către cadrele 
de conducere ; extinderea organiză
rii de discuții cu oamenii muncii în 
unități economice, șantiere de con
strucții, în comune și sate. în cartie
re, pentru cunoașterea directă a rea
lităților și problemelor ce-i preocupă 
pe cetățeni — toate acestea exprimă 
importanta deosebită pe care condu
cerea partidului o acordă legăturii di
recte cu oamenii muncii, reflectă 
lărgirea controlului maselor asupra 
activității de soluționare a sesizărilor 
și propunerilor, preocuparea parti
dului pentru transformarea acestei 
activități într-o muncă supusă per
manent controlului opiniei publice.

în prevederile hotărîrii Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român își găsesc astfel oglindirea 
măsuri ce ilustrează conținutul 
profund și superioritatea democrației 
socialiste, ca forma cea mai înaltă 
de democrație — expresia autentică 
a puterii oamenilor muncii in pro
priul lor stat.

Este necesar ca. de îndată, toate 
organizațiile de partid — în primul 
rînd cele ce activează în cadrul fo
rurilor și instituțiilor ce au o legă
tură nemijlocită cu publicul — să 
treacă cu maximă operativitate și 
fermitate Ia traducerea neabătută în 
viață a tuturor prevederilor hotărî
rii C.C. al P.C.R. Și în acest domeniu 
comuniștii trebuie să se situeze în 
frunte, să dea exemplu de înțelegere 
și receptivitate fată de solicitările 
oamenilor muncii, de grijă neslăbită 
pentru justa aplicare a legilor statu
lui ; este datoria membrilor de par
tid să combată cu hotărîre orice 
mentalități anacronice care conside
ră munca cu scrisorile, audientele ca 
ocupații periferice, să evidențieze 
răspunderea partinică șl civică pe 
care o implică această activitate.

Prin înfăptuirea cu rigurozitate a 
prevederilor hotărîrii, organele și 
organizațiile de partid vor întări și 
mai mult legăturile partidului cu 
masele de oameni ai muncii, contri
buind șl pe această cale la antrena
rea mereu mai activă a întregului 
nostru popor în opera de transpune
re în viață a obiectivelor cristalizate 
de Congresul al XI-lea. a istoricului 
Program al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Constituirea Comitetului de organizare 
a celei de-a Vil-a ediții a Festivalului Internațional 

„George Enescu"
La Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste a avut loc. vineri, ședința 
de constituire a Comitetului de or
ganizare a celei de-a Vil-a ediții a 
Festivalului Internațional „George 
Enescu". După cuvîntul de deschi
dere rostit de Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, comitetul — 
prezidat de Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii compozitorilor — a 
analizat și aprobat programul de 
concerte și spectacole al acestei 
prestigioase manifestări muzicale, ce 
se va desfășura la București, între 11 
și 20 septembrie.

Ca și la edițiile anterioare, alături 
de capodoperele enesciene și de u- 
nele din marile creații ale literaturii 
muzicale universale, muzica româ
nească va fi reprezentată prin lucrări 
semnificative ale unui număr de 
peste 30 de compozitori.

Programul festivalului cuprinde 27 
de concerte și spectacole muzicale, 
în care, alături de orchestre și alte 
formații artistice românești, dintre 
care amintim Filarmonica „George 
Enescu". Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii. Orchestra de cameră 
„București". Corul „Madrigal". Or
chestra de cameră a Filarmonicii din 
Tg. Mureș, formația „Ars Nova"

din Cluj-Napoca, cvartetul „Voces 
Contemporanae" din Iași, vor evolua 
pe scenele Capitalei Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii din Buda
pesta. Orchestra de cameră Rudolf 
Barșai din U.R.S.S., madrigaliștii din 
Belgrad și Studio der Friihe Musik 
din R.F.G.

împreună cu dirijori, soliști instru
mentiști și vocali din tara noastră, 
vor participa la festival numeroși re
prezentanți al artei interpretative de 
peste hotare, printre care pianiștii 
Sviatoslav Richter (U.R.S.S.), Moni
que Haas (Franța), violoncelista Yuko 
Shiogawa (Japonia), organistul Pierre 
Cochereau (Franța), soliștii vocali 
Evghenia Mirosnicenko și Anatoli 
Solovianenko (U.R.S.S.). Grace Bum
bry (S.U.A.). Francisco Ortiz și Vic
toria de Los Angeles (Spania).

Opera română din București va 
susține o serie de spectacole cu ca
podopera enesciană „Oedip". cu alte 
lucrări românești și din repertoriul 
universal.

Iubitorii de muzică din țara noas
tră vor avea astfel posibilitatea să 
urmărească un interesant program de 
manifestări, fie direct. în sălile bucu- 
reștene de concerte și spectacole, fie 
prin intermediul transmisiilor de ra
dio și televiziune. (Agerpres)

■ ■ B ■ ■ ■ ■
tr-o populație indo-europeană, purtă
toare a culturii numite Cotofeni, în 
jurul anului 2100 î.e.n. Apare, apoi, 
o foarte mare și bine conturată așe
zare tracică (ne aflăm în jurul anu
lui 1 000 î.e.n.). Semnificativ este 
faptul că așezarea se dovedește a fi 
avut foarte multe locuințe, construi
te cu ingeniozitate, cu un sistem de 
deviere a șuvoaielor, cu gropi-cis- 
ternă de păstrare a rezervelor de apă, 
problemă acută pe acest deal pie-

suprastructură solidă din pari. Ele 
nu erau distribuite pe niveluri de 
„bunăstare" (alături de un bordei e- 
xista o casă „înaltă"). Dar marea 
surpriză a așezării o oferă vestigii
le pe care N. Chidioșan Ie-a numit 
„gropi rituale". Nu sînt morminte, 
dar mai mult ca sigur au avut o 
destinație de cult. Sînt gropi, flanca
te pe unele laturi cu cîte două-trei 
lespezi de piatră, căpăcuite de ase
menea cu pietre mari, iar în ele se

Atelierul
„metalurgistului" dac

tros, înalt de 365 de metri. Capaci
tatea unui vas putea fi de 150—175 
litri, iar groapa proteguitoare, fapt 
notabil. învelea perfect rezervorul 
ceramic.

An de an, descoperirile sporeau 
interesul față de așezarea tracică de 
la Tășad. Astfel, a fost descoperit 
un depozit de bronzuri. Îngropat de 
posesorul lui, lucru foarte rar. semn 
suplimentar că foștii locuitori au 
plecat în grabă, dar n-au fost atacați, 
cel puțin pe vatra lor. Obiectele de 
bronz permit analogii extinse pînă 
la poalele Alpilor, amănunt foarte 
sugestiv pentru circulația produselor 
într-o perioadă atît de veche. Să nu 
uităm că asta se întîmpla cu cîteva 
sute de ani înainte de fondarea Ro
mei.

în această așezare trăia o societate 
complexă. Există trei feluri de lo
cuințe : bordeie, locuințe săpate în 
pămint și (cele mai evoluate) cu o

găsește întotdeauna cîte un vas. unul 
singur, foarte frumos executat, așe
zat cu gura în jos. Alcătuirea lor 
inspiră încă, după trei mii de ani, 
mister.

Deși explicate, nu mai puțin sur
prinzătoare sint constatările privind 
așezarea dacică. Ele confirmă gra
dul de dezvoltare a societății din 
timpul lui Burebista. Șase ani de să
pături au pus în evidentă o adevă
rată reședință, care, chiar dacă nu 
era un centru administrativ, prezen
ta oricum o mare importantă. A 
dăinuit minimum 200 de ani. Unii 
dintre locuitorii ei erau bogati — 
ne-o sugerează bronzurile și argin
tăria. fragmentul unei superbe bră
țări de sticlă, ceramică de lux, 
iar monedele (grecești) dovedesc le
gături cu restul teritoriului da
cic. Mai mult însă, acei daco-geți 
nu s-au mulțumit să defrișeze tufe
le de mure, ci au efectuat serioase

lucrări de terasare, căutînd să ex
tindă platoul înspre partea ferită de 
vînturi. Sînt lucrări de săpătură re
marcabile. care-1 incintă pe arheolog, 
dar numai pe jumătate: luptînd cu 
geografia, săpînd și transportînd, 
constructorii de atunci au inversat 
stratigrafia arheologică, aducînd pă- 
mîntul primei perioade neolitice 
peste cel al perioadei a treia.

— Dacii mi-au distrus neoliticul î 
ne spune Nicolae Chidioșan.

Dar „ciuda" lui e plină de mîndrie 
pentru isprava înaintașilor.

Ziua cea mai lungă
Ziua cea mai lungă a șantierului 

de pe Cetățaua a început normal. 
Aprilie, vacanță. Pionierii-săpători 
scormoneau cu grijă pămîntul. pal
mă cu palmă, hîrlet cu hîrlet. Ar
heologul care îi supraveghea trăia 
de mai multe zile emoții de un fel 
aparte. în anii anteriori săpase in 
perimetrul așezării dacice și găsise 
numai urme de la daci, ori In pe
rimetrul așezării tracice și găsise 
numai urme de la traci. Ce se gă
sea oare la interferența dintre aces
te două zone, sub brazdele de pă- 
mînt și uitare, urma să se lămu
rească in anul 1976. Pe considerente 
de eficacitate economică, proiectul 
săpăturilor prevedea un șanț parale) 
cu ultimele cercetări din „cartierul" 
tracic, la 1 m distanță de acestea. 
Dar. cu anii, arheologul cîștigă un 
simț al pămîntului de sub tălpi. în 
ultima clipă și oarecum In pofida 
rigorilor, Nicolae Chidioșan a dispus 
ca șanțul să fie inceput la numai 50 
cm distantă. Cu șansele, aparente, 
de a săpa în gol, irosind timpul și 
fondurile. Fiecare cazma așeza pă
mîntul parcă nu alături, ci pe sufle
tul lui.

— Era cam ora unsprezece și ju

mătate, în ziua de 8 aprilie, cînd 
pionierul loan Huță m-a întrebat : 
„Ce e asta, tovarășe profesor ?“. 
M-am întors spre el. am privit și am 
strigat : „Opriți 1“ Găsise o fibulă, 
mai exact un fragment — ac și re
sort — dintr-o agrafă de argint. 
Comparativ cu ceea ce s-a descope
rit de-a lungul anilor pe multiple 
șantiere nu era mare lucru, dar 
pentru noi însemna că nu săpam in 
gol. Am apucat sculele mai fine ale 
arheologului și am continuat, per
sonal, examinarea terenului, din ce 
în ce mai curios. Treptat. luînd la 
mină pămîntul, felie după felie, • 
apărut tezaurul de argint : două a- 
grafe, o brățară, un colier mixt, o 
bară și... un fragment de bară, ușor 
aplatizat, pe care anticul începuse • 
o prelucra.

Descoperirea începea să se anunțe 
Importantă. Era primul tezaur de
pistat nu întâmplător — cu ocazia 
unor săpături de interes economic 
— ci prin decopertare arheologică, 
deci In condiții optime pentru exa
minare stratigrafică și orice alte a- 
precieri științifice obiective. Dar, 
mai ales, aveam alături întreaga fi
lieră tehnologică a prelucrării ar
gintului : material brut, material în
ceput a fi prelucrat, produse finite. 
Noi indicii că daco-getii cunoșteau 
și practicau metalurgia argintului.

După aceea au urmat dovezile 
princeps : o vatră și apoi o groapă 
plină cu mangal. Urme certe ale unui 
atelier. Atelier care a făcut parte 
din locuința, precis Identificată, prin 
alte probe arheologice, a unui dac. 
Un meșter specializat In prelucrarea 
argintului.

— Consider — afirmă N. Chidio
șan — că descoperirea de la Tășad 
pune capăt pentru totdeauna dispu
tei privind etnicul acestui gen de 
produse meșteșugărești identificate 
pe teritoriul nostru.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vizita lui N. 11. Rodionov, adjunct al ministrului

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele poporului vietnamez, al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și al nostru personal, 
permiteți-ne să vă adresăm dumneavoastră, precum și Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România, sincerele 
noastre mulțumiri pentru urările cordiale transmise cu ocazia încheierii 
reunificării patriei noastre pe linie de stat.

în decursul anilor care au trecut, solidaritatea militantă și cooperarea 
frățească, în spiritul internaționalismului proletar, dintre cele două țări ale 
noastre au cunoscut o dezvoltare fructuoasă.

Avem ferma convingere că în prezent, după înfăptuirea reunificării și 
In procesul edificării socialismului in întreaga țară, Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul frate al Republicii Socialiste România vor continua să 
acorde poporului vietnamez sprijinul ferm și ajutorul lor prețios. Urăm 
poporului Republicii Socialiste România, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, să înregistreze în continuare noi și însemnate succese în realizarea 
marilor obiective și a sarcinilor importante stabilite de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

Vă rugăm, tovarăși, sâ primiți urările noastre cele mai bune de sănătate 
deplină și numeroase noi succese 
funcții.

în îndeplinirea nobilelor dumneavoastră

afacerilor externe al U.R.S.S.
La invitația Ministerului Afacerilor 

Externe. N. N. Rodionov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., a 
făcut o vizită în țara noastră în zi
lele de 15—16 iulie a.c. în timpul 
vizitei. N. N. Rodionov a avut con
vorbiri Ja conducerea Ministerului 
Afacerilor Externe privind probleme 
ale dezvoltării în continuare a rela
țiilor de prietenie și colaborare ro- 
mâno-sovietice, precum și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

Cornel Burtică, membru ăl Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit, vineri di
mineață, pe N. N. Rodionov.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, au participat 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. în 
țara noastră.

★
La încheierea vizitei, tovarășul

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 

din Vietnam

DONG
Guvernului

FAM VAN
Prim-ministru al
Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a vă adresa, în numele poporului și guvernului irakian 
și in numele meu personal, mulțumirile noastre sincere pentru felicitările 
pe care ați avut amabilitatea de a ni le transmite cu ocazia Zilei naționale a 

' Republicii Irak.
Vă doresc multă sănătate și fericire, iar poporului român prieten continuă 

prosperitate și progres.

AHMED HASSAN AL-BAKR.
Președintele Republicii Irak

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, a primit vineri dimi
neață delegația Asociației de priete
nie siriano-română, condusă de Ah
med Issa, membru al Comandamen
tului regional al Partidului Baas Arab 
Socialist, prim-secretar al Comitetu
lui județean Tartous al partidului, 
vicepreședinte al Biroului executiv 
al Asociației de prietenie siriano-ro
mână.

În cadrul discuțiilor purtate cu a- 
cest prilej s-a exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist, subliniin- 
du-se importanța deosebită a întîlni
rilor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și -Hafez 
Ăl-Assad pentru promovarea și in
tensificarea relațiilor româno-siriene 
în toate domeniile, potrivit interese-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

vremea

Vineri 
nistrului 
U.R.S.S., 
Capitala,

★
după-amiază, adjunctul mi- 

afaceriloc externe pi 
N. N. Rodionov, a 
îndreptîndu-se spre

lor naționale ale 
popoare, cauzei 
internaționale.

celor două 
păcii

★
făcut,

părăsit 
patrie.

țări și 
și cooperării

in perioada 
țara noastră, 
de prietenie

Din partea tuturor canadienilor, doresc să mulțumesc Excelenței Voastre 
pentru bunele urări exprimate cu ocazia Zilei noastre naționale.

Dorim ca bunele relații dintre țările noastre să continue a se dezvolta 
In anii ce vor urma.

JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

Ieri !n țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, în prima parte a zilei, 
cînd cerul a fost variabil, mai mult se
nin. După-amiază, înnorările s-au ac
centuat în zonele de munte și în sudul 
țării, unde au căzut averse și s-au 
semnalat descărcări electrice. în zo
na localităților Sinaia, Făgăraș, Blaj a 
căzut grindină. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 15 grade la

Delegația a
9—16 iulie, o vizită in 
la invitația Asociației 
româno-siriană și a Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi Ia Ma
rea Adunare Națională, la Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste. la I.R.R.C.S. și la Consiliul 
popular al județului Constanta și au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și județele 
Constanta și Prahova.

Vineri, Nicolae Dragoș, vicepreșe
dinte al Asociației de prietenie ro
mâno-siriană, și Ahmed Issa au sem
nat protocolul de colaborare între a- 
sociațiile de prietenie din cele două 
țări.

CImpulung, Deduleștl și Pâtîrlagele și 
29 de grade la Banloc și Timișoara.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 șl 20 iulie. în țară : Vreme în gene
ral frumoasă și călduroasă. Vor cădea 
ploi izolate, însoțite de descărcări e- 
lectrice în zonele de deal șl de mun
te, iar la sfîrșitul intervalului, și în 
nord-vestul țării. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 14 și 22 de 
grade, izolat mai coborîte în Transil
vania și nordul Moldovei, iar maxime
le între 27 și 35 de grade, izolat mai 
ridicate în sudul și vestul țării. în 
București : Vreme frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea. VInt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere.

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

AZI, LA MONTREAL Încep Jocurile olimpice de vară În cîteva rînduri

Zilei 
naționale a Irakului
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Irak, însărcinatul cu afaceri 
ad-initerim al acestei țări la Bucu
rești, Rafie Sharif Taka, a oferit, vi
neri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Cioară, 
viceprim-ministru al guvernului, Su- 
zana Gâdea, Emil Nicolcioiu și Ni
colae Nicolaescu, miniștri. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Protocol româno-belgian 
de cooperare in domeniul 

utilizării pașnice 
a energiei atomice

La 16 iulie a fost semnat la Bucu
rești Protocolul de punere în aplica
re, în cursul anului 1976—1977, a A- 
cordului între, guvernele Republicii 
Socialiste România și Regatului Bel
giei, privind cooperarea în domeniul 
utilizării pașnice a energiei nucleare.

Documentul a fost semnat din par
tea română de prof. Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, iar din partea Bel
giei, de Jacques Graeffe, ambasado
rul Belgiei în țara noastră.

Protocolul prevede realizarea unor 
proiecte comune de interes reciproc 
în cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și aplicațiile energiei a- 
tomice în diferite domenii ale vieții 
social-economice, precum și schim
buri de oameni de știință și specia
liști din domeniul nuclear. Acțiunile 
incluse în protocol vor contribui la 
dezvoltarea și extinderea bunelor re
lații de colaborare existente între 
cele două țări.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AFGANISTANULUI

Excelenței Sale Domnului MOHAMMAD DAOUD
Președintele și primul ministru al Republicii Afganistan

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a proclamării Republicii Afganistan, 
am deosebita plăcere să adresez, în numele guvernului, poporului român și 
al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten al 
Afganistanului.

Am convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă 
România și Republica Afganistan vor continua să se dezvolte în interesul 
popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul prieten 
gan aniversează la 
iulie .
dată memorabilă 
străvechea

Abolirea 
In urmă cu 
instaurarea 
publici — act pregătit, 
organizat și înfăptuit 
de forțele patriotice 
naționale, de masele 
păturilor sărace și ti
neretului — a consti
tuit începutul unei e- 
tape noi în viața po
porului afgan, caracte
rizată prin inițierea u- 
nui proces de înnoi
re a societății, prin 
amplificarea efortu
rilor de dezvoltare 
economică, socială și 
culturală. în cei trei 
ani de existentă a re
gimului republican, au 
fost adoptate măsuri 
de stimulare a pro
ducției industriale, au

af
li 

Ziua Republicii, 
in 

sa istorie, 
monarhiei, 
trei ani. și 
primei re-

fost edificate un șir de 
importante obiective e- 
conomice. O atenție 
deosebită Se acordă 
folosirii eficiente a re
surselor naturale ale 
tării. Viața satelor 
poartă, de asemenea, 
pecetea schimbărilor 
înnoitoare pe care le 
aduc desfășurarea, pe 
etape, a reformei agra
re, măsurile de lichi
dare a analfabetismu
lui, extinderea asis
tenței medicale.

Pe plan internațio
nal, Republica Afga
nistan promovează o 
politică de nealiniere 
Ia blocurile militare, 
de neutralitate po
zitivă, de respectare a 
suveranității fiecărui 
stat.

între România și Af
ganistan s-au stabilit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo-

rare, de ambele părți 
fiind apreciate rezul
tatele obținute In coo
perarea în domeniul 
prospecțiunilor și ex
ploatării bogățiilor 
subsolului, în extinde
rea schimburilor eco
nomice.

In cadrul întîlnirilor 
româno-afgane s-a a- 
preciat că există largi 
posibilități de extinde
re și intensificare a 
relațiilor dintre cele 
două state, de întă
rire și dezvoltare a co
laborării pe multiple 
tărîmuri — politic, e- 
conomic, cultural, teh- 
nico-științific — în 
interesul popoarelor 
noastre, al cauzei pă
cii, înțelegerii și coo
perării internaționale.

P. STANCESCU

*

Cronica zilei

MONTREAL 16 (Agerpres). — As
tăzi se deschide la Montreal cea de-a 
XXI-Iea ediție a Jocurilor olimpice 
de vară, tradiționala competiție care 
va reuni pe arenele metropolei cana
diene elita sportului mondial, sub 
steagul alb drapat cu cele cinci 
cercuri înlănțuite, simbol al păcii, al 
înfrățirii raselor și continentelor.

începînd de astăzi, 17 iulie, flacăra 
olimpică — transmisă prin satelit din 
Grecia în Canada și adusă de ștafete 
de la Ottawa la Montreal —va stră
luci în stadionul de la Maisonneuve, 
deasupra căruia flutură drapelele ce
lor peste 100 de țări care și-au tri
mis solii la marea sărbătoare cva- 
drienală a sporturilor. Ceremonia de 
inaugurare va începe la ora 14,40 (o- 
ra locală)

Montrealul, care s-a pregătit 6 ani 
pentru aceste Jocuri, oferă oaspeți
lor săi un vast și ultramodern com
plex de baze sportive, între care sta
dionul principal, cu o capacitate de 
72 000 de locuri, sala-velodrom, pisci-

na, centrul „Claude Robillard", are
ne pentru fotbal, hochei pe iarbă, 
săli de gimnastică și un ultramodern 
sat olimpic ce poate găzdui peste 
11 000 de persoane.

Olimpiadele moderne, inițiate de 
francezul Pierre de Coubertin, au jalo
nat expansiunea binefăcătoare a spor
turilor, urcușul neîntrerupt și impre
sionant al recordurilor, aruncînd, tot
odată, o punte a concordiei și priete
niei peste frontiere și continente. Fie
care ediție a însemnat un pas înainte 
în dezvoltarea olimpismului, a Jocuri
lor sale sportive care au consacrat o 
strălucită pleiadă de campioni, de la 
Spiros Louys, Paavo Nurmi și Jesse 
Owens, legendari eroi ai primelor 
olimpiade, pînă la Emil Zatopek, A- 
lain Mimoun, Vladimir Kuț, Bikila 
Abebe, Iolanda Balaș, Wilma Ru
dolph, Bob Beamon, Lia Manoliu, 
Mark Spitz, protagoniști ai edițiilor 
mai recente.

Atașați dintotdeauna idealurilor

olimpice de loialitate și prietenie, 
sportivii români au participat la o- 
limpiade incepind din anul 1924, la 

la Paris, unde echipa de 
obținut o medalie de bronz, 
după alte trei ediții, de o 
de argint, cîștigată de călă-

AGENDĂ OLIMPICĂ
• Președintele Consiliului de mi

niștri al Canadei, Pierre Elliott Tru
deau. și președintele Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice, Ro
ger Rousseau, au fost prezenți pe 
Colina parlamentului din Ottawa, 
capitala Canadei, cu prilejul sosirii 
flăcării olimpice, transmisă, după cum 
se știe, prin satelit de la Atena.

• Printre cei 5 000 de reporteri 
prezenți la Montreal se află si re
cordmanul mondial al medaliilor de 
aur al Olimpiadelor, înotătorul Mark 
Spitz, care și-a început cariera de 
ziarist cu un interviu luat fostului 
campion olimpic de la Tokio, Don 
Scholander. între altele, acesta a de
clarat : „Evoluția natației mondiale 
este datorată, după părerea mea. ur
mătorilor factori : încă de la vîrsta 
de 15 ani înotătorii arată ca fizic ca 
oamenii maturi ; s-a perfecționat pre
gătirea psihologică ; cu 15 ani în 
urmă, de pildă, părea imposibil să se 
acopere 15 km în cursul unei singure 
ședințe de antrenament; distanța a- 
ceasta este astăzi ceva obișnuit. La 
progresul natației se mai adaugă și 
alte elemente, cum ar fi construcția 
de piscine noi. mult îmbunătățite, 
echipament etc".

• Iuri Titov (U.R.S.S.) a fost ales 
președinte al Federației internaționa-

le de gimnastică, in locul lui Artur 
Ranger (Elveția). Cu prilejul Con
gresului federației ținut la Montreal- 
au fost primite ca noi membre fe
derațiile din Bolivia, Irlanda, Islan
da, Nigeria, Porto Rico și San Sal
vador.

o Ultimul purtător al flăcării olim
pice nu a fost încă desemnat. Nu
mele sportivului care va intra cu 
torța olimpică pe stadion va fi cu
noscut numai cu cîteva ore înainte 
de festivitatea de deschidere a Olim
piadei.

« Selecționatele masculine de 
handbal ale Ungariei și R.F. Germa
nia au susținut un nou joc de antre
nament la Montreal. Handbaliștii 
maghiari au obținut din nou victoria 
de data aceasta cu scorul de 24—17 
(9—7). în primul meci, echipa Un
gariei cîștigase cu 36—28.

• Echipa de polo pe apă a R. F. 
Germania se află în evident progres, 
într-un meci de antrenament, dispu
tat la Montreal, poloiștii veSt-ger- 
mani au învins cu scorul de 4—3 for
mația Italiei, clasată pe locul trei la 
ultimul campionat mondial.

a Cunoscutul .,globe-trotter" român 
Alexandru Drăghia, în virstă de 79 
de ani — care a parcurs pe bicicle
tă drumul New York — Montreal — 
a sosit in satul olimpic.

J.O. de 
rugby a 
urmată, 
medalie 
rețul H. Rang. Adevărata afirmare 
olimpică a sportului românesc s-a 
realizat însă în anii României socia
liste, cind reprezentanții noștri au 
cucerit, începînd din anul 1952 (edi
ția a XV-a, de la Helsinki) și pînă 
în 1972 (ediția a XX-a, de la Miin- 
chen), 70 de medalii (18 de aur, 21 
de argint și 31 de bronz), impunînd 
în arena internațională numele unor 
campioni de clasă cum au fost Iosif 
Sîrbu, Simion Ismailciuc, Leon Rot- 
man, Ștefan Petrescu, Dumitru Pir- 
vulescu, Nicolae Linca, Ivan Patzai- 
chin, Mihaela Peneș, Viorica Visco- 
poleanu, Gheorghe Berceanu, Nico
lae Martinescu, ciștigători ai meda
liilor de aur.

La ediția de la Montreal sportivii 
români — angajați în 11 discipline 
(atletism, canotaj academic, caiac- 
canoe, box, gimnastică, tir, polo pe 
apă, scrimă, lupte, handbal și hal
tere) — sînt hotărîți să sporească 
prestigiul olimpic al culorilor româ
nești, luptind cu abnegație și pasiune 
sportivă pentru a obține performanțe 
înalte în minunata și pașnica dispută 
de pe arenele olimpice.

HALTERE
Cu prilejul unui concurs de hal

tere desfășurat la Odesa, sovieticul 
Serghei Pevzner a stabilit un nou 
record mondial Ia categoria ușoară, 
totalizînd la cele două sUluri 315 kg 
(135 kg plus 180 kg).

CICLISM.
Turul ciclist al Franței a conti

nuat vineri cu desfășurarea etapei 
a 20-a pe distanța TuIIe — Puy de 
Dome (220 km). Primul a trecut li
nia de sosire olandezul Joop Zoete- 
melk, in 6h 52’52”. L-au urmat: bel
gianul Lucien van Impe (6h 53’04”) 
și spaniolul Francisco Galdos (6h 
53'17”). în clasamentul general con
tinuă să fie lider Lucien van Impe, 
urmat la 4’21” de Joop Zoetemelk.

TENIS
Vineri, în prima semifinală a 

turneului internațional de tenis de la 
Kitzbuehel (Austria), jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—3, 6—2 pe olandeza Elly Appel. în 
finală. Virginia Ruzici o va 
pe învingătoarea din partida 
Turnbull-Anette du Ploy.

★
La Roma a început vineri 

de tenis 
Suediei dih cadrul 
(semifinalele zonei

Programul de schimburi 
cultural-științifice dintre 
România și Portugalia

La Ministerul Afacerilor Externe 
a fost- semnat, vineri după-amiază. 
Programul de schimburi cultural- 
științifice dintre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Portugalia pe perioada 
1976—1978. Documentul prevede ac
țiuni de colaborare între instituțiile 
de profil din cele două țări prin 
schimburi de experiență și Vizite de 
documentare, acordarea de burse 
pentru studii sau specializare, orga
nizarea unor lectorate de limbă și 
literatură română și portugheză, ex
poziții de artă și documentare, efec
tuarea de schimburi de artiști și 
ansambluri artistice, dezvoltarea le
găturilor intre uniunile de creație.

Programul a fost semnat de Vasile 
Gliga, adjunct al. ministrului aface
rilor externe, și Antonio Novais 
Machado, ambasadorul Portugaliei 
la București.

(Agerpres)

întîlni
Wendy

meciul 
dintre echipele Italiei și 

„Cupei Davis" 
_____ europene). După 

prima zi. scorul este de 2—0 în fa
voarea tenismanilor italieni.

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Micul ecran pentru 
10,30 Film artistic: ..My 

distribuție: Audrey 
Harrison, 
Gladys 
Muzica: 1 
Cukor.

13,05 Telex.
13,10
13,20

cei mici.
fair lady", tn 
Hepburn, Rex 

Hyde-White, 
Brett.

, Wilfred 
Cooper, Jeremy
F. Loewe. Regla: George

Melodii
O viață
Papană
Concert
Caleidoscop cultural-artistic.

14.50 Drumuri pe cinci continente.
15.50 Toată lumea rîde, ciută Șl...

nimeazfi!
16,20 Bucuroși de oaspeți... la Brașov. 
17,05 vîrstele peliculei.

13,45
14,25

populare.
pentru o idee: Alexandru 
(190G—1946).
de prînz.

a-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Columbia. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie ro- 
mâno-columbiană au organizat, vi
neri. în Capitală, o manifestare cul
turală. Ziaristul Leonard Mehedinți 
a prezentat expunerea „Secvențe 
columbiene".

Au participat îoan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., 
tului de 
prietenie 
zentanți 
Externe,
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un public numeros.

A fost de față Fernando Urdaneta, 
ambasadorul Republicii Columbia la 
București, membri ai ambasadei.

★
Aflat in vizită în țara noastră, la 

invitația Uniunii scriitorilor, cunos
cutul romancier cubanez Alejo Car
pentier a ținut, vineri, la Casa scrii
torilor din Capitală, o conferință cu

tema „Patru secole de cultură cu
baneză in istoria Americii Latine".

A apărut:

(Agerpres)

membri ai comite- 
conducere al Asociației de 
româno-columbiană, repre- 
ai Ministerului Afacerilor 
Consiliului Culturii și Edu-

Revista economică4*tf

nr. 28 din 16 iulie 1976

18,25 Club t... la porțile Deltei. 
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,10
21,00

23,30

Film serial: „Dosarele Rockford". 
Festivitatea de deschidere a Jocu
rilor Olimpice de vară — ediția 
1976. (Transmisiune directă de la 
Montreal).
Telex.

PROGRAMUL 2

Comedia fără virstă. întîlnlre cu... 
burlescul.
Melodii premiate la concursul 
„Cîntăm pentru voi".

21,10 Film artistic": „Sirius". Producție 
a studiourilor cehoslOyace. Pre
mieră pe țară. Cu: Jana Hlova- 
cicova, Jan Hrușinski. Regia: Fran- 
tișek VlaCll.

22,00 Din Evul mediu în secolul XX... în
soțiți de muzică.

20,50

Din sumarul revistei menționăm 
articolele : „Cincinalul 1976—1980 : o- 
rientărl, ritmuri, eficiență. Dezvolta
rea bazei energetice (I)“ de ing. 
Ioan V. Herescu ; „Dinamici accele
rate ale productivității muncii pe 
șantiere" de Bogdan Pădure ; „Coor
donate ale cercetării științifice și 
proiectării" de Dumitru Gheorghi- 
șan. „Adunările generale ale oame
nilor muncii — expresia democra
ției muncitorești în acțiune" de Do
rin Constantinescu : „Ce arată «pro
filul colectiv- al dezbaterilor din a- 
dunările generale" de Mariana Sârbu.

Revista cuprinde de asemenea cu
noscutele sale rubrici Teorii-Idei șl 
Economie Mondială.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 16 IULIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

764 523 lei din care 71175 lei report.
EXTRAGEREA I : 81 82 30 18 70 

42 1 86 26.
EXTRAGEREA a Il-a : 25 16 52 33 

74 21 12 79 3.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 11 IULIE 1976

Categoria 1 : 3,25 variante a 17 542 
lei ; cat. 2 : 4,25 a 13 414 lei ; cat. 3 : 
8,25 a 6 910 lei ; cat. 4 : 59,75 a 954 
lei ; cat. 5 : 222,25 a 200 lei ; cat. 6 : 
1 331 a 100 lei.

22,20 Seară de vacanță la Mamaia... 
(program de muzică ușoară).

La Ștrandul tineretului din Capitală au început lecțiile o nouă serie de 
copii care vor sâ învețe înotul. Centrul de inițiere de aici — a cărui 
activitate este coordonată de prof. Mircea Olaru — poate fi frecventat 

de toți tinerii amatori de înot. Telefon; 17.39.25. Foto : E. Dichiseanu

Miturile lumii antice povestesc 
că frumusețea s-a născut din spu
ma mării. Tot așa, s-ar părea că 
din minunea de azur a Mediteranei 
a răsărit și Tunisia. „Dacă Africa 
ar fi un păun, atunci Tunisia ar 
trebui să fie coada acestuia", adică 
podoaba cea mai de preț — spune 
un vechi proverb maghrebian.

Pentru că aici, pe cele mai nor
dice țărmuri africane, ca o adevă
rată esplanadă a Mediteranei, na
tura își etalează cu dărnicie splen
dorile. O vegetație exotică se răs
față sub briza marină, sfidînd par
că zona deșertică din sudul țării.

Frumoase și pline de farmec 
Sînt legendele, istoria acestui pă- 
mînt, pe care s-au înălțat și s-au 
stins gloriile Cartaginei. Cu peste 
2000 de ani în urmă, cetatea lui 
Hannibal a eclipsat, la un moment 
dat, însăși strălucirea Romei an
tice. Apoi s-a prăbușit sub lovitu
rile necruțătoare ale cuceritorilor 
ș! ale timpului. Astăzi, din vestita 
cetate nu au rămas decît ruine : 
frinturi de coloane, resturi de mo
zaic, picioare colțuroase tăiate în 
stincă. Dar sutele de mii de turiști 
vin să descopere cu îneîntare una 
din marile comori ale istoriei ome
nirii. La mijlocul secolului trecut, 
un turist celebru — Gustave 
Flaubert — rătăcind printre pietrele 
solitare, exclama cu tristețe : „O,
sărmană Cartagină, cetate vrednică 
de plîns ! Unde sînt, ca să te ape
re, bărbații tăi puternici de odi
nioară ?“... în zilele noastre, o „ar
mată" de arheologi, istorici și oa
meni de știință „apără" Cartagina, 
participă la salvarea și repunerea 
ei în valoare. Vestigiile punice, ro
mane și bizantine alcătuiesc o 
inestimabilă cronică in piatră a 
vremurilor trecute. în timp ce pro
iecte îndrăznețe lansează Cartagina 
printre... orașele moderne ale anu
lui 2000.

Spectacolul istoriei continuă Ia 
fel de copleșitor în sălile muzeului 
Bardo din Tunis. Acest palat — ca
podoperă arhitectonică, în stil arab, 
de pe la mijlocul secolului trecut 
— găzduiește colecția de mozaicuri 
romane, unică in lume ca dimen
siuni și valoare artistică. înfăți- 
șînd eroi și scene din mitologie, 
oameni și fapte adevărate. Treci 
dintr-o sală în alta a muzeului cu

sentimentul că 
epoci întregi.

traversezi secole și

★
de capitală, la Bi- 
descifrează lecțiile

Nu departe 
zerta, călătorul 
cele mai moderne ale istoriei, care 
vorbesc despre lupta pentru inde
pendență și dreptul popoarelor de 
a fi stăpine pe propria lor soartă. 
„Monumentul martirilor" de la Bi
zerta a rămas ca un simbol al lup
tei pentru libertate. Astăzi, „o- 
rașul-erou" se afirmă tot mai pu
ternic ca un „oraș al oțelului și 
petrolului", devenind un simbol al

miei țării, a resurselor naționale — 
fosfați, petrol, gaze naturale, mine
reuri de fier; dezvoltarea unei 
producții naționale de inașinî și in
stalații, ' ’ ' ‘ "
chimice 
rea tot 
forțelor 
cota participării 
ine In economie 
la sută la numai

oțel și fontă, de produse 
și petrochimice ; încrede- 

mai mare în mobilizarea 
proprii (nu întîmplător 

capitalurilor stră- 
a scăzut de la 40 
8 la sută).

★
în peisajul agriculturii tunisiene 

domină măslinul (socotit de multe

Desigur, spun interlocutorii, 
mai sint multe probleme de re
zolvat — mecanizarea agricul
turii, extinderea irigațiilor, folosi
rea pe scară tot mai largă a îngră
șămintelor șl a metodelor științi
fice de prelucrare a pămîntului și 
de creștere a animalelor.

...Cu flori de portocal, strînse în 
buchete-rozetă, te întîmpină 
tele la fiecare colț de stradă 
Tunis. „Capitala albă", cu case 
bice, amintind de picturile lui
zanne, conservă parfumul Orientu.

fe- 
in 

cu» 
Că-

Oțel și portocali
pe esplanada Mediteranei

însemnări de călătorie din Tunisia
luptei pentru dezvoltare. Aici s-au 
construit, în primii ani după inde
pendență, combinatul siderurgic 
„El Fouladh" cu o capacitate anua
lă de 1 milion de tone, rafinăria 
STIR, care prelucrează 1,5 milioane 
tone țiței pe an. Și tot aici s-a 

, deschis șantierul unuia din marile 
porturi ale Africii. La Bizerta, ca 
în atitea alte orașe ale Tunisiei 
contemporane, te întîlnești cu ceea 
ce s-ar putea numi „istorie la tim
pul prezent". Este istoria nouă a 
unui popor hotărît să-și sfărîme 
cătușele subdezvoltării. Vastul pro
gram național de dezvoltare a ță
rii — care prevede înfăptuirea 
unor importante obiective în dome
niile economic, social și cultural — 
a fost denumit, în mod semnifica
tiv, „contractul progresului".

O definiție a progresului pe care 
Tunisia o conturează în cîteva 
coordonate : un ritm înalt al 
creșterii industriei (în medie, 
13 la sută pe an) ; valorifica
rea superioară, în interesul econo-

secole bogăția... săracului) șl citri
cele. Livezile de lămîi, portocali, 
mandarini își împrăștie parfumul 
în jurul Tunisului. Dar patria lor 
este la Cap-Bon, in partea de nord- 
est a țării.

An de an se organizează aici 
tradiționala „sărbătoare a por
tocalului". în satul Menzel Bou- 
zelfa se organizează, în fiecare an, 
o expoziție în care cultivatorii 
aduc tot ce au cules mai de soi, 
își împărtășesc din experiența a- 
cumulată. Producția anuală — pes
te 100 000 tone, din care mai mult 
de jumătate este destinată expor
tului, furnizind o importanta sursă 
de venituri.

Ziua festivă a fructelor de aur 
constituie, de fapt, o sărbătoare a 
recoltei, prilejuind un veritabil 
lanț agricol. Sectorul de stat 
cooperatist anunță rezultate 
mai bune. Peste 1 milion tone 
cereale pe an ; 20 000 tone
curmale de primă calitate, peste 
milion hl de vin ș.a.

bi-
și 

tot 
de 
de 
un

lui și obiceiuri specifice lumii a- 
rabe.

Iată celebrul și pitorescul cartier 
Medina, împărăția negoțului. în 
bazare care poartă aici numele de 
„Souk", a fost etalat tot ceea ce 
poate fi mai banal și, toto
dată, mai extravagant in con
ceptul de necesar gospodăresc. 
Mii de mici producători și ne
gustori sint legați de labirin
tul comercial al Medinei, oferind 
orice poate suscita interesul conce
tățenilor lor. Haine de tot felul, în
călțăminte, podoabe, giuvaeruri, 
Unelte de pescuit, marochinărie, 
amfore de lut, vase și tipsii de a» 
ramă, turtă dulce, înghețată șl smo
chine... în acest furnicar de oa
meni și mărfuri, arta populară în
florește la tot pasul.

...Și, totuși. Tunisul cunoaște acum 
toate virtuțile și servituțile unui 
oi aș modern. Avenue de Bourgui- 
ba. cu o lărgime de 60 metri, flan
cată de ficuși giganți, rivalizează cu 
orice arteră centrală dintr-o mare

metropolă. Circulație sufocantă de 
mașini și oameni. Supermagazine, 
bănci, cinematografe, cafenele, in
stituții publice. După vizita la Me
dina, contactul cu civilizația „seco
lului vitezei" apare șocant.

în lumea pestriță a străzilor, 
unii trecători se îmbracă după obi
ceiul de acum cîteva secole, alții 
după ultimele noutăți ale modei. 
Și nu puține femei, ale căror seme
ne de odinioară nu puteau ieși pe 
stradă decît la anumite ore, diri
jează astăzi circulația pe marile 
artere ale capitalei.

Secvențele aparent disparate, 
imprimate pe pelicula memo
riei, au puterea unitară de a su
gera ritmurile tot mai intense ale 
progresului pe aceste meleaguri 
stăpînite încă de umbre ale isto
riei.

Călătoria în Tunisia, ne-a oferit 
Imaginea grăitoare a unei țări ferm 
angajate pe orbita dezvoltării. în a- 
cest peisaj al înnoirilor sînt eviden
te și roadele legăturilor de prietenie 
și Colaborare dintre poporul român 
și poporul tunisian. Sute de tractoa
re românești brăzdează terenurile 
agricole ale Tunisiei. în sud, in ba
zinul minier Gafsa, specialiști 
români au construit un complex 
modern pentru extracția, prelucra
rea și transportul minereurilor din 
fosfați. Un mare număr de medici 
și cadre didactice din țara noastră 
se află in diverse orașe și sate tu
nisiene. „Sintem satisfăcuți de evo
luția favorabilă a relațiilor comer
ciale și de cooperare economică cu 
România — ne spunea Moustapha 
Zaanouni, ministru-secretar de stat 
al planificării. Cunoaștem și ne 
preocupă îndeaproape metodele fo
losite de prietenii români în dome
niul dezvoltării și organizării eco
nomiei. Cred că avem încă multe 
posibilități de valorificat în dome
niul schimburilor comerciale bilate
rale, al cooperării în producție în 
industriile minieră și petrolieră. 
România este considerată la noi o 
mare prietenă a țărilor arabe".

La rindul său, vizitatorul român 
întîlnește în Tunisia un popor de 
prieteni, de care se desparte în
totdeauna cu dorința de a-i re
vedea.

Viorel POPESCU
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MOSCOVA

încheierea lucrărilor sesiunii speciale 
a Comisiei interguvernamentale 

româno-sovietice de colaborare economică
MOSCOVA 16. — Corespondentul 

nostru transmite : La Moscova s-au 
încheiat, la 16 iulie, lucrările sesiu
nii speciale a Comisiei interguver
namentale româno-sovietice de cola
borare economică. Cei doi președinți 
ai părților în comisie — Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. — au semnat protocolul se
siunii, după care au rostit alocuți
uni, relevînd spiritul de lucru, con
cret, atmosfera prietenească, de co
laborare și înțelegere reciprocă, în 
care »-au desfășurat lucrările aces
teia.

Vorbitorii au arătat că actuala se
siune constituie o expresie a poli
ticii de întărire a prieteniei și co
laborării pe multiple planuri între 
cele două țări, menită să contribuie 
la adincirea și dezvoltarea, în con
tinuare, a relațiilor dintre România 
și Uniunea Sovietică, în concordan
tă cu cele discutate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., la recenta întilnire 
de la Berlin.

La semnare au fost prezent! mi
niștri, miniștri-adjuncți, ceilalți mem
bri ai delegațiilor. Au participat, de

asemenea, Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică, și membri ai ambasadei ro
mâne.

în cele patru zile cît au durat lu
crările sesiunii speciale, au avut loc 
întîlniri ale miniștrilor, conducători
lor unor ramuri industriale și orga
nizații economice din cele două țări. 
Au fost încheiate 14 protocoale de 
lucru care prevăd, printre altele, dez
voltarea și adincirea colaborării, co
operării șl specializării în producție 
între cele două țări în domeniile con
strucțiilor de mașini și echipamente 
energetice, utilaje pentru industria 
metalurgică, mașini-unelte, aparate 
electronice și electrotehnice, mașini și 
utilaje pentru industria ușoară și a 
bunurilor de consum, precum și spo
rirea livrărilor reciproce de mașini și 
instalații pentru industriile petrolu
lui. chimică și petrochimică.

Părțile au relevat posibilitățile 
creșterii schimburilor între cele două 
țări pe perioada 1977—1980, pornind 
de la sarcinile și perspectivele dez
voltării economiilor lor naționale.

S-a stabilit ca pînă la următoarea 
sesiune a1 comisiei, care se va ține 
anul acesta, să aibă loc întîlniri în
tre reprezentanții ministerelor și or
ganelor economice din cele două țări, 
în vederea realizării unor noi con
venții și acorduri de colaborare și 
oooperare.

Acord privind schimbul direct de produse 
între ministere din România si R. D. G.

BERLIN 16 (Agerpres). — în pe
rioada 12—16 iulie 1976, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Maxim Berghianu, însoțit de un 
grup de specialiști, a efectuat o vizi
tă in R. D. Germană, la invitația lui 
Wolfgang Rauchfuss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
economiei materialelor al acestei țări.

Cu prilejul vizitei, între cei doi 
miniștri au avut loc convorbiri și 
tratative privind dezvoltarea colabo
rării între cele două ministere în

domeniul economisirii resurselor ma
teriale, extinderii folosirii înlocuito
rilor. valorificării resurselor secun
dare și perfecționării aprovizionării 
tehnico-materiale. Oaspetele român 
a purtat, de asemenea, convorbiri cu 
Gerhard Schiirer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R.D.G., și a vizitat unele obiective 
industriale. în cursul vizitei a fost 
semnat acordul cu privire Ia schim
bul direct de produse între cele două 
ministere.

Negocieri comerciale între „cei 46“ și „cei 9“
BRUXELLES 16 (Agerpres). — Pri

mul consiliu al miniștrilor comerțu
lui și economiei, prevăzut de Con
venția de la Lome — care are in 
vedere cooperarea dintre Piața comu
nă și 46 de state din Africa, zona 
Mării Caraibilor și regiunea Oceanu
lui Pacific („Grupul A.C.P.") — s-a 
întrunit, miercuri și joi, la Bru
xelles.

Participant!! la reuniune au exa
minat, în cadrul unor grupe de lu
cru, o serie de probleme comerciale 
privind accesul pe piața țărilor 
membre ale C.E.E. a unei serii de 
pfoduse ale celor 46 de state. în ceea 
ce privește zahărul, statele A.C.P. au 
cerut modificarea modalității de des
fășurare a negocierilor. Ele și-au ex
primat insatisfacția în legătură cu 
negocierile desfășurate în luna iunie, 
asupra prețului garantat de Piața co
mună pentru cele 1,2 milioane tone 
de zahăr care urmează să fie livrate 
în cursul campaniei 1976—1977, un 
preț care nu compensează și nu este 
de natură să vină în sprijinul țări
lor producătoare.

Problemele pe care le ridică ex
portul produselor „celor 46“ către 
„cei 9“ urmează să fie din nou dis

cutate în cursul acestei toamne de 
președinții ambelor părți.

Consiliul ministerial C.E.E.—A.C.P. 
a dat aviz favorabil privind aderarea 
la Convenția de la Lome a șase noi 
state : Republica Capului Verde. 
Insulele Comore, Papua-Noua Gui
nee, Republica Democratică Sao 
Tome și Principe, Insulele Seychel
les și Surinam.

★

în capitala Republicii Panama ur
mează să se deschidă la 17 septem
brie Congresul Federației latino- 
americane a lucrătorilor de pe plan
tații. Federația a fost constituită în 
septembrie 1974, la San Jose, ca ur
mare a declanșării de către compa
niile transnaționale a „războiului 
bananelor", acțiune prin care aceste 
companii refuzau să plătească ta
xele de. export stabilite de guver
nele din zonă, amenințînd cu între
ruperea operațiunilor comerciale 
externe în sectorul bananier. Obiec
tivul principal al federației este 
lupta împotriva dependenței econo
mice externe, pentru dezvoltarea 
cooperării pe principii noi între .ță
rile producătoare și exportatoare de 
banane.

Primul secretar al C. C. al P. M. S. U. 
l-a primit pe ambasadorul României

BUDAPESTA 16 — Corespondentul 
nostru transmite : Tovarășul Jănos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. l-a primit vineri pe loan 
Cotoț, ambasadorul României la Bu
dapesta, cu ocazia încheierii misiu
nii sale în R. P. Ungară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, ambasadorul 
român a transmis un cald și priete
nesc salut și urări de sănătate pri
mului secretar al C.C. al P.M.S.U., 
precum și de succese tot mai însem
nate Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, poporului ungar vecin și 
prieten, in opera de edificare a so
cialismului în Republica Populară 
Ungară.

Mulțumind, tovarășul Jănos Kădâr 
• rugat să se transmită tovarășului

ITALIA

Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie, salutări cordiale și urări 
de sănătate, de succese în activitatea 
Partidului Comunist Român și a po
porului român, de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

în cursul întrevederii, tovarășul 
Jănos Kâdăr a apreciat că relațiile 
dintre cele două partide și țări se 
dezvoltă continuu și a exprimat do
rința extinderii și diversificării în 
continuare a raporturilor bilaterale, 
a adîncirii prieteniei și colaborării 
dintre partidele și popoarele noastre. 
Primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a apreciat, totodată, importanța in- 
tîlnirilor la cel mai înalt nivel între 
conducerile de partid și de stat pen
tru cursul ascendent al relațiilor 
româno-ungare.

Consultări pentru formarea 
noului guvern

ROMA 16 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Premierul desemnat 
Giulio Andreotti s-a întîlnit, vineri, 
cu delegațiile principalelor partide 
politice din arcul constitutional. El a 
avut convorbiri, succesiv, cu delega
țiile partidelor socialist, socialist-de
mocratic, republican, liberal și co
munist.

La încheierea convorbirii cu pre

mierul desemnat, conducătorul dele
gației Partidului Socialist, noul se
cretar general, Bettino Craxi, a de
clarat că nu s-a înregistrat o sub
stanțială apropiere între punctul de 
vedere al P.S.I. și al democrat-creș- 
tinilor în legătură cu modul de for
mare a unei majorități și a unui gu
vern, pentru ieșirea din actuala 
criză.

Alegerea noii Direcțiuni a partidului socialist
ROMA 16 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Plenara Comitetului 
Central al Partidului Socialist Italian 
a ales noua Direcțiune a partidului, 
compusă din 31 de membri. în cursul 
dimineții de vineri, noua Direcțiune 
a partidului a ales în funcția de se
cretar general al P.S.I. pe Bettino 
Craxi.

Totodată, plenara C.C. al P.S.I. a 
aprobat o rezoluție în legătură cu 
reorganizarea structurilor partidului, 
prin care cere Direcțiunii să pregă
tească, pentru viitoarea reuniune a 
Comitetului Central, mai multe pro
iecte, printre care cele referitoare la 
convocarea conferinței muncitorești 
a P.S.I., convocarea conferinței de 
elaborare a programului partidului.

agențiile de presă
Hotânre. La Moscova a fost 

dată publicității o hotărîre a Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. cu pri
vire la asigurarea economiei naționa
le și a populației cu combustibil, e- 
nergie electrică și termică în perioa
da de toamnă-iarnă 1976—1977. Ho- 
tărîrea prevede măsuri în vederea e- 
conomisirii resurselor de combusti
bil și energetice, precum și a creării 
rezervelor necesare de combustibil 
pentru asigurarea funcționării neîn
trerupte a întreprinderilor și centra
lelor electrice în perioada toamnă- 
iarnă 1976—1977.

Comunicat comun co- 
reeano-beninez. La încheierea 
convorbirilor dintre Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Mathieu Kerekou, 
președintele C.C. al Partidului Revo
luției Populare din Benin, președin
tele Republicii Populare Benin, a fost 
dat publicității un comunicat în care 
este subliniată importanța celei de-a 
cincea Conferințe la nivel înalt a ță

rilor nealiniate de la Colombo, ex- 
primîndu-se convingerea că această 
reuniune va marca un moment de 
cotitură în lupta popoarelor din ță
rile nealiniate pentru asigurarea li
bertății naționale, pentru suveranita
te, pace și progres social.

Convorbiri. Ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a avut, vineri, convorbiri 
cu ministrul de externe al Franței, 
Jean Sauvagnargues. Au fost abor
date probleme ale relațiilor bilatera
le și probleme internaționale de in
teres comun.

fiCOrd. Uniunea Sovietică și 
Franța au realizat, printr-un schimb 
de scrisori semnate de miniștrii de 
externe ai celor două țări, un acord 
privitor la prevenirea folosirii întim- 
plătoare sau neautorizate a armei 
nucleare.

Populația Pakistanului 3 
crescut, în ultimii patru ani, cu 7.4 
milioane locuitori, fiind la 1 iulie 
1976 de 72,37 milioane.

WASHINGTON

După Convenția națională 
a partidului democrat

S 037 delegați, 1986 
«upleanți, 1 000 obser
vatori diplomatici, 9 000 
invitați, americani și

< străini, mii de cores- 
® pondenți de presă, teh-

i nicieni radio și TV, 
4* Totoreporteri — iată 
* cum s-ar putea sinte- 
Ț' tiza cifric cea de-a 
| 37-a Convenție națio- 
& nală a partidului de- 
sp mocrat, ale cărei lu- 
i crări s-au încheiat în 
S primele ore ale zilei 
% de 16 iulie, la New 
$ York. Convenția a du- 
,ț' rat 4 zile și a avut 
5, ca obiective principale 
ă desemnarea candidați- 

lor partidului la pos- 
Ț turile de președinte 
Mj1 și vicepreședinte ai 
g S.U.A. pentru alege- 
ț.: rile din noiembrie a.c., 

W- .adoptarea platformei 
electorale — la care 

Șț' șe adaugă preocuparea 
V. de a suda fisurile crea
și te în rîndurile parti
s’’ dului prin divergen- 

’g; țele ocazionate de cele 
30 de runde ale ale- 
gerilor preliminare, in 

țj cadrul cărora s-au în- 
S fruntat 12 candidați, 
V reprezentînd tot atîtea 
ț- fracțiuni ale partjdu- 
ț lui.

Dacă persoana can
didatului democrat la 
președinția S.U.A., fos- 

. tul guvernator al Geor- 
giei, Jimmy Carter, 

' era anticipată cu mult 
i timp înaintea conven- 
' ției, numele partene

rului de listă, candi
datul pentru funcția 
de vicepreședinte, se
natorul W alter Mon- 
dale, a fost anunțat 
abia în ultima zi a ~ 
convenției. Selecționa- 
rea lui Mondale, poli-

< tician cunoscut pentru 
; vederile sale liberale,

este apreciată de ob
servatori ca avind 
drept scop tocmai re- 

f concilierea diverselor 
fracțiuni ale partidu
lui, înaintea marii bă
tălii electorale din

toamnă — cînd expi
ră, de asemenea, man
datele tuturor celor 435 
de congresmeni și ale 
unei treimi din cei 100 
de senatori — și întă
rirea șanselor partidu
lui în fața urnelor.

Convenția a ratificat 
platforma-program a 
partidului, principalul 
document cu care a- 
cesta se prezintă la 
alegeri. Pe plan in
tern, platforma expu
ne modalitățile de a- 
bordare, în viziunea 
partidului democrat, a 
unor probleme acute 
ale societății ameri
cane, în primul rînd 
șomajul, combaterea 
lui fiind considerată 
„un obiectiv economic 
și social prioritar". în 
acest sens, platforma 
prevede măsuri vizînd 
reducerea numărului 
celor 7,8 milioane de 
șomeri, respectiv scă- 
fflrea procentului șo
majului de la 7,5 la 3 
la .sută pînă în 1980. în 
legătură cu alte pro
bleme se prevăd folo
sirea superioară a ca
pacităților de produc
ție, utilizate în pre
zent în proporție de 
75—80 la sută; refor
marea actualului sis
tem al impozitelor, 
considerat ca inechita
bil. în sensul redu
cerii impozitelor per
cepute de la păturile 
cu venturi mici și 
mijlocii și înlăturarea 
posibilităților de eva
ziune fiscală din partea 
trusturilor și monopo
lurilor; măsuri pentru 
ameliorarea situației 
celor 37,5 milioane de 
americani care trăiesc 
din venituri apreciate 
a fi sub nivelul recu
noscut oficial ca mi
nim ; elaborarea unui 
sistem național de 
asigurări de boală; 
construirea unui nu
măr mai mare de lo
cuințe pentru familii

le cu venituri mici și 
mijlocii; întreprinde
rea unui „efort masiv" 
pentru scoaterea ma
rilor orașe din criza 
financiară în care se 
află. In îine, partidul 
se angajează în fața 
alegătorilor să promo
veze o politică vi
zînd identificarea și 
exploatarea de noi 
surse de energie, pa- 

' ralel cu măsuri de con
servare a mediului 
ambiant.

Mulți comentatori, 
subliniind caracterul 
stringent al problema
ticii abordate în plat
formă, consideră, în 
același timp, că mă
surile foarte seducă
toare și foarte popu
lare enunțate ar fi 
putut fi mai explicite 
și mai concrete, în 
timp ce alții arată că, 
în mod tradițional, a- 
semenea platforme au 
un caracter general, 
candidații preferind să 
își precizeze intențiile, 
sub formă de progra
me amănunțite, după 
ce au primit, prin vo
tul alegătorilor, man
datul prezidențial.

Pe plan extern, de
mocrații subliniază ne
cesitatea promovării 
unei politici de pace 
și destindere, de limi
tare a cursei înarmă
rilor, în acest cadru 
paeconizîndu-se redu
cerea cu 5—7 miliarde 
de dolari a bugetului 
militar al Statelor 
Unite. De asemenea, 
platforma promite a- 
doptarea de „măsuri 
eficiente" pentru pre
venirea recidivei ames
tecului marilor corpo
rații în treburile in
terne ale altor state.

Observatorii remar
că, totodată, faptul că 
în timpul desfășurării 
convenției, candidatul 
democrat Jimmy Car
ter a ținut să repete, 
în cadrul unui inter

viu acordat televiziu
nii italiene, că partici
parea comuniștilor la 
guvernul italian „nu 
ar fi o catastrofă" și 
că, în cazul cînd va 
fi ales președinte al 
S.U.A., nu va căuta să 
„intervină în opțiuni
le democratice ale po
porului italian sau ale 
popoarelor altor țări". 
Reproducînd aceste 
declarații, un șir de 
ziare americane rele
vă caracterul lor rea
list, faptul că țin sea
ma de cerințele ce de
curg din procesele și

tendințele noi ale lu
mii în care trăim.

Primele comentarii 
după încheierea con
venției subliniază că 
lista Carter-Mondale, V 
asupra căreia s-a fi- > 
xat partidul democrat, 
poate fi considerată 
una din cele mai pu
ternice prezentată de 
acesta în ultimele trei 
decenii, lăsînd să se 
întrevadă o intensă și 
strînsă confruntare e- 
lectorală cu partidul 
republican. După cum 
se știe, principalii can
didați la învestitura a-

cestui partid sînt ac-’ 
tualul președinte, Ge
rald Ford, și fostul 
guvernator al statului 
California, Ronald 
Reagan. Republicanii 
urmează să își mani
feste opțiunile în ca
drul convenției lor na
ționale — ce va avea 
loc in luna august — 
eveniment care, acum, 
după ce democrații 
și-au încheiat conven
ția, trece în avansce
na vieții politice in
terne.

C.ALEXANDROA1E

LIMA

Reforma agrară intr-o nouă etapă
Pe un platou al 

munților Anzi, în a- 
propierea orașului 
Cuzco, s-a desfășu
rat, nu de mult, 
spectacolul folcloric 
anual al agricultorilor 
de pe aceste melea
guri. Sute de persoa
ne. in straie de sărbă
toare, au adus, prin 
alegorii coregrafice, 
un omagiu fertilității 
pămîntului.

Festivitățile de anul 
acesta au avut însă 
și un accent nou — 
respectiv au dat glas 
bucuriei oamenilor 
pentru împlinirea u- 
nui vis secular : cu 
o oră înainte de înce
perea lor, la Cuzco 
s-au înmînat titluri de 
proprietate unui mare 
număr de țărani. Este 
semnificativ că acest 
act de împroprietărire 
a avut loc în orașul 
în care, cu peste 200 
de ani în urmă, con
ducătorul unei mari 
răscoale țărănești, Tu
pac Amaru, a fost e- 
xecutat in chinuri 
cumplite, împreună cu 
membrii familiei sale, 
pentru că a cerut ca 
pămintul să aparțină 
celor ce-1 muncesc. 
De altfel, pe linia în
făptuirii reformei a- 
grare, inițiate în 1969, 
în aceeași zi au avut 
loc. în toate provin
ciile tării, festivități în

cadrul cărora aproape 
600 000 de hectare de 
pămînt au fost distri
buite familiilor nevo
iașe de la sate.

Recentele împro
prietăriri marchează 
un pas important pe 
linia înfăptuirii refor
mei agrare, obiectiv 
de frunte al politicii 
guvernului revoluțio
nar peruan. Pînă în 
urmă cu cîțiva ani, 
3 792 de, latifundiari, 
reprezentînd 0,4 la sută 
din numărul proprie
tarilor de pămînt, stă- 
pîneau 75 la sută din 
suprafața agricolă a 
țării. „în contrast cu 
huzurul unui pumn de 
latifundiari — relevă 
ziarul „La Cronica" — 
milioane de țărani 
trăiau în condiții de 
viață practic incompa
tibile cu demnitatea 
umană, ajungîndu-se 
la situații vecine cu 
sclavia".

Puterea latifundiară 
s-a dezvoltat în sim
bioză cu monopolurile 
străine, care au obți
nut, de pildă, contro
lul asupra comple
xelor agroindustriale 
din zona de coastă. în 
alte zone, diferite fir
me străine au acapa
rat uriașe teritorii. De 
aceea, reforma agrară 
viza nu numai lichida
rea proprietății latifun

diare, ci și întregirea 
suveranității naționale.

Prin punerea în 
practică, în următoa
rele luni, a procedu
rilor necesare se va în
cheia programul de ex
proprieri, care inclu
de în total 1 540 de 
moșii, reprezentînd 
peste 10 milioane de 
hectare. Referindu-se 
la însemnătatea aces
tei acțiuni, ziarul a- 
mintit nota că ea re
prezintă „cea mai im
portantă realizare in 
cadrul procesului re
voluționar peruan".

în cursul aplicării 
reformei agrare au 
luat ființă forme co
lective de muncă și de 
proprietate asupra pă- 
mintului. S-au consti
tuit 1 454 de asemenea 
unități — „societăți a- 
gricole de interes so
cial", „cooperative a- 
gricole de producție", 
„grupuri țărănești", 
„comunități țărănești". 
Obiectivul următoarei 
etape a reformei con
stă în dezvoltarea și 
întărirea, pe plan eco
nomic și organizato
ric. a noilor structuri 
din agricultură, în 
scopul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale 
țărănimii și, în gene
ral, ale populației.

Eugen POP

HANOI

PRIMA REUNIUNE A CONSILIULUI GUVERNAMENTAL 
AL REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM

HANOI 16 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc sub președinția primului 
ministru, Fam Van Dong, prima re
uniune a Consiliului Guvernamental 
al Republicii Socialiste Vietnam de
semnat de recenta sesiune a Adună
rii Naționale. Potrivit comunicatului 
difuzat de agenția V.N.A., în cadrul 
reuniunii a fost trecută în revistă 
executarea planului și bugetului de 
stat pentru primul semestru al anu
lui în curs și a fost stabilită activi
tatea guvernului pentru cel de-al 
doilea semestru al anului 1976.

Consiliul Guvernamental a felicitat, 
cu acest prilej, poporul întregului 
Vietnam pentru eforturile depuse în 
activitatea de restaurare și dezvol
tare a economiei, de consolidare, in 
toate domeniile, a regiunilor recent 
eliberate și a subliniat influența bine
făcătoare exercitată de reunificarea 
țării pe planul instituțiilor de stat_ și 
al unificării economiei întregii țări.

Definind marile sarcini de realizat

pînă la sfirșitul anului, Consiliul 
Guvernamental a subliniat necesita
tea continuării activității concrete în 
vederea realizării reunificării națio
nale pe plan de stat și unificării e- 
conomiei întregii țări. El a făcut un 
apel la eforturi susținute în direcția 
îndeplinirii planului de stat pe 1976, 
pentru întărirea și ameliorarea ges
tiunii economice. în Nord va trebui 
continuată perfecționarea raporturilor 
de producție socialistă și aplicarea 
hotărîrilor Consiliului Guvernamen
tal asupra ameliorării gestiunii. în 
Sud, paralel cu expansiunea sectoru
lui economic de stat, trebuie între
prinse transformări socialiste pentru 
a plasa progresiv economia pe calea 
socialistă. în sfîrșit, este menționată 
ca sarcină a perioadei care urmează 
pregătirea corespunzătoare a planu
lui de stat pentru 1976 și a cincina
lului dezvoltării economice și cultu
rale 1976—1980.

ÎNTREVEDERI ALE PREȘEDINTELUI PORTUGALIEI 
CU LIDERII PARTIDELOR POLITICE

LISABONA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Ramalho Eanes, 
a început vineri la Lisabona consul
tările cu reprezentanții diferitelor 
formațiuni politice din țară în vede
rea alcătuirii viitorului guvern. 
Astfel, șeful statului a avut întreve
deri separate cu delegați ai Parti
dului Comunist, ai Partidului Popu
lar Democratic, ai Centrului Demo
cratic și Social, ai Uniunii Democrat 
Populare. Președintele Eanes s-a în
tîlnit, de asemenea, cu liderul Parti
dului Socialist, Mario Shares, căruia 
îi va încredința misiunea formării 
noului guvern.

Comisia politică a Partidului So
cialist, reunită la Lisabona, a dat 
publicității un comunicat în care se 
reafirmă intenția de a se forma un 
cabinet socialist minoritar. Partidul 
Socialist, precizează comunicatul, 
este gata să răspundă apelului de a 
forma un guvern fără alte alianțe

sau acorduri, pentru a contribui la 
reconstrucția națională.

Pe de altă parte, potrivit agen
ției Associated Press, alte forma
țiuni politice s-au pronunțat pentru 
un guvern de coaliție „de salvare 
națională", avîndu-se în vedere ne
cesitatea rezolvării de urgență a 
marilor probleme economice ale tării.

★
Șeful statului portughez, generalul' 

Ramalho Eanes, a prezidat prima 
ședință a Consiliului Revoluției 
după învestirea sa în funcția supre
mă în stat, transmite agenția 
A.N.O.P. Consiliul Revoluției l-a nu
mit pe Ramalho Eanes ca șef al 
Statului Major General al forțelor 
armate. în funcția de șef al Statu
lui Major al armatei terestre a fost 
numit Vasco Joaquim Rocha Vieira, 
Conform constituției, președintele 
Portugaliei s-a consultat cu membrii 
Consiliului Revoluției asupra desem
nării noului prim-ministru al tării.

transmit:
Ansamblul românesc „Cununa 

Carpaților", care întreprinde un 
turneu în Statele Unite, în ca
drul programului pentru sărbă
torirea bicentenarului indepen
denței poporului american, a 
susținut un spectacol pe scena 
amfiteatrului Dag Hammars- 
kjold al Națiunilor Unite, pre- 
zentind în fața unui numeros 
public, format din diplomați 
străini și funcționari superiori 
ai O.N.U., un program de cîn- 
tece și jocuri populare româ
nești.

Reuniune. Dakar au in- 
ceput lucrările reuniunii la nivel 
înalt a Organizației pentru punerea 
în valoare a fluviului Senegal 
(OMVS). Participă președinții Mau- 
ritaniei, Mokhtar Ould Daddah, Re
publicii Mali, Moussa Traore, și Se
negalului, Leopold Sedar Senghor. 
S-a precizat că în primul trimestru 
al anului 1978 vor începe lucrările 
barajului de la Diama, iar în 1979 
cele de la barajul Manantali, din 

, Mali, pe cursul superior al fluviului.
r Arestare. Bruno de Luia a 

fost arestat la Roma, în cadrul an
chetei deschise asupra atentatului co
mis împotriva magistratului Vittorio 
Occorsio. substitut al procurorului 
republicii, ucis, sîm'băta trecută, în 
capitala Italiei. De Luia a mai fost 
implicat și în alte acte teororiste co
mise de organizațiile neofasciste ita
liene. El este a doua persoană ares
tată în ancheta privind uciderea ma
gistratului Occorsio.

Insula indoneziana Bali, 
cunoscută în întreaga lume ca un 
paradis al turismului tropical, a fost 
lovită de mai multe cutremure, al 
căror bilanț anunțat de guvernatorul 
insulei se ridică la 223 morți și 2 350 
răniți. Cele mai grele pierderi le-au 
suferit districtul Buleleng, situat la 
extremitatea nordică a insulei, și o- 
rașul Seririt, din zona centrală, care 
a fost aproape în întregime distrus.

Șomaj. Numărul șomerilor s-a
ridicat în luna iunie a.c., în Franța, 
Ia 996 000. De remarcat că în luna 
precedentă Franța număra 961 000 de 
șomeri.

ANGLIA

»[ PRHOIINDENI
• POPULAȚIA GLO

BULUI IN ANUL 2000. 
Pînă la sfirșitul secolului popu
lația planetei va atinge 6 mi
liarde de locuitori, adică du
blul celei existente în anii '60, 
indică Institutul național fran
cez de studii demografice. Par
tea țărilor dezvoltate în ansam
blul populației lumii va des
crește de la 30 la s-ută în 1970 
la 22 la sută în anul 2000. Cea 
mai importantă diminuare se 
va înregistra în Europa ; Fran
ța, care ocupă în prezent locul 
14 printre țările globului, cu 50,7 
milioane de locuitori, se va 
plasa pe locul 20 în anul 2000, 
cu 62 milioane de locuitori. Or
dinea primelor cinci țări cele 
mai populate din lume — R.P. 
Chineză, India, U.R.S.S., S.U.A. 
și Indonezia — va rămîne ne
schimbată.

© „CAZUL MADDA-
LENA". Mica insulă Madda-

Cu prilejul celei 
de-a 54-a aniversări 
a P.C. din Japonia
TOKIO 16 — Corespondentul Ager

pres transmite : Cu ocazia celei de-a 
54-a aniversări a întemeierii Parti
dului Comunist din Japonia, Comite
tul Central al partidului a oferit o 
recepție la care a luat cuvîntul pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto. El a subliniat hotă- 
rîrea comuniștilor niponi de realiza
re a unui consens național pentru O 
renaștere democratică a Japoniei, re
levînd că realizarea unui front unit 
progresist rezidă în progresul dialo
gului și consensul celor mai largi 
straturi ale poporului în această di
recție. Cu prilejul aniversării, ziarul 
„Akahata" a publicat un editorial, 
subliniind importanța celui de-al 
XIII-lea Congres extraordinar al 
P.C.J., care va avea loc la sfirșitul 
acestei luni. Editorialul evidențiază 
semnificația proiectului de document, 
intitulat „Manifest asupra libertății 
și democrației", care urmează să fie 
dezbătut la congres.

In pregătirea reluării 
negocierilor intercipriote
ATENA 16 — Corespondentul

Agerpres transmite : în continuarea 
consultărilor inițiate la începutul 
acestei săptămini în legătură cu po
sibilitățile de reluare a negocierilor 
între cele două comunități cipriote, 
reprezentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. în Cipru. Pe
rez de Cuellar, a avut, vineri, o 
convorbire cu Dimitrios Bitsios, mi
nistrul elen al afacerilor externe. 
Adresîndu-se ziariștilor, de Cuellar 
a calificat convorbirea ca intere
santă.

Răspunzînd Ia o întrebare, de 
Cuellar a opinat că o nouă rundă 
de convorbiri intercipriote ar putea 
să înceapă în luna august.

★
După convorbirea avută cu de 

Cuellar, Dimitrios Bitsios a declarat 
ziariștilor: „Am repetat domnului 
de Cuellar principiul de bază defi
nit de primul ministru Karamanlis, 
potrivit căruia hotărârile asupra 
evoluțiilor din Cipru Ie ia guvernul 
cipriot, care are sprijinul deplin al 
guvernului grec".

lena. (din arhipelagul sard), în 
suprafață de numai 49 kmp, 
din care 20 kmp simt afectați 
unei baze pentru submarine 
atomice americane, este teatrul 
unor întîmplări dureroase. în 
ultimele opt luni, aici au mu
rit, la scurtă .vreme după naș
tere. trei copii, care prezen
tau anomalii ale craniului. 
Faptul a stîrnit neliniște în rin- 
dul populației, și al opiniei pu
blice italiene. Un ziar din Sar
dinia consideră că tragicele în
tîmplări trebuie puse în legă
tură directă cu poluarea regiu
nii cu substanțe radioactive 
provenite de la aceste subma
rine. De altfel, aceeași concluzie 
s-a desprins în urma cercetări
lor recente întreprinse de o co
misie specială italiană cu mi
siunea de a constata gradul de 
radioactivitate din zonă. „Cazul 
Maddalena" constituie astfel 
un nou avertisment și, totodată, 
o chemare la rațiune, un argu
ment în plus pledînd în spri
jinul desființării bazelor ato
mice.

• DIAGNOSTIC RA
PID. Oamenii de știință din 
Leningrad (U.R.S.S.) au creat 
un aparat-capsulă pentru in
vestigarea maladiilor de sto
mac. stabilirea gradului de aci
ditate etc. Procedura este rela
tiv simplă : pacientul înghite 
capsula și se încinge cu un cor
don pe care se fixează un mic 
aparat radio. Capsula emite 
continuu semnale, care se mo
difică în funcție de gradul de 
aciditate din stomac. Semna
lele, retransmise unui aparat 
instalat în cabinetul de radio- 
diagnoză, apar pe o bandă de 
hirtie sub forma unui grafic. 
Acest grafic se poate descifra 
rapid, permitted medicului să 
cunoască pe loc starea secre
ției gastrice.

• EFECTELE CANI
CULEI. Datorită căldurii ex
cesive, în ultimul timp s-a con
statat o sporire a mortalității 
în Marea Britanie. Astfel, în 
săptămîna de la 28 iunie la 4 
iulie s-au înregistrat 11 530 de 
decese, cu 1 500 mai mult decît 
în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Oficiul de recen
zare demografică însoțește pu
blicarea acestor cifre de reco
mandări privind modalitățile 
de apărare împotriva căldurii, 
în special in rîndul persoanelor 
în vîrstă și a celor cu tensiu
nea ridicată.

Dispute între guvern și opoziție
LONDRA 16 — Corespondentul 

nostru transmite : Joi seara, Camera 
Comunelor a fost din nou martora 
unor dispute aprinse între deputății 
partidului laburist, de guvernămînt, și 
cei ai opoziției conservatoare. încer- 
cînd să zădărnicească intenția gu
vernului de a urgenta adoptarea de 
către parlament a cinci proiecte de 
lege, printre care și acela privitor 
la naționalizarea industriei aeronau
tice și a construcțiilor și reparațiilor 
navale, opoziția conservatoare a fo
losit tot mai des tactica tergiversării 
dezbaterilor. La unele proiecte de 
lege, de exemplu, deputății conser
vatori au propus sute de amenda
mente, ceea ce ar fi însemnat pre

lungirea dezbaterilor cu luni și chiar 
ani de zile, dacă s-ar fi urmat pro
cedura normală. în aceste condiții, 
guvernul a hotărît să introducă pro
cedura „ghilotinei", care face să se 
limiteze dezbaterile la cîteva zile sau 
chiar la cîteva ore. în mod practic, 
guvernul dorește ca cele cinci pro
iecte de lege să capete aprobarea ce
lor două camere ale parlamentului 
înainte de 6 august, cînd urmează să 
înceapă vacanța parlamentară.

Această decizie a stîrnit furtunoa
să proteste din partea deputaților o- 
poziției conservatoare deși, atunci 
cînd s-au aflat la putere, ei au folo
sit aceeași tactică.

PRETORIA

Un nou val de
PRETORIA 16 (Agerpres). — Re

gimul rasist sud-african a anunțat 
noi măsuri îndreptate împotriva 
populației de culoare. Ministrul jus
tiției a declarat că toate întrunirile 
publice au fost interzise, iar redeschi
derea școlilor, anunțată pentru 20 iu
lie, a fost amînată sine die. De ase
menea, el a anunțat reintrarea in vi
goare a legii privind securitatea in
ternă, care permite deținerea pe ter
men nelimitat a persoanelor arestate 
sub motivul că ar fi tulburat „ordi
nea publică". Importante forțe poli
țienești au fost mobilizate pentru a

masuri represive
interveni împotriva oricărei manifes
tații.

Agențiile de presă subliniază că 
acest nou val de măsuri represive 
dovedește teama regimului rasist de 
la Pretoria față de lupta pentru 
drepturi și libertăți a populației de 
culoare, majoritară, din Africa de 
Sud. Totodată, ele tind să limiteze 
șansele organizării unei, noi manifes
tații în favoarea drepturilor democra
tice, cum au fost cele desfășurate la 
mijlocul lunii iunie în mai multe lo
calități sud-africane.

• PENTRU APĂRA
REA PATRIMONIULUI 
CULTURAL. Guvernul ior
danian a luat o serie de mă
suri vizînd frînarea traficului 
cu opere de artă. Potrivit noi
lor reglementări, se interzic cu 
desăvirșire tranzacțiile comer
ciale al căror obiect îl formează 
asemenea opere prezentînd im
portanță pentru istoria țării. 
Persoanele deținătoare de an
tichități și alte lucrări de artă 
de valoare deosebită au obliga
ția să le înregistreze ; se creea
ză totodată organisme speciale 
de stat, cărora le revine sarcina 
să urmărească modul de între
ținere a acestor obiecte.

• INVAZIA ROZĂ
TOARELOR. Din cauza pro
liferării șobolanilor, orașul bra
zilian Sao Paulo este amenin
țat de grave epidemii, inclusiv 
de ciumă bubonică — relatează 
France Presse. în orașul pro- 
priu-zis și în suburbiile sale 
trăiesc 12 milioane de oameni, 
în timp ce numărul șobolanilor 
este de șase ori mai mare. Au
toritățile au în vedere o largă 
campanie de deratizare pentru 
prevenirea epidemiilor.

© CANCERUL Șl ME
DIUL AMBIANT. Potrivit 
unui raport întocmit de Cen
trul . internațional de cercetări 
asupra cancerului, cu sediul la 
Lyon, 80 la sută din cazurile 
de cancer sint generate de me
diul ambiant. Din punct de ve
dere teoretic, relevă raportul, 
este posibil să se prevină trei 
pătrimi din îmbolnăvirile cu 
cancer, în cazul cînd se locali
zează din timp și se iau mă
suri de combatere a substanțe
lor cancerigene prezente in me
diul Înconjurător, luat în ac
cepțiunea cea mai largă a cu- 
vîntului — de la atmosfera sa
turată cu fum de tutun și pînă 
la lumina solară prea intensă.

o ARBORII SI CLI
MA. Un grup de cercetători 
americani și vest-germani sînt 
de părere că arborii pot fi so
cotiți veritabile termometre și 
barometre, în măsură să fur
nizeze date exacte asupra cli
mei din timpul vieții lor. Cer
cetătorii de la universitățile 
din Stuttgart, Miinchen, Cali
fornia și Los Angeles au con
statat că temperatura și umi
ditatea fac să varieze compo
ziția chimică a inelelor ce for
mează trunchiurile copacilor. 
Cercetarea acestor inele poate 
oferi astfel meteorologilor indi
cii prețioase asupra oscilațiilor 
climaterice.
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