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Aflat în Uniunea Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S., unde își petrece, Tovarășul Manea Mănescu

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o parte a concediului de odihnă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT LA TBILISI

Plecarea 
din Suhumi

După trei zile de odihnă la Pi- 
țunda, frumoasa stațiune de pe lito
ralul nordic al Mării Negre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au plecat luni di
mineața spre Tbilisi, capitala R. S. S. 
Gruzine.

La plecarea de la reședință, tova
rășul M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a sosit să-i salute călduros 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, să le 
ureze, în numele tovarășului L. I. 
Brejnev, o ședere cît mai plăcută, 
în continuare, în Uniunea Sovietică.

In drum spre aeroportul Suhumi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au vizitat colhozul „Ordjonikidze" 
din comuna Ahallsopeli, situată în- 
tr-o frumoasă zonă pe malul Mării 
Negre.

Inalții oaspeți români au fost In- 
tîmpinați și salutați cu căldură de 
tovarășul Valeri Hintba, prim-secre
tar al Comitetului regional Abhazia 
al P.C. din Gruzia, de alți conducă
tori ai organelor locale de partid șl 
de stat.

Președintei* colhozului, David 
Gogoberașvili, relatează oaspeților 
despre specificul acestei unități, spe
cializate în viticultură și pomicul
tură. El arată că recoltele medii de 
struguri obținute anual pe fiecare 
din cele 256 ha plantații de viță de 
vie asigură partea covârșitoare a ve
niturilor colhozului.

Gazdele îi invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din roadele aces
tui pămînt darnic, lucrat cu hărnicie 
de cei peste 760 de săteni : mere ru
mene, piersici aurii, pepeni.

Apreciind succesele obținute de 
colectivul acestei gospodării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
pe membrii conducerii acesteia, pe 
toți colhoznicii, le-a urat realizări

Vizita la Academia de arte și la monumente istorice din Tbilisi
După convorbirile' de la C.C. 

ăl P.C. din Gruzia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii 
Eduard Amvrosievici Șevardnadze, 
Victoria Moiseevna Șiradze, de alți 
conducători ai organelor de partid 
și de stat au vizitat Academia de 
arte din Tbilisi.

La intrare, înalții oaspeți români 
«înt întâmpinați cu urări de bun ve
nit de prof. Gheorghi Totibadze, cu
noscut artist plastic, rectorul Acade
miei de arte, de cadre didactice și 
studenți, care aplaudă cu căldu
ră. Tinere fete oferă tovarășului 

tot mai mari in dezvoltarea colhozu
lui, a agriculturii, în îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai.

în încheierea vizitei, primul secre
tar al Comitetului regional Abhazia 
al P.C. din Gruzia, Valeri Hintba. a 
spus: „Vizita unui șef de stat în acest 
colhoz constituie un motiv de mîn- 
drie, cu atit mai mult cu cît este 
vorba de un stat prieten și de o per
sonalitate atit de proeminentă, ca 
președintele Nicolae Ceaușescu".

înainte de plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat poporului 
din R. S. S. A. Abhază succese con
tinue pe calea progresului și prospe
rității.

înalții oaspeți au făcut apoi o 
scurtă vizită prin orașul Suhumi. 
această „perlă a Mării Negre", unde 
se odihnesc anual mii și mii de tu
riști sovietici și. străini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați pe terasa muntelui Suhumi, care 
oferă o largă panoramă a orașului, 
cu parcurile sale de leandri, chipa
roși și palmieri. Mașinile trec apoi 
prin cartiere de locuințe noi, prin
tre frumoasele hoteluri turistice, 
mărturii ale dezvoltării pe care a 
căpătat-o orașul în ultimul timp. Se 
trece pe faleză, prin fața portului. 
Numeroși turiști sovietici și străini 
li salută pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu făcînd 
semne prietenești. Oaspeții fac o 
«curta vizită la grădina botanică, 
vestită în întreaga lume.

La plecarea din Suhumi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cordial la 
aeroport de Valeri Hintba, prim-se
cretar al Comitetului regional Abha
zia al P.C. din Gruzia, Lorik Mar- 
sania, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S.S.A. Ab- 
haze, de alți conducători ai organe
lor de partid și de stat locale, care 
și-au luat rămas bun de la înalții 
oaspeți români cu urarea ca vizita 
lor în continuare pe teritoriul R.S.S. 
Gruzine să fie cît mai plăcută.

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori.

Oaspeților le sînt prezentate apoi 
lucrări de artă plastică de inaltă 
ținută realizate de foști și actuali 
studenți și profesori ai acestei pres
tigioase instituții de învățămînt.

Prof. Gheorghi Totibadze relatează 
că din cei aproape 800 de -studenți 
multi se specializează în domenii ale 
esteticii industriale, încadrindu-se 
apoi în producție, unde realizează 
lucrări de o reală valoare economică, 
în timp ce restul își perfecționează 
măiestria în cadrul Uniunii ''artiști
lor plastici.'

CĂLDUROASĂ PRIMIRE 
ÎN CAPITALA GRUZIEI

a împlinit 60 de ani

SCRISOAREA ADRESATĂ 
DE COMITETUL POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.

La 9 august au sosit la Tbilisi to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., iși petrec o parte a 
concediului de odihnă în Uniunea 
Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
sînt însoțiți de tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicu Ceaușescu. membru 
al Biroului C.C. al U.T.C.. Constan

Convorbiri la C.C. al P.C. din Gruzia
în după-amiaza aceleiași zile, la 

sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Gruzia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intîlnit și au avut convorbiri 
cu tovarășul Eduard Amvrosievici 
Șevardnadze, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, și alți membri ai 
conducerii partidului și guvernului 
gruzin.

La convorbiri au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Nicu 
Ceaușescu, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., Constantin Mitea, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui republicii.

Din partea gruzină au participat 
tovarășii Zurab Aleksandrovici Pata
ridze, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Biroului C.C.

Rectorul academiei a dat glas sen
timentelor de bucurie și recunoștință 
ale profesorilor și studenților pentru 
onoarea de a avea în mijlocul lor 
pe înalții oaspeți români.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au consemnat in Cartea 
de aur cuvinte de apreciere la adresa 
muncii de creație artistică desfășu
rată de studenții și profesorii acade
miei. le-au urat noi succese și reali
zări în activitatea de viitor.

★
De la Academia de arte, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

tin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii.

La aeroportul din capitala R. S. S. 
Gruzine, oaspeții români au fost sa
lutați cu deosebită cordialitate și 
urarea de bun sosit la Tbilisi de to
varășii : Eduard Amvrosievici Șe
vardnadze, membru al C.C. al 
P.C.U.S. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Gruzia, Zurab Aleksandro- 
vici Pataridze, președintele Consi
liului de Miniștri al R. S. S. Gruzine, 
Victoria Moiseevna Șiradze, mem
bru al Biroului, secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia, Teugbis 
Nikolaevici Mentasașvili, prim-se

al P.C. din Gruzia, președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Gruzi
ne, Victoria Moiseevna Șiradze, 
membru al Biroului, secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia, Ț. N. Mentasaș- 
vili, prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Tbilisi, J. K. Sar- 
tava, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Gruzia, N. I. Kikvadze, 
membru al C.C. al P.C. din Gruzia, 
șeful secției de relații internaționa
le a C.C.

Salutîndu-i călduros pe oaspeți în 
numele C.C. al P.C. din Gruzia, to
varășii Eduard Amvrosievici Șevar
dnadze a exprimat satisfacția comu
niștilor, a oamenilor muncii din 
Gruzia de a primi vizita conducă
torului partidului și statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Mulțumind pentru primirea cor
dială făcută, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Gruzia un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Ceaușescu, însoțiți de conducători 
locali de partid și de stat, se în
dreaptă spre străvechea parte a ora
șului — ruinele Palatului Metehi, 
străjuite de impunătoarea statuie a 
lui Vahtang Gorgosali, ctitorul cetă
ții Tbilisi, la sfîrșitul secolului al 
V-lea.

Numeroși cetățeni ai capitalei 
R.S.S. Gruzine aflați pe trotuare 
aplaudă și fac cu mina semne prie
tenești.

Pe înalta platformă a străvechii ce
tăți, tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu primesc 
explicații din partea gazdelor des

cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Tbilisi, Juli Kalistiatovici Sar- 
tava, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din Gruzia. Nodar Inaklievici Kik- 
vadze, membru al C.C. al P.C. din 
Gruzia. șeful secției relații interna
ționale a C.C., alți conducători ai or
ganelor de partid și de stat.

Mulțimea adunată în fața aeropor
tului salută și aclamă călduros pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

Apoi, înalții oaspeți s-au îndreptat 
spre reședința ce le-a fost rezervată 
la Tbilisi.

în cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și E. A. Șevard
nadze s-au informat reciproc des
pre activitatea desfășurată și des
pre preocupările Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
din Gruzia, ale poporului român : și 
ale poporului gruzin privind con
strucția noii orînduiri sociale, dez
voltarea economiei naționale, învă- 
țămîntului, științei și culturii, ridi
carea nivelului de trai, material și 
spiritual. în acest context a fost ex
primată dorința comună de a inten
sifica schimbul de experiență dintre 
cele două țări și partide și, totoda
tă, de a dezvolta pe multiple planuri 
colaborarea româno-sovietică, de 
a da în acest cadru noi dimensiuni 
tradiționalelor legături dintre Româ
nia și Gruzia, care, în anii socialis
mului. au fost ridicate pe o treaptă 
superioară și au cunoscut un pro
gres continuu.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere tovărășească.

pre activitatea ce se desfășoară in 
prezent pentru restaurarea acesteia, 
despre bogata istorie a orașului.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
singura clădire din Palatul Metehi 
care a supraviețuit vremii și unde 
funcționează în prezent un teatru 
experimental de tineret. '

Pe originala scenă din interiorul 
colinei, un grup de tineri execută în 
cinstea înalților oaspeți români un 
scurt program de cîntece din bogata 
creație muzicală gruzină.

La sfîrșitul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urează tinerilor 
artiști noi succese în activitatea lor.

■ Dragă tovarășe Manea Mănescu,
Animat de cele mai calde sentimente tovărășești, Comitetul Politic 

Executiv al Comitetului Central al partidului îți adresează cordiale fe
licitări și urările sincere de viață îndelungată și fericită cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Ne face plăcere să-ți exprimăm și cu ocazia acestei aniversări pre
țuirea și stima noastră deosebită pentru îndelungata activitate pe care 
ai desfășurat-o, încă din anii tinereții, în mișcarea revoluționară din țara 
noastră, înalta apreciere pe care întregul partid o dă contribuției pe 
care o aduci la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, la opera generală de dezvoltare economico-socială a țării 
și ridicare a nivelului de trai al poporului, la edificarea cu succes a noii 
societăți pe pămîntul României. Munca plină de răspundere pe care ai 
desfășurat-o și o desfășori, cu pasiune și dăruire comunistă, în înalte'e 
funcții ce ți-au fost încredințate pe linie de partid și de stat — ca 
membru al Comitetului Politic Executiv și prim-ministru al guvernului 
— se bucură de o adîncă prețuire din partea noastră, a întregului 
partid și popor.

îți dorim, în continuare, dragă tovarășe Manea Mănescu, tinerețe 
veșnică, sănătate și multă putere de muncă, să poți desfășura, alături 
de noi toți, o activitate cît mai rodnică, pentru transpunerea cu succes 
în viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, aducîndu-ți astfel 
contribuția la progresul și prosperitatea patriei, la bunăstarea și fericirea 
întregului popor, la politica de pace și colaborare pe care o promovează 
cu consecvență partidul și statul nostru.

La sărbătorirea zilei tale de naștere, îți adresăm, din toată inima, 
cu căldură tovărășească, tradiționala noastră urare : „La mulți ani, 
fericiți 1“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Importante cantități de produse peste plan
Colectivele întreprin

derilor industriale din 
Gorj au realizat în plus 
de la începutul anului 
1 000 tone țiței si în
semnate cantități de 
gaze utilizabile. 30 000 
tone ciment, mobilier

din lemn în valoare de 
aproape 700 000 lei. 458 
hl lapte pentru consum, 
însemnate cantități de 
alte sortimente. Pe lista 
fruntașilor în întrecere 
și-au înscris numele în 
acest interval petroliștii

• SECERIȘUL GRIULUI - IN FAZA 
FINALĂ

• CULESUL LEGUMELOR - IN PLIN 
SEZON
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In județul Satu-Mare
Lucrătorii de pe ogoarele județu

lui Satu-Mare au încheiat recoltarea 
grinelor pe cele peste 60 000 hectare 
cultivate în acest an.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de către comitetul jude
țean de partid se arată că lucrăto
rii ogoarelor de pe meleagurile săt
mărene acționează in continuare. 

din Țicleni. cimentiștll 
din Bîrsești. muncitorii 
combinatului de prelu
crare a lemnului Tg. 
Jiu, precum și din uni
tățile de industrie lo
cală.

(Agerpres)

s-a încheiat recoltatul
pentru a transpune în viață sarci
nile stabilite de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la desfășurarea campaniei agricole de 
vară si toamnă. Printr-o bună or
ganizare a fluxului neîntrerupt la re
coltarea. eliberarea terenului și pre
gătirea solului s-a reușit să se reali
zeze sarcina stabilită. Se efectuează 
cu succes celelalte lucrări de sezon.

Trofeu...
Atit de mult a pătruns in domeniul viefii sportive 

incit sintem pe cale de a uita că termenul de „trofeu" 
n-a avut initial nimic comun cu sportul, lată cum de
finește acest termen „Micul dicționar enciclopedic": 
„Denumire a monumentului comemorativ al unei vic
torii. La origine, trofeul era un stilp sau arbore pe 
care se atirnau armele învinșilor"... Termenul a călcat 
totuși destul de timpuriu pe teritoriul sportului prin 
intermediul... vinătorii.

Mai nou avem de-a face cu trofee care încununează 
victoria in spectaculoase curse automobilistice, in con
cursuri radioamatoricești, atletice, cicliste etc. Cu 
o asemenea intensitate incit, repet, euvintul tinde să-și 
devoreze toate celelalte sensuri. Tocmai de aceea mi

s-a părut cu totul remarcabilă ideea conducătorilor auto 
de la autobaza din Tirgu-Neamț...

Ei au organizat o întrecere dotată și ea cu un tro
feu. Dar un trofeu cu o semnificație in adincime, de
pășind arena desfătărilor sportive — oricit de palpi
tante. Victoria pe care o încununează este a muncii 
și omeniei... „Trofeul muncii și omeniei", așa se și 
intitulează. O statuetă reprezentind un trup omenesc 
tinăr, alungit intr-o incercare de zbor, de inălțare spre 
sublim. Au cucerit trofeul acesta, in anul 1975, meca
nicul auto loan Avasiloaie, șoferii Vasile Brahaș și 
Constantin Cioca. Pentru o muncă stăruitoare tradusă 
in sute de mii de kilometri parcurși cu grijă maximă 
față de sănătatea mașinii și față de consumul de car
buranți, pentru alte fapte de muncă, dar și pentru un 
comportament exemplar, pentru alte calități morale, 
pentru ceea ce numim in mod obișnuit omenie.

Ținta acestei întreceri este ținta intregii noastre so
cietăți socialiste : aceea de a zămisli omul de tip nou, 
adică omul străluminat integral de cele mai înalte 
virtuți, de hărnicie, de cinste și sinceritate, de curaj. 
Oricărei victorii in acest domeniu merită să i se dea 
o inaltă cinstire. Și orice „trofeu" care îndeamnă spre 
o astfel de țintă e mai bine venit decit oricare altele.

Mihai CARANFIL

■

Băilești, localitate în Cîmpia... 
Bâileștilor (sudul Olteniei), de 
55 de ani e oraș, de 440 de ani 
ființează ca așezare (atestată 
documentar).

Multe au fost, desigur, eveni
mentele pe care le-a trăit 
Băileștiul în existența lui multi
seculară. Deși era — sau poate 
că tocmai pentru că era — un 
mic tirg așezat in cimpie, în 
calea bătăliilor, dar și a norilor 
de praf, dramele nu l-au ocolit, 
ci dimpotrivă. Așa, de pildă, lo
calitatea atestată în documente 
se afla, geografic, intr-alt loc 
decit cel de azi. în 1830, o epi
demie de ciumă a făcut atitea 
victime incit cei rămași în via
tă nu pridideau să-și mai în
groape morții, și-atunci au pră
vălit peste ei bordeiele și-aiu 
plecat, așezîndu-se undeva în 
apropiere, pe locul de azi al 
orașului. Alte drame își aveau 
sorgintea în exploatarea moșie
rească mai intensă aici și mai 
haină (se încrucișau peste mă
noasa cimpie a Olteniei inte
resele multora dintre marii 
moșieri).

Declarată oraș în 1921. urbea 
răminea un tirg îngropat in no
roi și sărăcie. Singurul me
dic al „orașului" n-avea și 
leacuri pentru precarele con
diții de viață și pentru muh- 
ca istovitoare a locuitorilor. 
Urbe doar cu numele, Băileștiul 
era cunoscut ca un tîrg de 
mahala, sordid și neprimitor : 
loc de întîlnire al cîtorva ne
gustori de cai și cereale. în 1921. 
cind Băileștiul a fost declarat

. oraș — ca un moft boieresc —

singurele produse „industriale" 
ce se fabricau aici erau țiglele, 
cărămizile, secerile și potcoa
vele pentru cai. De altfel, mul
te dintre mărturiile despre tre
cutul Băileștiului, localitate ce 
urcă din afunde vremi, sînt în
mănuncheate in muzeul „Cim- 
pia Bâileștilor", deschis anul tre
cut și constituindu-se intr-o 

Popas în „metropola" 
din cîmpia Bâileștilor

veritabilă carte de istorie vie 
a așezării.

★
Iulie 1976. Intrăm în Băilești 

dinspre Craiova, lăsind în urmă 
un fost lan de grîu. Imediat in 
dreapta, ca o -cetate ce străiuie 
orașul, o puternică platformă 
industrială. O mare întreprin
dere de celule electrice. O mo
dernă întreprindere de piese 
turnate, care asigură întreaga 
gamă de repere pentru industria 
electrotehnică — singurele în
treprinderi economice cu ase
menea profil din tară. Lingă 
ele : șantierul de extindere și 
de construcție a cantinei și că
minului pentru nefamiliști. Mai 
la vale — o fabrică modernă 

de brinzeturi. o întreprindere 
pentru producerea nutrețurilor 
combinate, o întreprindere a- 
gricolă de stat. 3 complexe 
agroindustriale, unități de in
dustrie locală și altele. Aproape 
tot ce se cheamă industrie și 
înflorire urbanistică în Băilești 
s-a înfăptuit numai în cincina
lul 1975. Ceea ce nu s-a realizat 

în peste 4 veacuri a fost posibil 
doar in 5 ani de construcție so
cialistă.

Pătrundem în centrul orașu
lui, dominat de simbolicul mo
nument al eroilor, moderna clă
dire a Poștei și Parcul tinere
tului. Ulicioarele au fost 
transformate în bulevarde, in 
străzi asfaltate și pietruite. Pe 
locul fostelor maghernițe s-au 
ridicat case noi — vile sau 
blocuri de locuințe. magazine 
și unități de alimentație publi
că. școli și grădinițe, dispensa
re medicale, dotate cu aparatu
ră și specialiști de înaltă clasă. 
Tîrgul de altădată (era ca o 
vastă periferie) e de nerecu
noscut. Băileștiul, străveche va

tră românească. se grăbește. 
Tot ce vedem este în curs de 
schimbare. Aici trăiesc oameni 
care vin de demult și merg de
parte. Șantiere — la tot pasul. 
Pretutindeni ne întîmpină noul, 
în 1960, orașul avea puțin peste 
1 000 de muncitori ; în prezent, 
numărul acestora se apropie de 
9 000. Dacă pină acum cîțiva 

ani fiii Băileștiului migrau spre 
alte orașe, acum procesul este 
invers. Mulți, foarte mulți s-au 
înapoiat în localitatea-mamă. 
Motivul e simplu : și-au găsit 
aici, prin industrializare, locu
rile de muncă dorite. La ei a- 
casă. Muncesc acum aici ca să-i 
accelereze orașului înaintarea 
spre chipul său de miine. Prin
tre oamenii aceștia se numără 
și comunistul Gheorghe Bran- 
dibur, prim-topitor Ia I.T.T., 
care, după ce a lucrat aproape 
20 de ani la Hunedoara. s-a 
intors pe meleagurile natale. A 
fost printre cei cîțiva care au 
topit prima șarjă de fontă la 
Băilești.

“ A
Numai în cincinalul trecut au 

fost create circa 4 000 noi locuri 
de muncă. Fostelor îndeletniciri 
de odinioară (țiglari. morari, 
crescători de cai. cărămidari, ne
gustori) le-au luat locul mese
riile caracteristice industriei mo
derne (metalurgiști. electroteh- 
nicieni, strungari, constructori, 
lăcătuși). Cine întrevedea, cu cî- 
teva decenii in urmă, că la Băi
lești va apărea industria meta
lurgică sau electrotehnică ? De
sigur, nu a fost deloc ușor să 
transformi agricultorii de tra
diție în metalurgiști. în mun
citori industriali cu inaltă cali
ficare. Cei care au schimbat o- 
gorul cu pupitrele de comandă 
— cum spunea în șagă un mun
citor — sint din ce in ce mai 
mulți în Băilești. Deși, în trea
căt fie zis. nici de agricultură 
nu s-au dezis : aproape fieca
re din cei peste 20 000 de băi- 
leșteni. deși muncitori indus
triali. își lucrează pămîntul de 
lîngă casă. Curțile s-au trans
format in solarii și în covoare 
policrome de flori. Preocuparea 
tradițională ce s-a perpetuat din 
tată-n fiu se moștenește. Și nu-i 
rău deloc. Ba, dimpotrivă.

Confluentă fericită între tra
diție și modernitate. între aspi
rație spre mai bine si realitate, 
intre istorie, prezent și viitor, 
Cîmpia Bâileștilor și „metropo
la" sa de azi invită pe călător 
la o tonică meditație pe tema 
forțelor de progres ale socialis
mului.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii

Realizări 
remarcabile 
ale minerilor 

din Valea Jiului 
în cinstea marii sărbători de la 23 

August, colectivele exploatărilor mi
niere de la Uricani, Vulcan, Lonea, 
Petrila și Paroșeni, din bazinul Văii 
Jiului, au extras pește sarcinile de 
plan de la începutul, anului mai mult 
de-50 000 tone cărbune cocsificabil și 
energetic. Prin sporirea randamen
tului mașinilor, instalațiilor și tim
pului de lucru, formațiile de lucru 
de la Exploatarea minieră Ghelar, 
din bazinul Poiana Ruscăi. au scos 
din adincuri cu aproape 8 000 tone 
minereu de fier pentru furnale mal 
mult decit era prevăzut.

La rîndul lor, lucrătorii uzinelor 
de preparare din cadrul Exploatării 
miniere Deva și al întreprinderii mi
niere Baia, de Arieș, județul Alba, 
au recuperat din steril de flotație o 
cantitate suplimentară de concentrat 
de fier care poate constitui materia 
primă pentru producerea a peste 
1 500 tone fontă.

De menționat că pe ansamblul in
dustriei miniere a județelor Hune
doara și Alba s-a realizat în timpul 
carp a trecut din acest an o produc
ție suplimentară in valoare de peste 
64 milioane lei.

(Agerpree)
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DIVERS
N-a lipsit 
nici un nepot

Mihai și Maria Aubic din Satu- 
Mare urmau să-și celebreze a- 
niversarea a 50 de ani de feri
cită căsnicie, drept care au dat 
din timp sfoară in țară printre 
cei dragi să fie prezenți la nun
ta lor de aur. Toți copiii lor, 
care au la rindu-le copii, iar 
unii dintre acești copii și ei cu— 
copii, precum și alte rude și 
prieteni nu au intirziat să con
firme participarea. Cu o sin
gură excepție : unul dintre ne
poți, Robert Tarța, aflat in Ca
pitală, in focul examenelor de 
admitere la facultate, și-a anun
țat telefonic regretul că „din 
motive lesne de înțeles", nu va 
putea fi de față la marele eve
niment din viața bunicilor, an- 
gajindu-se să fie insă prezent 
peste alți... 50 de ani I Aflind 
cum stau lucrurile cu nepotul 
lor, cei doi bunici „de aur" au 
decretat: „Cum să ținem noi 
nunta cu un nepoțel lipsă la a- 
pel ? Mai bine o amânăm, că nu 
au intrat zilele in sac". Zilele 
trecute a avut loc mult aștep
tata nuntă de aur. In prezența 
tuturor, inclusiv a nepotului 
tors de la examen, pe care 
luat cu bine. Motiv in plus 
bucurie.

in- 
l-a 
de

Cabana
chimiștilor

După atenta veghere și supra
veghere a instalațiilor în care 
complicatele procese tehnologice 
nu contenesc nici o secundă, un 
sfîrșit de săptămînă sau cîteva 
ore de destindere în aerul ozo- 
nat al pădurilor de brazi este o 
răsplată binemeritată pentru 
chimiștii de la Săvinești. Iată și 
rațiunea pentru care conducerea 
combinatului de fire sintetice de 
aici a luat lăudabila inițiativă 
de a amenaja la Almaș, în ini
ma Munților Stînișoarei, o 
bană a 
ratorii 
sesc la 
pentru 
tantă.

La Homorod. județul Harghita., am 
găsit, acum cîteva săptămîni, in 
plină activitate tabăra Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist pentru secretarii or
ganizațiilor uteciste din școli. în se
ria aceea, tabăra găzduia pe unii 
dintre cei mai buni secretari de or
ganizații U.T.C. din liceele economi
ce și pedagogice.

în răstimp de două 
concomitent cu un i 
petrecere plăcută 
vară (excursii, 
focuri de tabără 
etc.), se desfășoa
ră și un șir de 
acțiuni — expu
neri, simpozioa
ne, dezbateri, în
tâlniri cu oameni 
de știință, litera
tură și artă — 
care prilejuiesc 
nu numai o sen
sibilă îmbogățire 
a orizontului po
litico-ideologic și 
de cultură gene
rală al tinerilor, 
dar și un viu și 
fructuos schimb 
de experiență pe 
cele mai variate 
probleme ale activității de U.T.C. 
De data aceasta, tema princi
pală a expunerilor și discuțiilor au 
constituit-o obiectivele și sarcinile ce 
decurg din Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste pentru or
ganizațiile U.T.C. din școli.

— Pentru noi — ne spunea Florica 
Pleșa. secretara comitetului U.T.C. 
de la Liceul pedagogic din Brașov — 
cel mai de seamă sprijin îl constituie 
prezența permanentă a comuniștilor 
din școală in mijlocul nostru. Nu 
există ședință sau altă manifestare 
a noastră, a uteciștilor. la care să nu 
participe tovarășa Elena Gabor, se
cretara organizației de partid a li
ceului, tovarășa directoare Valeria 
Matei sau vreun alt membru al bi
roului organizației de bază. Și nu e 
vorba de o prezentă formală ori de 
o tutelă măruntă, ci de strădania 
continuă de a ne face să-i simțim pe 
comuniști ca tovarăși ai noștri mai 
maturi, mai experimentați, gata în
totdeauna să ne vină-n ajutor cu un 
sfat, o vorbă caldă, un îndemn. Bu
năoară. cind am organizat în liceu

DIN POȘTA REDACȚIEI

majoratului", tova- 
din organizația de

săptămîni, 
program de 

a zilelor de 
întreceri sportive,

„Sărbătoarea 
rășii noștri 
partid ne-au ajutat pas cu pas, în
deosebi în alcătuirea și pregătirea 
programului artistic, axat în între
gime pe ideea îndatoririi patriotice 
a tineretului de a fi la înălțimea o- 
bligațiilor ce ne revin in ridicarea 
țării noastre pe cele mai înalte trep
te de înflorire.

O preocupare constantă a organi
zațiilor de partid din școli o consti
tuie sprijinirea, pirin toate mijloacele, 
a muncii educative, a efortului de le-

1
în care unul dintre punctele la or
dinea de zi să nu fie munca desfă
șurată de uteciști în microîntreprin- 
derea noastră, cu un accent deosebit 
pe comportarea lor față de „consu
matori", care sînt. la rîndul lor, co
legi de-ai noștri și care, atunci cind 
trec de la ipostaza de „oameni ce 
servesc" la aceea de „oameni ce sînt 
serviți" devin cei mai exigenți „con
trolori de calitate"...

Rolul important al organizațiilor 
uteciste din școli se manifestă cu 
deosebire pe tărîmul modelării tră-

vin el în vizită la noi, organizăm 
schimburi de experiență, excursii, 
reuniuni, spectacole comune de reci
tări. cîntece populare, muzică ușoa
ră, într-un cuvint, ne străduim să al
cătuim — muncitori, elevi și țărani 
cooperatori, români și maghiari — 
o singură mare organizație. Aceasta 
contribuie foarte mult la formarea 
unui sentiment de participare comu
nă la viața patriei noastre socialiste, 
toți tinerii deprinzîndu-se cu ideea 
că trebuie să se 
fată de patrie și

răspunzători 
pentru felul 
își îndepli- 
îndatoririle, 

se pregătesc

, „ca—
chimiștilor". Acum, ope- 
și familiile acestora gă- 
cabana lor tot confortul 
o recreare... reconfor-

Nu s-a ținut 
de cuvînt

Sub titlul „Apelul unui pri
mar", scriam in rubrica noastră 
din 25 iunie despre o mamă ca- 
re-și abandonase copiii — pa
tru la număr — incă din toamna 
anului trecut și nu mai dăduse 
nici un semn de viată. Primarul 
comunei Mâneați, județul Dim- 
bovița, V. Neacșu, adresa citi
torilor noștri rugămintea ca, in 
cazul in care știu ceva de 
mama respectivă, pe nume Au
relia Păun, să-i amintească de 
copii, de casă, de bunica bolna
vă care nu-i poate ingriji cum 
trebuie...

Cititorii noștri au pus la ini
mă această rugăminte și iată ce 
ne scrie același primar : „In 
urma apariției faptului divers, 
Azirelia Păun a fost trimisă la 
copiii ei. A venit la primărie 
șt s-a angajat că n-o să-și 
mai părăsească niciodată fa
milia. Dar, in aceeași noapte, 
furindu-i, pur și simplu, pe cei 
doi copii mai mari, a dispărut 
din nou de acasă și se pare că 
s-a dus la același șofer de pe 
strada Progresului din Slatina. 
Au rămas aici copiii mai mici, 
tocmai cei care au mai mare 
nevoie de mama lor.

într-o seară 
de vară

La ceasul acela din frumoasa 
seară de' vară, o liniște atotcu
prinzătoare se așternuse peste 
nu mai puțin frumoasa pădure 
de pe raza Ocolului silvic Să- 
vîrșin. Parcă nici frunza nu în
drăznea să tulbure tăcerea din 
jur. Deodată, liniștea a fost spar
tă în țăndări de o împușcătură. 
Apoi încă una, și încă una, ur
mate de un muget prelung, du
reros. Și apoi, trei umbre au 
dispărut în desișul pădurii.

...La lumina zilei, în fața or
ganelor de anchetă ale miliției, 
cele trei umbre au conturat chi
purile lui Vaier Dobrescu, loan 
Ștefănescu și Octavian Costea, 
toți trei din comuna Zam, ju
dețul Hunedoara. La picioarele 
celor trei braconieri — care vor 
da seamă pentru ce au făcut — 
zăceau victimele lor : patru că
prioare și trei cerbi superbi. 
Victime ale unor oameni lacomi.

în
evidența dv.!

Fiecare dintre noi știe că bu
letinul de identitate trebuie păs
trat cu grijă. Este actul de care 
avem nevoie în atitea și atitea 
împrejurări. Se vede treaba 
insă că pentru unii buletinul de 
identitate este bun și la altceva 
decit la... identificarea persoanei 
lor. Altfel, nu se explică de ce 
Elena P. din satul Drauț, jude
țul Arad, a folosit buletinul de 
identitate drept... capac pentru 
oala in care a fiert laptele. 
După cum de neînțeles apare 
și confuzia pe care au făcut-o 
E. Bădoi din Arad și I. Trosin 
din comuna Apateu Intre bule
tinele de identitate și... carne
tele de notițe. Cei doi au găsit 
cu cale să consemneze in bu
letinele lor tot felul de adrese, 
telefoane, socoteli de venituri 
și cheltuieli, proiecte de viitor... 
Pe scurt : cind au fost sancțio
nați au rămas mirați : „E bu
letinul meu și fac ce vreau 

el!".
Rubricd redactata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"

Sub îndrumarea și după
exemplul comuniștilor

Colocviu cu secretari de organizații U. T. C

gare tot mai strînsă a procesului de 
învățămint de practica muncii con
crete în domeniul de activitate pen
tru care sînt pregătiți elevii. La rea
lizarea acestui deosebit de important 
deziderat sînt antrenate și organiza
țiile U.T.C.

— Se află mereu în atenția orga
nizației de partid, a profesorilor, a 
noastră, a uteciștilor — spunea Va- 
lencica Cosma, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul economic din Satu- 
Mare — dezvoltarea răspunderii fie
cărui elev față de munca desfășurată 
în cadrul microîntreprinderil liceu
lui. Ce este această microîntreprin- 
dere ? O unitate de alimentație pu
blică, cu bucătărie și laborator de co
fetărie proprii, cu sală de mese etc. : 
în cadrul ei. toate activitățile — de 
la prepararea și servirea mîncăruri- 
lor și prăjiturilor pînă la gestiunea 
economică, ținută după toate regu
lile contabilității moderne — sînt e- 
fectuate de elevii liceului. Nu există 
adunare a organizațiilor U.T.C. sau 
ședință a comitetului U.T.C. pe liceu

săturilor morale ale tînărulul înain
tat al societății noastre socialiste. în 
această direcție se acționează — sub 
conducerea organizațiilor de partid — 
pe felurite căi, una dintre cele mai 
eficiente fiind sprijinirea organizării 
de acțiuni comune ale uteciștilor din 
scoli cu organizațiile de tineret din 
întreprinderi și unități socialiste ale 
agriculturii. în acest context, o ex
periență interesantă ne-a fost rela
tată de Jănos Erzsebet, secretara de 
U.T.C. a anului III de la Liceul pe
dagogic din Odorheiu-Secuiesc :

— Ținem foarte strlnse legături cu 
organizația U.T.C. de la mina Praid, 
cu cele din cooperativele agricole de 
producție Oțeni și Feliceni. Ne întîl- 
nim des cu uteciștii din aceste or
ganizații, fie ne ducem noi la ei, fie

simtă 
partid 

cum 
nesc 
cum 
să devină cetățeni 
de nădejde ai so
cietății în care 
muncim și trăim.

Ne-a bucurat să 
constatăm grija 
pe care organiza
țiile de U.T.C. din 
licee — sub con
ducerea nemijlo
cită a organizații
lor de partid, 
a directorilor și 
corpului profeso
ral — o manifes
tă față de colegii 
lor care, într-un 

moment sau altul, dau dovadă de 
slăbiciuni în comportare, de atitu
dini necorespunzătoare în activita
tea școlară sau dincolo de porțile 
școlii. Ni s-au relatat cazuri grăitoa
re, ce vădeau o profundă maturitate 
a gîndului și faptei uteciste.

Bogată, variată și complexă, acti
vitatea organizațiilor de U.T.C. din 
licee — așa cum ni s-a înfățișat în 
pasionantele discuții de Ia Homorod 
— reflectă grăitor roadele puternicei 
înrîuriri educative a organizațiilor 
de partid, a comuniștilor, a școlii, 
materializate în aspirația continuă a 
uteciștilor de a fi mereu la înălțimea 
idealurilor de muncă și viată ce Ie 
sînt insuflate, a modelului etic co
munist.

Victor BÎRLADEANU 
I. D. KISS

Marele magazin „Unirea' Foto : 8. Cristian

In curînd se va da în folosință în Capitală

CEL MAI MARE
MAGAZIN DIN ȚARĂ

• Fapte • Opinii • Propuneri
• 0 nouă promoție de muncitori calificați,abs01* 

venți ai școlii profesionale „Electroputere"—Craiova, a fost repartiza
tă de curînd în secțiile de producție ale întreprinderii. Promoția a- 
cestui an cuprinde 356 de absolvenți, dintre care 212 fete. Primirea 
lor în întreprindere a avut loc într-un cadru festiv. (Victor Mitu, teh
nician, întreprinderea „Electroputere"—Craiova).

® De la 19 iulie a.C., cei Peste 200 de ceferiști din com
plexul Pașcani iau masa la cantina deschisă chiar lingă locuințele 
C.F.R. Amenajarea localului s-a făcut, la inițiativa comitetului de 
partid C.F.R. Pașcani-nord, prin muncă patriotică depusă de ceferiști 
cu sprijinul Regionalei C.F. Iași. (Vasile Pradalea, mecanic de loco
motivă, depoul C.F.R. Pașcani).

® în magazinele alimentare din Petrila ?i ^prejurimi 
sînt afișate cu litere de-o șchioapă anunțuri prin care cetățenii sint 
înștiințați că unitățile respective colectează sticle și borcane goale. 
Nu trebuie să te iei după această reclamă, deoarece vînzătorii nu pri
mesc decit sticle la schimb. Cit despre borcane,' nici pomeneală ! (Con
stantin Băduță, mașinist, preparația cărbunelui Petrila, județul Hune
doara).

• Peste 700 de cetățenidin municiPiul Giurgiu au par
ticipat recent, la casa de cultură din localitate, la o instructivă dez
batere pe tema „Igiena organismului ne ferește'de îmbolnăviri". Un 
număr de 14 medici de renume din București și județul Ilfov au răs
puns întrebărilor publicului. (Traian Barbălață, activist cultural. Giur
giu, județul Ilfov).

‘ ® ColeCtlVUl întreprinderii mecanice „Nicolina" din Iași 
a colectat și predat de la începutul anului și pînă acum 7 000 tone de 
fier vechi, 5 tone bronz și alamă, 2 000 kg plumb. (Constantin Ripă, 
muncitor, întreprinderea mecanică „Nicolina"—Iași).

® Solidaritate, omenie...Intr una din zllele trecute- pe 
o ploaie aprigă, un trăznet a lovit casa muncitorului ceferist loan 
Coșer, din satul Joia Mare, comuna Almaș (Arad). Deși in cele din 
urmă focul a fost localizat, pagubele materiale pricinuite sînt destul 
de însemnate. Dovedind spirit de solidaritate și de adâncă omenie față 
de tovarășul lor de muncă, colectivul stației C.F.R. din Gurahonț, din 
care face parte și I. C., a venit în ajutorul lui loan Coșer pentru 
reconstrucția casei sale de locuit. (Alexandru 
honț, județul Arad). *

• Ne desparte tot mai putin timp 
an școlar. La școala din comuna Coteana (Olt) 
jinite de consiliul popular, se preocupă îndeaproape de luarea măsu
rilor care să asigure condiții optime desfășurării procesului de învă- 
țămînt în noul an școlar. Localul școlii este în prezent zugrăvit, jn- 
tregul mobilier a fost revizuit și reparat. De asemenea, a fost îm
bogățit materialul didactic de la laboratorul de fizică-chimie. (Vasile 
Tonu, comuna Coteana, județul Olt).

® Lucrătorii de la întrePrinderea metalurgică din Iași își 
afirmă calitățile nu numai în activitatea de producție propriu-zisă, 
dar și prin preocuparea lor pentru înfrumusețarea locului în care 
muncesc. Intrarea în întreprindere, bunăoară, este un adevărat parc. 
Dragostea pentru flori este proprie tuturor colectivelor din zona in
dustrială a orașului. (Gheorghe Zaiț, Iași).

Ilustrata de la Băile Herculane Foto : S. Cristian

Bucureștenii care trec prin Piața 
Unirii sint martorii unei operații 
fără precedent în comerțul Capita
lei : de cîtva timp a început apro
vizionarea cu mărfuri a noului ma
gazin „Unirea", care. în curînd. își 
va deschide porțile. De cind 
structorii au terminat ultimele 
crări de finisaj, în fiecare 
și zeci de tone de produse 
locul în rafturi și depozite.

Desfășurată în ritm de 
nom", operația constituirii 
fond de marfă nu este deloc simplă. 
Pe de o parte, pentru că aici ur
mează să-și facă zilnic cumpărătu
rile nu mai puțin de 150 000 de per
soane, iar pe de altă parte, pentru 
că tuturor acestora trebuie să li se 
creeze asemenea 
găsească 
timp cit

Situat 
portante 
cărora devine larg accesibil, magazi
nul — unitate-etalon a Ministerului 
Comerțului Interior — dispune de o 
suprafață de aproape 30 000 mp, des
fășurată pe 8 niveluri, fiind în mo
mentul de față cea mai mare unitate 
de acest gen din țară. La subsol va 
funcționa un supermagazin alimen
tar, cu o suprafață de peste 1 000 
mp și un bar de zi pentru micul 
dejun. Parterul a fost rezervat arti
colelor de cerere curentă : cadouri, 
cosmetice, parfumerie, mercerie, ma
rochinărie, bijuterii, stilouri, flori, 
porțelanuri ș.a.m.d. Etajul I a fost 
destinat articolelor pentru copii și 
femei: încălțăminte, tricotaje, con
fecții, galanterie. La rîndul său. 
etajul II s-a conturat ca un magazin 
similar pentru bărbați. Etajul III a 
fost conceput ca un adevărat uni
vers al articolelor casnice, de sport 
și agrement. Aici se vor găsi tot 
felul de ustensile necesare gospodă
riei. produse de menaj, sticlărie, 
porțelanuri, faianță, feronerie, foto.

zi, 
își

con- 
lu- 

zeci 
iau

„metro- 
primului

condi'ții, încît să 
tot ceea ce doresc intr-un 
mai scurt cu putintă.
la confluenta celor mai im- 
artere de circulație, datorită

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FATĂ DE VIITOR

Herlău, comuna Gura-

de deschiderea noului
cadrele didactice, spri-

Consfăturea cadrelor de conducere 
din unitățile de alimentație publică

La Brașov s-a desfășurat recent 
o consfătuire de lucru, organiza
tă de Ministerul Comerțului Inte
rior și Ministerul Turismului cu 
cadrele de conducere din întreprin
derile de alimentație publică din 
întreaga țară. Consfătuirea a dez
bătut sarcinile ce revin alimenta
ției publice din programul de dez
voltare a acestui sector în perioada 
1976—1980, s-a analizat modul cum au 
fost aplicate în viață decretele Con
siliului de Stat privind regimul de 
funcționare a unităților 
și de alimentație

comerciale 
publică și de re-

glementare a desfacerii băuturilor 
alcoolice. în cadrul consfătuirii s-au 
subliniat sarcinile imediate și de 
perspectivă ce revin lucrătorilor din 
alimentația publică. S-a insistat a- 
supra necesității îmbunătățirii activi
tății de servire a consumatorilor, 
lărgirii gamei de preparate culinare 
cu accent pe mîncărurile tradiționa
le cu specific local, a sporirii sorti
mentului și desfacerii consumului de 
băuturi răcoritoare șl ape minerale, 
a perfecționării cadrelor și îmbunătă
țirii stării de igienă. (Nicolae Mo- 
canu).

BACĂU :
Livrări suplimentare 

în prezent, industria locală din 
județul Bacău produce și pune 
la dispoziția populației peste 600 
de sortimente de bunuri de larg 
consum și obiecte de uz casnic și 
gospodăresc. De la tovarășul in
giner Corneliu Croitoru, directo
rul întreprinderii, am aflat că, 
anual, producția de bunuri de 
larg consum este reînnoită și 
modernizată în proporție de 
20—25 Ia sută, iar în cadrul unor 
ramuri — pînă la 75 la sută. De la 
începutul anului și pînă acum 
au fost asimilate 50 de produse 
noi, iar alte 50 vor fi introduse 
în fabricație în lunile urmă
toare. Pentru a sonda gusturile 
cumpărătorilor și a trimite pe 
piață numai produse solicitate, 
întreprinderea a organizat ma
gazine și expoziții de prezentare 
și vînzare în orașele Bacău, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bu- 
huși, Tg.Ocna, Slănic Moldova, 
Comănești, Moinești și în comu-

la fondul pieței
na Podu Turcului. S-a reușit în 
felul acesta să se întrețină un 
dialog direct și continuu între 
unitățile industriale și cumpără
tori. Urmare a propunerilor co
lectate de la cumpărători, în ul
tima vreme au fost înființate noi 
activități de larg interes cetățe
nesc. Dintre cele mai noi și mai 
moderne produse realizate în 
ultima vreme care se bucură de 
aprecierea cumpărătorilor amin
tim sertarele pentru mobilă, 
etajerele, suporții pentru sticle, 
ghivecele pentru flori, precum și 
o seamă de jocuri pentru copii 
Preocuparea constantă a specia
liștilor și muncitorilor din aceas
tă întreprindere băcăoană pen
tru diversificarea și moderni
zarea producției a făcut posibil 
ca de la începutul anului și pînă 
acum să fie livrat comerțului, 
peste prevederile planului, un 
volum mare de produse de 
largă utilitate. (Gh. Baltă).

Și ce ziceți că ați con
statat la stația noastră 
epurare ? 
inginerul 
rectorul tehnic 
prinderii 
creșterea 
cilor din 
Ilfov.

— în calitatea dv. de di
rector cunoașteți situația... 

Nu, n-o cunosc. Eu 
director aici numai de 
luni și problemele teh- 
ale creșterii porcilor 
dau destulă bătaie de

. Și apoi, e ușor să fii 
inspector și să pretinzi... 
De fapt, de stație se ocupă 
mecanicul-șef...

Ora 11,40. împreună cu 
tovarășul inginer Adrian 
Corda, șeful biroului de 
gospodărire a apelor de la 
oficiul de resort al jude
țului Ilfov, și cu tovarășul 
Ion Cernea, care ținea lo
cul inginerului Mihai Geor
gescu, șeful sectorului me
canic, plecat în concediu, 
am vizitat sus-zisa stație 
de epurare a apelor a sus- 
numitei întreprinderi din 
Ulmeni. Din cei zece lucră
tori care 
prezenți la 
lucru se 
Pe ceilalți 
țitorul nostru : Or fi plecat 
la masă, că se apropie 
prînzul. De șeful stației am 
aflat că s-ar fi dus după 
„piese". Dar nu se știa pre
cis ce fel de piese.

Deși telefonul stației era 
defect, vestea că ne aflăm 
acolo s-a răspîndit repede 
și au început să apară și 
mecanicii, și tractoriștii, și 
manipulanții... Nu fuseseră 
la masă; Pur și simplu,

de
- ne-a întrebat 
Ion Bădilâ. di

al între- 
de stat pentru 

și îngrășarea por- 
Ulmeni, județul

absentaseră de la program. 
Ne interesăm de sarcinile 
concrete ale fiecăruia din 
ziua respectivă și din zi
lele anterioare. Nimeni nu 
știa precis ce anume are de 
făcut. Unii zimbesc, ironic : 
„Păi ce. numărăm noi cite 
tractoare de gunoi se trans
portă la rampă ?“

Nimeni nu ține nici o e-

ținut. Bazinele de decan
tare „treapta a doua“, fiind 
pline de suspensii, au o e- 
ficiență redusă. Din totalul 
de 12 (douăsprezece) paturi 
de uscare a nămolului 
(proiectul a prevăzut 16) 
sint în stare de funcționare 
numai 4 (patru), dar și ele 
incorect întreținute și ex
ploatate. Pe teritoriul ocu-

sînt 
trei 
nice 
îmi 
cap.

trebuiau să fie 
ora aceea la 

aflau doar doi. 
îi scuză inso-

LA ULMENI-ILFOV:

Stație de epurație
a.., răspunderii

vidență a activității acestui 
colectiv de 22 (douăzeci și 
doi) de oameni înzestrați 
cu valoroase mijloace teh
nice și retribuiți tocmai 
pentru asigurarea funcțio
nării stației de epurare a 
apelor și degajarea aces
teia de gunoi. Din cele 
șapte tractoare afectate, 
numai patru se aflau la 
stație, dar nici ele nu lu
crau. De fapt, nici n-aveau 
cum : utilajul de încărcare 
mecanică a gunoaielor în 
remorci era împrumutat 
rampei C.F.R. de la stația 
învecinată. Ba, mai mult : 
din cele două decantoare 
ale stației, unul nu func
ționează de mai bine de 
doi ani. Celălalt este mai 
mult defect și prost între-

băltoace, 
defecte

pat de, stație — 
fiare vechi, remorci 
ruginite...

Deși de mai bine 
ani există indicația 
liului național al apelor ca 
toate gunoaiele să fie depo
zitate pe o platformă beto
nată, ele continuă să fie 
aruncate pe un 
abrupt, existîisd în 
nență pericolul 
menii cu utilaje 
să se accidenteze, 
fost luate măsuri elementa
re nici pentru protecția 
muncii în incinta stațiilor 
de pompare. Despre urmă
rirea calității apelor eva
cuate nu putem afla nimic, 
fiindcă laboratorul 
zut nu a fost nici 
cum realizat.

de doi 
Consi-

versant 
perma- 

ca oa- 
cu tot 
Nu au

prevă- 
pină a-

Cu mai bine de doi ani in 
urmă, situația se prezenta 
și mai grav. Directorul în
treprinderii, dr. Aureliu 
Constantin, a fost atunci 
sancționat cu o amendă 
contravențională. Se plîn- 
gea de condiții obiective : 
de oameni și utilaje insu
ficiente la stație, de nece
sitatea unor extinderi. De
partamentul I.A.S. a luat 
măsuri. Schema de înca
drare a fost lărgită, numă
rul tractoarelor și al re
morcilor a sporit, au fost 
începute extinderi la stație. 
Vizitînd-o azi, te întrebi : 
de ce n-a trimis respecti- 

'vul departament acolo și 
un gospodar care să ve
gheze ca 
locate să 
inutil 1

Acestor 
putea pune punct aici. Dar 
iată că viitorul rezervă și 
alte surprize. Se află în 
construcție, într-un stadiu 
avansat, un abator de mare 
capacitate, care trebuie să 
intre în funcțiune odată cu 
extinderea stației de epura
re a apelor. Dar pentru a- 
ceastâ extindere n-a fost 
încă deplasat nici măcar 
un hîrleț de pămînt. Un 
simplu control al băncii 
care a finanțat lucrarea ar 
fi suficient ca să impună 
corelarea corespunzătoare a 
obiectivelor în construcție. 
Semnalăm și acest aspect 
ea să nu se ajungă la si
tuația ca un obiectiv econo
mic să nu poată Intra în 
funcțiune din cauza lipsei 
instalațiilor de epurare a- 
ferente. 
legea.

dr.

atitea fonduri a- 
nu se irosească

constatări le-am

Așa cum prevede

Al. PLAIEȘU

PLOIEȘTI: La întreprinderea de reparații 
utilaj greu pentru construcții 

Producție suplimentară - calitate înaltă
Colectivul de la întreprinderea 

de reparații utilaj greu pentru 
construcții din Ploiești a în
registrat, zilele acestea, un 
succes deosebit : angajamentul 
anual la producția industrială și 
la productivitatea muncii a fost 
îndeplinit. După cum ne infor
mează secretarul comitetului de 
partid, Dumitru Toader, pe 7 
luni ale acestui an s-a obținut 
o producție globală suplimenta
ră de 11 milioane lei, iar pro
ductivitatea muncii a crescut pe 
fiecare angajat cu 3100 lei. Se- 
cuvine, de asemenea, subliniat 
faptul că întregul coleetiv dă 
o atenție deosebită calității re
parațiilor, pe care le execută la 
tractoare și macarale grele- „De 
la șantierele trusturilor de con
strucții industriale din Brașov, 
Iași, Ploiești, de la unitățile

căilor ferate — ne spune secre
tarul — am . primit numeroase 
scrisori și telex-uri de mulțu
mire pentru calitatea reparații
lor. Iar pentru a veni în spri
jinul constructorilor — în speță 
pentru a asigura o exploatare 
corectă a utilajelor reparate — 
echipe de asistență tehnică se 
deplasează pe șantiere, pun în 
funcțiune agregatele, fac instruc
taj personalului ș.a.m.d.".

Pe panourile de onoare ale 
întrecerii socialiste sînt înscrise 
numeroase nume. Am reținut pe 
cel al inginerului Mihai Toader 
— șeful secției macarale spe
ciale — ale maiștrilor Vasile Ispas 
și Nicolae Pasat, ale muncitori
lor Ștefan Staicu, Nicolae Pău- 
nescu, Ștefan Drăgoi, Nicolae 
Duțu. (Constantin Căpraru).

papetărie, articole pentru școlari etc.) 
iar la etajul IV vor putea fi procu
rate obiecte menite să asigure con
fortul interior — mobilă, 'corpuri de 
iluminat, aparate electrotehnice, de- 
corațiuni interioare. în sfîrșit. eta
jele V și VI au fost amenajate în 
așa fel încît aici să funcționeze 
cîteva unități mari de alimentație 
publică : restaurant cu autoservire, 
restaurant obișnuit, cofetărie, patise
rie, care în sezonul cald se vor 
putea extinde și pe terase, oferind o 
frumoasă perspectivă asupra orașu
lui. în toate aceste raioane se apre
ciază că vor fi puse la dispoziția 
cumpărătorilor peste 120 000 de sor
timente. Transportul pe verticală 
este asigurat de cinci lifturi dispuse 
în apropierea celor cinci intrări 
principale pentru public, precum șl 
de două baterii de escalatoare, care 
pot urca pînă la etajul IV 
14 000 persoane pe oră.

Edificiul, reprezentativ 
noile construcții bucureștene, 
zat în formă de „L“, se încadrează 
armonios în peisajul arhitectonic al 
pieței. Fațada, vitrată pe verticală și 
placată cu aluminiu, etalează în fața 
trecătorilor activitatea din interior, 
sporind și prin aceasta atracția pe 
care noul lăcaș al lui Mercur o va 
exercita asupra lor. Firește, magazi
nul dispune de instalații moderne de 
climatizare și sonorizare, precum și 
de păstrare și conservare a mărfuri
lor, fiind înzestrat cu mobilier adec
vat. Pentru ca servirea să decurgă 
repede și bine, cea mai mare parte a 
raioanelor sale au fost organizate pe 
principiul autoservirii și accesului la 
raft. Totodată, aici vor fi organizate 
și diverse servicii pentru cumpără
tori ; la intrări vor funcționa birouri 
de informații și bagaje, garderobe, 
ateliere de frizerie și coafură ; de 
asemenea, vor funcționa ateliere de 
întreținere a bunurilor de folosință 
îndelungată în perioada de garanție, 
casă de comenzi pentru produse ali
mentare, birouri de schimb. C.E.C., 
puncte de prim ajutor ș.a.m.d. Și, 
cum era de așteptat, la toate aces
tea se adaugă numeroase alte de
talii menite să creeze condiții bune 
de muncă pentru lucrătorii magazi
nului : vestiare cu dulapuri și du
șuri, cantină la care pot servi masa 
și copiii acestora, puncte de trata
mente și consultații etc.

Proiectul general al magazinului a 
fost realizat de institutul „Proiect"- 
București (șef de proiect arh. Gheor
ghe Leahu), iar cel al mobilierului 
— de către IPROCOM, constructori 
fiind I.C.M.-4, întreprinderea de 
montaje și instalații și întreprinde
rea de construcții edilitare și dru
muri.

peste

pentru 
reali-

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteii1

alba Se extinde 
rețeaua cooperației 

meșteșugărești
Cooperația meșteșugărească din 

județul Alba își extinde și diver
sifică rețeaua unităților prestatoare 
de servicii pentru satisfacerea 
într-o măsură tot mai sporită a so
licitărilor cetățenilor. De curînd, în 
orașul Blaj, la parterul unui bloc 
de locuințe au fost date în folosință 
trei ateliere meșteșugărești de croi
torie, marochinărie și reparații ra
dio-TV. In orașul Sebeș se află în 
stadiu final de execuție un com
plex de ateliere. Situat in zona 
centrală a localității, acest complex 
meșteșugăresc va cuprinde unități 
cu profiluri diverse, în măsură să a- 
sigure servicii operative și de cali
tate. La Alba Iulia, în perimetrul 
cetății medievale, a fost, de ase
menea, deschisă o unitate de pre
zentare și desfacere a unor articole 
realizate de către cooperația mește
șugărească din județ. Fiind ampla
sată într-o zonă turistică, unitatea 
oferă cu precădere obiecte de ar
tizanat. (Ștefan Dinică).

ARAD: Forme moderne de servire 
a populației de către meșteșugari

Calitate și diversificare, forme 
moderne și eficiente de servire 
a populației — acestea sînt exi
gențele la care meșteșugarii 
arădeni își raportează întreaga 
activitate. Iar rezultatele sînt 
pe măsura strădaniei lor. Un loc 
aparte in preocupările lucrăto
rilor din mai toate unitățile îl 
ocupă prestările de servicii Ia 
domiciliu. în cadrul U.J.C.M. 
Arad funcționează secții de ser
vire la domiciliu în ramurile: 
decorări interioare, reparat in
stalații electrice, înrămări și 
montări geamuri și tablouri, re
parat tapițerii, reparații mașini 
de uz casnic. Iar mai nou. 
transportul la domiciliu al mo
bilei, materialelor de construc
ții, combustibililor lichizi și so
lizi.

O atenție deosebită se acordă 
totodată extinderii servirii la 
domiciliu prin abonamente. în 
cadrul cooperativei „Precizia",

spre exemplu, acest sistem func
ționează pentru întreținerea și 
repararea televizoarelor, urmînd 
ca în perioada următoare să se 
extindă la întreținerea și repa
rarea aparatelor electro-casnice, 
aspiratoarelor de praf, mașinilor 
de spălat, frigiderelor. Pe de 
altă parte, în ultima perioadă 
au luat ființă, pe lîngă coope
rativele din subordinea U.J.C.M. 
Arad, dispecerate pentru pre
luarea comenzilor, dirijarea e- 
chipelor de lucru, supravegherea 
calității lucrărilor și a prompti
tudinii în executarea lor. Este 
cazul următoarelor servicii care 
se execută la domiciliu: repa
rații la instalații electrice, sani
tare și de încălzire, servicii de 
spălat, călcat, curățenie gene
rală, supravegherea copiilor, re
parații auto-moto, aparate e- 
lectro-casnice etc. (Constantin 
Simion).
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În întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

SECERIȘUL GRIULUI - In faza finală
HUNEDOARA: Se
lucrează pe ultime
le suprafețe

Creșterea vitezei de lucru la sece
rat a făcut ca alte unități agricole din 
județul Hunedoara să raporteze în
cheierea recoltării griului. între aces
tea sint cooperativele agricole din 
Bretea-Strei, Minerău, Brănișca, O- 
răștie. Aurel Vlaicu, Vețel. Foit și 
altele. Ca urmare, pînă luni, 
griul a fost recoltat de pe 90 la 
sută din totalul suprafețelor cul
tivate în cooperativele agricole 
și de pe 84 la sută în I.A.S. Dacă 
la începutul săptămînii care a tre
cut viteza de lucru era in jur de 
1 000 ha recoltate pe zi, datorită mă
surilor luate de organele județene de 
partid și de stat, în ultimele zile ea 
a ajuns la circa 1 300 ha. în acest ca
dru. la indicațiile comandamentului 
județean, combinele existente în zo
nele Simeria. Deva, Ilia au fost con
centrate în unitățile care fac oarte 
din consiliile intercooperatiste Hațeg. 
Totești și Dobra, zone în care, dato
rită condițiilor climaterice, recolta’ul 
a început mai tîrziu. După cum apre
cia tov. Mircea Silvestru, director ge

CULESUL LEGUMELOR - ÎN PLIN SEZON
După cum se știe, județul Arad 

dispune de un puternic sector legu
micol. Esențial este ca în funcție de 
stadiul de coacere, legumele să fie 
strînse la timp și valorificate în așa* 
fel îneît să se înlăture orice pierderi. 
Acum ne aflăm în plin sezon de re
coltare, îndeosebi a tomatelor. Pen
tru a cunoaște „pe viu" care este 
itinerarul legumelor de la producător 
Ia beneficiar și cum se manifestă gri
ja gospodarilor fată de aceste pro
duse. am întreprins un raid prin 
oiteva unități agricole.

Centrul de legume-fructe din 
Curțici. servește un mare bazin legu- 

.micol din județ. Pînă la începutul a- 
cestei luni, la tomate au fost prelua
te 3 560 tone. Cooperativele agricole 
din Dorobanți, Macea, „23 August" 
și „Lumea nouă" din Curtici au li
vrat cele mat mari cantități. în 
schimb, cooperativele agricole din 
Zimandu-Nou, Șofronea și Sînmar- 
tîn s-au Înscris cu realizări minime 
la acest capitol. în legătură cu situa

Harnicul colectiv de oameni 
•i muncii de la întreprinderea 
„Tricotex" din Satu-Mare a în
registrat pină acum valoroase 
succese în marea întrecere so
cialistă. Astfel, în răstimpul 
care a trecut din acest an, sar
cinile de plan au fost realizate 
și depășite în condițiile ridi
cării continue a calității, pro
ducției. în primul semestru. 

neral al direcției agricole județene, 
la mijlocul acestei săptămîni se 
va încheia recoltatul griului în ju
deț. Pentru atingerea acestui tel se 
acționează cu toate forțele. Așa. de 
pildă. în zona cooperativelor agricole 
din Rădulești, Zlaști, Izvoarele. Cin- 
ciș, unde recoltatul mecanizat este 
mai dificil, s-a trecut la secerișul ma
nual. fiind declanșat în același timp 
și treieratul griului.

întrucit planul însămînțării cultu
rilor succesive a fost îndeplinit si 
depășit, atenția lucrătorilor de pe o- 
goarele județului Hunedoara a fost 
orientată spre intensificarea arături
lor de vară și pregătirea terenului 
pentru însămînțările de toamnă. Ast
fel, toate tractoarele din cooperati
vele agricole în care s-a încheiat re
coltatul și transportul griului sint 
utilizate în prezent în schimburi pre
lungite Ia arături. Totodată, pe ogoa
rele unităților agricole care fac parte 
din consiliul intercooperatist Călan 
se desfășoară din plin acțiunea de 
aplicare a amendamentelor pe tere
nurile acide și fertilizare a suprafe
țelor destinate insămîntărilor de 
toamnă.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteil"

ția existentă, iată ce ne-a relatat tov. 
Gheorghe Bănățean, directorul co
mercial al I.L.F. Arad :

— La o primă analiză am putea 
spune că rezultatele la livrarea to
matelor puteau fi mai bune. Dacă ți
nem însă seama de întîrzierea de 
circa 14—20 de zile cauzată de starea 
nefavorabilă a timpului în perioada 
însămințării și plantării legumelor, 
precum și de stadiul actual de dez
voltare a legumelor în cimp. situa
ția ar părea justificată. Evaluările 
cantitative efectuate și în săptămîna 
trecută la tomate, bunăoară, in uni
tățile furnizoare, ne dau certitudinea 
că, pină la urmă, contractele înche
iate între I.L.F. și unitățile agricole 
vor fi realizate și chiar depășite. Sus
țin acest lucru bazindu-mă pe cîteva 
date. în perioada 1—8 august, inter
val care marchează de fapt un vîrf 
al campaniei de recoltare a legume
lor, s-a preluat la fondul de stat mai 
mult de o treime din cantitatea de 
legume prevăzută in planul pe în

bunăoară, prevederile de plan 
la export au fost depășite cu 
55 la sută, produsele întreprin
derii „Tricotex" fiind din ce in 
ce mai mult solicitate de clien- 
ții externi. Pentru creșterea 
continuă a producției și a cali
tății produselor în întreprinde
re au fost luate numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Ele vizează, deopotrivă, organi

SĂLAJ: Mijloacele 
mecanice sint re
distribuite operativ

Duminică, deși vremea a fost in
stabilă, mii de mecanizatori și coo
peratori din județul Sălaj se găseau 
pe cimp, hotăriți să folosească fie
care oră bună de lucru pentru ter
minarea grabnică a recoltării griului. 
La Sînmihaiu-Almașului, președintele 
Ion Mocan. împreună cu mecanizato
rii Deak Andrei, Horvath Traian și 
Kineses Emeric erau de dimi
neață pe tarlaua de grîu numită 
„Gruia", așteptând să intre în lan în 
momentul în care spicele se vor zvîn- 
ta. în altă parte a hotarului, briga
dierul Vasile Tarța, împreună cu 
peste 100 de cooperatori adunau 
paiele. Pină spre seară, cînd din nou 
a început să plouă, mecanizatorii și 
cooperatorii de aici au reușit să re
colteze griul de pe 67 ha, să adune 
paiele de pe 35 ha și să execute ară
turi pe o suprafață apreciabilă. Ase
mănător s-a lucrat și în cooperativele 
agricole de producție din Hida, Nă- 
pradea, Zimbor și în alte unități a- 
gricole.

treaga lună august. Bunăoară, pină 
în dimineața zilei de 9 august, pla
nul la ceapă și la tomate a fost de
pășit. Sîntem informați, de asemenea, 
că la Curtici, Pecica, Sintana, Olari, 
Vinga și în alte cooperative agricole 
au fost luate măsuri pentru o temei
nică organizare a muncii, astfel incit 
drumul legumelor din grădini la cen
trele I.L.F. și piețe să fie cit mai 
scurt. Aceasta va duce la evitarea 
pierderilor, la o mai bună aprovizio
nare a piețelor și a fabricilor de 
conserve.

Cele relatate de directorul comer
cial 'corespund realităților de pe te
ren. La cooperativa agricolă Curtici, 
tehnicianul principal Mihai Boboc, 
care tocmai controla calitatea toma
telor sosite cu un camion de la coo
perativa agricolă Macea, ne spune : 
„După cum vedeți, la noi marfa — 
tomatele — parcurge un drum scurt. 
Din unități sosesc la C.L.F., unde se 
face reverificarea calității produselor 
și se încarcă în vagoane. Pentru cele

zarea superioară a producției și 
a muncii, înnoirea și moder
nizarea produselor și a tehno
logiilor de lucru, precum și ca
lificarea și perfecționarea pro
fesională a lucrătoarelor. Îna
inte de toate însă, succesele 
de pînă acum ale întreprinde
rii „Tricotex" se întemeiază pe 
activitatea de zi cu zi a colec
tivului său de muncă. Iată, in

Săptămina aceasta este hotăritoare 
pentru încheierea secerișului. în le
gătură cu măsurile ce se întreprind 
in acest sens, tovarășul Alexandru 
Mintas, directorul trustului județean 
pentru mecanizarea agriculturii, ne-a 
spus : „Vom acționa în așa fel îneît 
în următoarele 3—4 zile bune de 
lucru să recuperăm răminerile în 
urmă determinate de ploi. Pe măsură 
ce cooperativele agricole situate în 
partea vestică a județului termină 
secerișul, redistribuim operativ com
binele și mașinile de balotat paie, 
îndreptîndu-le spre unitățile agri
cole de pe văile Someșului, Alma- 
șului și Agrijului, zone în care mai 
sint mari suprafețe de grîu de recol
tat".

De asemenea, ca urmare a măsuri
lor stabilite de comandamentul agri
col județean, activiști de partid și de 
stat se găsesc în unitățile agricole 
rămase în urmă la seceriș, pentru a 
ajuta concret comandamentele agri
cole comunale în organizarea muncii, 
în mobilizarea tuturor forțelor la 
stringerea neîntîrziată a recoltei de 
grîu.

Gheorghe RUSU
corespondentul „Scînteii"

100 tone tomate programate azi, avem 
asigurate 15 camioane care sint 
plecate in cursă la cooperativele a- 
gricole Dorobanți și Macea, iar va
goanele sint asigurate. De fapt, după 
cum vedeți, 50 tone au și fost încăr
cate în vagoane.

Firește, ritmul de preluare și în
cărcare poate fi mult impulsionat, 
mai ales in cooperativele agricole 
din Zimandu-Nou. Sînmartin și chiar 
din Macea — unitate cu pondere 
în producția de tomate. Produse e- 
xistă pe cimp, mijloace de transport 
— de asemenea, iar pentru operati
vitate. recepția primară se face di
rect în cimp de către lucrătorii cen
trului, special repartizați în acest 
scop in unitățile producătoare. Este 
necesar ca în fiecare unitate agricolă 
munca să fie temeinic organizată, 
astfel îneît graficele zilnice de li
vrări să poată fi riguros respectate.

Constantin SIMION
corespondentul „Scînteii"

imaginile alăturate, pe citeva 
dintre muncitoarele întreprin
derii, care se evidențiază prin 
contribuția adusă la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan (de la stingă la dreapta): 
Maria Mozer. Stela Popescu, 
Angela Anton, Monica Haller, 
Maria Iuhasz.
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Au îndeplinit planul 
pe 8 luni

• Utilizînd cu randament sporit 
capacitățile de producție și timpul 
de lucru, metalurgiștii de la între
prinderea de alumină din Tulcea au 
obținut în acest an rezultate remar
cabile în muncă. După succesul în
registrat luna trecută, cînd la toate 
instalațiile întreprinderii s-au atins 
parametrii proiectați, recent a fost 
anunțată o nouă realizare : îndepli
nirea planului pe opt luni cu 25 de 
zile mai devreme. Cu producția re
alizată pină la sfîrșitul lunii iulie, 
colectivul întreprinderii a depășit în
tregul volum de producție obținut in 
cursul anului 1975. (Vasile Nicolae).

• Angajamentele asumate de în
treprinderi economice harghitene, în 
întîmpinarea zilei de 23 August, de 
a realiza înainte de termen sarcinile 
de plan pe opt luni ale anului au 
început să fie onorate. Printre pri
mele care raportează îndeplinirea 
angajamentului se află colectivul de 
la tînăra întreprindere de piese auto 
și tractoare din Miercurea Ciuc, care 
de pe acum și-a depășit planul pe 
opt luni cu 18 milioane lei. Același 
succes l-a înregistrat și colectivul de 
la întreprinderea de in din Joseni, 
care și-a realizat înainte de termen 
planul pe opt luni. (I. D. Kiss).

• Colectivele unităților economice 
din orașul Odobești raportează înde
plinirea, înainte de termen, a planu
lui pe opt luni la producția globală 
industrială, existînd premisele ca 
pină la sfîrșitul lunii să se obțină o 
depășire de 16 milioane lei. Și la 
producția-marfă sarcinile de plan 
pe opt luni au fost realizate. înregis- 
trîndu-se pînă acum o depășire in 
valoare de peste 5 milioane lei. (Dan 
Drăgulescu).

în fiecare lună, 
o producție record
La întreprinderea de țevi „Republi

ca" din Capitală. întregul proces de 
producție oferă in aceste zile tabloul 
muncii entuziaste, responsabile ; aici, 
cu fiecare decadă, cu fiecare lună, 
săgețile de pe graficele întrecerii 
socialiste urcă tot mai sus. ating 
cote tot mai înalte. La întreprin
derea bucureșteană fiecare lună este 
o lună record în producție ! Ast
fel, dacă în cinci luni metalurgiștii 
unității realizaseră peste plan 4 670 
tone.țeYi și 1 683 tone laminate fini
te pline, in următoarele două luni au 
fost obținute suplimentar încă 1752 
tone țăvî și peste 400 tone laminate 
finite pline. Totodată, de la începutul 
anului și pînă acum, prevederile de 
plan la producția-marfă au fost de
pășite cu 47 milioane lei. s-au eco
nomisit 420 tone metal, iar beneficiile 
suplimentare se ridică la mai multe 
milioane de lei.

— Rezultatele bune din acest an — 
ne spunea ing. Ioan Moldovan, direc
torul întreprinderii — au la bază or
ganizarea superioară a producției și 
a muncii. Trăsătura caracteristică a 
activității din cele 7 luni și, mai ales, 
din prezent a întrecerii socialiste o 
constituie participarea largă, activă a 
lucrătorilor din sectoarele de fabrica
ție și a celor din serviciile tehnice si 
de concepție la promovarea progre
sului tehnic, a noului în producție, la 
soluționarea treburilor întreprinderii. 
Și aceasta, prin aplicarea unei valo
roase inițiative : „Fiecare inginer, 
maistru, tehnician și economist să re
zolve o problemă tehnică sau organi
zatorică". Rețineți că. în cadrul aces
tei inițiative, au fost propuse și apli-

MUNCĂ RODNICĂ PENTRU
ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIE]

întreprinderea „Tînâra Gardâ" din București: se lucrează Intens pentru 
realizarea la timp a noii capacități de producție

Foto : E. Dichiseanu

cate sau urmează să fie materializate 
în producție peste o sută de teme de 
natură tehnică și organizatorică, cu o 
eficiență economică totală de circa 10 
milioane lei.

Pasiunea pentru muncă și creație.
> îndrăzneala în gîndire și acțiune — 
iată trăsături definitorii pentru lucră
torii secției I laminoare, care. între 
altele, în primul semestru au dat 
peste plan 2 690 tone țevi. Aici, bri
găzile conduse de Ion Stoian. Sabin 
Cristea, Ion Albulescu și Constantin 
Ronțea se situează în mod constant 
printre colectivele evidențiate în în
trecere. In secția laminoare II. unde 
în acest an sarcinile de plan au fost, 
de asemenea, substanțial depășite, bri
găzile conduse de Ion Voina. Mihal- 
cea Tașcă și Ion Straton. prin reali
zările lor. ridică ștacheta întrecerii la 
cote mai înalte. După cum, în secțiile 
de țevi sudate, trăgătorie si „Grivi- 
ța“. fie că este vorba de brigăzile con
duse de Petre Sîmpeteanu. Marin 
State, Vasile Florea sau Constantin 
Popescu, faptele lor de muncă de
monstrează nu numai pricepere și 
hărnicie, ci și hotărîrea de a fructi
fica în continuare, cit mai bine, re
zervele interne de creștere a produc
ției și eficientei economice. (Șt. Ilie)

Constructorii 
de autoturisme... 
în plină viteză

— De curînd, a avut loc adunarea 
generală a oamenilor muncii din u- 
initatea noastră — ne spunea tova
rășul Dumitru Mihai, directorul ge
neral al întreprinderii de autoturis
me din Pitești. Din nou. colectivul 
întreprinderii și-a exprimat hotări- 
rea ca, în frunte cu comuniștii, să 
muncească mai spornic pentru a 
realiza sarcinile pe acest prim an al 
cincinalului în condiții de eficiență 
economică superioară.

— Ce măsuri, ce acțiuni dinamizea
ză energiile colectivului în între
cere i?

— Cum e și firesc, acțiunile în
treprinse vizează creșterea producti
vității muncii, gospodărirea judicioa
să a materiilor prime și a fonduri
lor valutare, diversificarea produse
lor, valorificarea operativă a rezul
tatelor unor cercetări tehnico-științi- 
fice, pentru ridicarea competitivității 

autoturismului românesc. Este vorba, 
între altele, de echiparea „Daciei" 
cu un nou carburator, care asigură o 
reducere a consumului de benzină de 
0,7 litri la 100 kilometri ; de integra
rea in fluxul tehnologic a unor in
stalații moderne de vopsire, realizate, 
în principal, prin autodotare. S-a pus 
la punct, de asemenea, o instalație 
de concepție proprie pentru rularea 
barei parașoc, prin care productivita
tea muncii crește de 10 ori. Dintre 
inițiativele muncitorești generalizate 
de organizațiile de partid și de sin
dicat din întreprindere amintesc : 
„Balanța gramului dc metal", „Eu 
produc, eu controlez, cu răspund", 
„Să ne pregătim și să muncim la 
nivelul fruntașilor".

— Cu ce rezultate întîmpină colec
tivul întreprinderii ziua de 23 Au
gust ?

— în 7 luni, la producția-marfă 
s-a înregistrat o depășire echivalentă 
cu 2 000 autoturisme, iar la producția 
globală — un spor de 10.4 milioane 
lei. Productivitatea muncii a fost în
deplinită, înregistrîndu-se o depășire 
de 1 525 lei pe angajat ; cheltuielile 
la 1 000 de lei producție-marfă au fost 
reduse cu 2,4 lei. Fruntașe pe între
prindere sint secțiile cutii de viteză 
autoturisme, de motor, de supape, de 
prelucrări, pistoane ș.a. „Dacia 1 300“ 
se fabrică acum în diferite variante, 
cele mai recente fiind autocamioneta 
de 0,4 tone și autocamioneta izoter
mă pentru transportul mărfurilor pe
risabile. întreprinderea noastră ex
portă azi autoturisme în 15 țări, unde 
acestea se bucură de bune aprecieri 
din partea cumpărătorilor. (Gheor
ghe Cîrstea).

Din cronica 
acestor zile

• Lucrătorii Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Tg. Jiu au 
aplicat în practică, cu succes, o ini
țiativă interesantă, eficientă. Drept 
urmare, în prima parte a anului a- 
cesta au fost elaborate și finalizate 
8 studii si 17 măsuri de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
care au dus ,1a creșterea suplimen
tară a producției cu 11 402 000 lei ți 
la reducerea prețului de cost cu 
2 614 000 lei. (Dumitru Prună).

I.J.I.L MARAMUREȘ
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Produse de 
larga utilitate 
în fabricație 

de serie
Conform sarcinilor cuprinse 

în Programul dezvoltării pro
ducției și desfacerii bunurilor 
de consum în perioada actualu
lui cincinal, industria locală 
maramureșeană a pregătit pen
tru fondul pieței un număr de 
peste 100 de produse noi, rezul
tat direct al eforturilor depuse 
în direcția îmbunătățirii func
ționalității, creșterii gradului de 
finisaj, valorificării cît mai 
complexe a materiilor prime 
(lemn, metal, material plastic). 
Printre produsele noi se remar
că mobila tip „Valentina" (su
fragerie, dormitor, cabinet de 
lucru, garnitură pentru hol), 
precum și „Gutin II" — o mo
dernă îmbinare ingenioasă de 
elemente decorative. camera 
pentru tineret și camera com
binată tip „Vișeu", mult so
licitată de locuitorii din mediul 
rural. Mai adăugăm aici leagă
nele și pătuțurile pentru copii. 
Bogat reprezentate sint produ
sele de uz gospodăresc și di
ferite accesorii auto. printre 
care A.M.I. (agregat multifocar 
de încălzire) în 3 variante 
(A.M.I. 1, 6 și 8), șemineul
electric și radiatorul tip „Că-1 
minul", mască de radio pentru 
„Dacia 1 300“, portbagaj și dis
pozitiv de înclinat autoturismul. 
Anul acesta, pentru piața in
ternă și externă, oferta între
prinderii maramureșene se va 
îmbogăți cu peste 150 de pro
duse noi. (Gheorghe Susa. co
respondentul „Scînteii").

In perioada care a trecut din acest 
an. colectivul Filaturii de bumbac 
din Slobozia a obținut succese de 
seamă în îndeplinirea planului și a 
angajamentelor. Bunăoară, prevede
rile de plan, în primul semestru, la 
producția globală și marfă au fost 
depășite cu 6,2 la sută și. respectiv, 
cu 6,7 la sută. Reținem, în acest sens 
un fapt edificator despre eforturile 
care se fac în Întreprindere pentru 
îmbunătățirea continuă a laturilor 
calitative ale activității economice : 
aici, aproape întregul spor de produc
ție a fost realizat pe seama creșterii 
productivității muncii, indicator al 
cărui nivel planificat a fost depășit 
cu 5,7 la sută. Am adresat mai mul
tor muncitori, maiștri, ingineri și spe
cialiști întrebarea : care este facto
rul hotărîtor al creșterii productivi
tății muncii în întreprinderea dv ? 
Iată, pentru început, opinia munci
toarei Tincuța Vlăsceanu, din atelie
rul finisaj mecanic :

— După părerea mea, pentru creș
terea susținută a productivității 
muncii trebuie ca fiecare lucrător 
să-și îndeplinească și depășească zil
nic normele de producție. Este un 
obiectiv care se urmărește stăruitor 
în atelierul nostru.

— Normele sînt greu de realizat ?
— Nu. dar ele nu se îndeplinesc 

de la sine.
— Personal, ce faceți, cum acțio

nați pentru realizarea normei ?
— în primul rind, nu lipsesc de la 

serviciu. Apoi, mă străduiesc să lu
crez din plin, din primele minute ale 
programului, pină la sfîrșitul schim
bului. Eu, de obicei, vin cu circa 20 
de minute mai devreme la lucru și 
pînă la începerea programului îmi 
organizez locul de muncă. verific 
dacă sînt bine aprovizionată cu tot 
ce imi trebuie, dacă mașina la care 
lucrez funcționează normal. în ace
lași timp, acord o mare atenție res-

1

Din experiența colectivului 
Filaturii de bumbac din Slobozia

pectării stricte a disciplinei tehno
logice, fără de care nu se poate rea
liza o productivitate ridicată.

— Toate lucrătoarele din atelier 
procedează la fel?

— Marea lor majoritate așa fac, 
dar sînt și excepții : unele colege 
mai părăsesc locul de muncă sau 
întirzie de la program. La noi, in 
atelier, abaterile de la disciplina 
muncii sînt criticate sever de între
gul colectiv. Tocmai de aceea, ase
menea cazuri sint tot mai rare. Am 
amintit de ele, deoarece consider că 
este datoria noastră să folosim și cele 
mai mici resurse de sporire a pro
ductivității muncii.

Despre tînăra muncitoare Tincuța 
Vlăsceanu aveam să aflăm că este 
una dintre lucrătoarele fruntașe ale 
întreprinderii. Ea iși îndeplinește 
lună de lună sarcinile de producție, 
realizează numai produse de bună 
calitate, se preocupă permanent de 
ridicarea pregătirii sale politice și 
profesionale. Dar aceleași înalte ca
lități le întrunesc și muncitoarele 
Stela Dumitru și Floarea Fătu sau 
brigadiera Liliana Mustață din secția 
de preparație. lucrătoarele din echi
pele conduse de Cornelia Enache și 
Maria Baba din secția ring și multe, 
foarte multe alte muncitoare din în
treprindere. Ceea ce se cuvine sub
liniat în mod deosebit este faptul că 
în cei cinci ani cîți au trecut de la 
intrarea în funcțiune a întreprinde
rii, colectivul său a căpătat o bogată 
experiență productivă, s-a maturi
zat. a reușit să-și cunoască bine ca
pacitatea de muncă, sporind încre
derea în forțele proprii, participarea 

tuturor la rezolvarea treburilor între
prinderii.

— Creșterea spiritului de exigen
ță, ordine și disciplină a constituit 
și constituie o bază solidă pentru 
organizarea superioară a producției 
și a muncii — ne spunea inginera 
șefă. Viorica Popoacă. De aici și nu
mărul mare al măsurilor luate in în
treprindere pentru creșterea produc
tivității muncii. Este un lucru care 
se poate constata și în celelalte sec
toare de fabricație.

Continuăm investigațiile și în alte 
secții de producție. Pretutindeni se 
acționează energic pentru fructifica
rea rezervelor interne de creștere a 
productivității muncii.

— Deosebit de eficientă se dove
dește a fi în secția noastră — ne re
lata Aurel Cristian, maistru în secția 
preparație — extinderea lucrului la 
mai multe mașini. Pentru aceasta au 
fost luate o serie de măsuri. în prin
cipal. ele vizează perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor — 
in prezent 50 la sută din membrii 
secției urmează cursurile de ridicare 
a calificării — și funcționarea ire
proșabilă a mașinilor.

Este bine să precizăm că. anul tre
cut. cursurile de perfecționare a 
pregătirii profesionale au fost ab
solvite de 70 la sută din lucrătorii de 
bază ai întreprinderii. Cit privește 
eficiența acțiunilor politico-educative 
și a măsurilor tehnico-organizatorice 
menite să asigure întreținerea și ex
ploatarea rațională a capacităților 
de producție, nu numai în secția de 
preparație, ci în întreaga întreprin
dere, pot fi aduse multe argumente. 
Dar, să ne oprim la unul singur : la 

Filatura de bumbac din Slobozia, 
fondul de timp maxim disponibil al 
mașinilor a fost utilizat, lună de 
lună, în proporție de peste 99,8 la 
sută.

Șeful atelierului filatură, inginerul 
Vasile Pop, ne preciza că una dintre 
soluțiile cele mai eficiente aplicate 
în acest an în sectorul unde lucrea
ză o constituie optimizarea parame
trilor tehnologici.

— Practic, ce înseamnă acest lu
cru ?

— Pe baza unei analize temeinice 
a stării utilajelor, calității materiei 
prime și a pregătirii profesionale a 
lucrătorilor, la fiecare loc de muncă 
s-au stabilit viteze de lucru optime, 
în acest fel obținem o productivi
tate ridicată, dar și produse de cali
tate superioară.

— Am citit pe un panou că prin 
reducerea deșeurilor cu numai 2 kg 
pe schimb, in fiecare lună se poate 
obține o producție-marfă suplimen
tară în valoare de 15 000 lei. Optimi
zarea proceselor tehnologice vizează 
și acest aspect ?

— Pe ansamblul întreprinderii, în 
acest an, comparativ cu anul trecut, 
deșeurile tehnologice — care con
sumă timp de muncă, influențînd ne
gativ productivitatea muncii — au 
fost reduse cu 50—60 la sută. O con
tribuție deosebită La obținerea aces
tui rezultat a avut-o tocmai optimi
zarea fluxurilor tehnologice.

îmbunătățirea continuă a calității 
produselor — iată un subiect care a 
intervenit permanent în discuțiile a- 
vute la Filatura de bumbac din Slo
bozia. Creșterea ponderii produselor 
de calitate superioară în valoarea 
totală a producției-marfă de la 94,5 
la sută, cit s-a planificat, la 97.4 la 
sută constituie cea mai elocventă 
dovadă că întregul colectiv a înțe
les că între sporirea productivității 
muncii și valorificarea superioară, 
prin produse de calitate, a materiilor 
prime există o relație inseparabilă. 
Și dacă, totuși, directorul întreprin
derii. inginerul loan Lazăr. și mulți 
din cei cu care am discutat iși 
exprimau convingerea că în lunile 
care urmează succesele de pînă acum 
vor fi amplificate, prin descoperirea 
și valorificarea a noi resurse inter
ne. aceasta nu face decît să dezvă
luie unul din „secretele" acestor re
zultate de prestigiu : dorința de 
autodepășire a colectivului de la Fi
latura de bumbac din Slobozia.

Ilie ȘTEFAN

Importante economii
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni de la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Suceava se preocupă 
stăruitor de extinderea unor teh
nologii moderne, cu randament 
sporit și eficientă economică ri
dicată atît în exploatările de pă
dure. cit și în unitățile de indus
trializare. Aceasta determină nu 
numai creșterea productivității 
muncii și valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, ci și obți
nerea unor însemnate economii, 
ceea ce înseamnă că mari supra
fețe de pădure ajunse la vîrsta 
exploatării rămîn în continuare, 
cum spun forestierii. „în picioa
re". Pe una din parcelele din ca-

Realizări în acțiunea de autoutilare
întreprinderea de utilaj chi

mic din Ploiești cunoaște în pre
zent un amplu proces de dezvol
tare și modernizare. Din impor
tante fonduri de investiții cen
tralizate se construiesc aici noi 
ateliere și hale de fabricație. în 
spațiile uzinale existente se 
montează mașini și utilaje, agre
gate de mare randament tehnic. 
Colectivul și-a propus să contri
buie și el efectiv la acest efort 
de reînnoire a unității. în acest 
scop a fost alcătuit un program 
de realizare, prin autoutilare. a 
unui număr de utilaje de înaltă 
tehnicitate. Astfel, proiectanții și 
specialiștii de la concepție, maiș
trii și muncitorii din atelierele 
de execuție au reușit în acest an 
să-și îndeplinească angajamen
tele asumate. Au fost rea
lizate. prin autoutilare. mașini, 
dispozitive și instalații care asi

Prin mecanizarea lucrărilor
Prin utilizarea rațională a 

complexelor mecanizate din a- 
bataje. îmbunătățirea tehnolo
giilor de exploatare și organi
zarea superioară a lucrului, mi
nerii bazinului carbonifer Voi- 
vozi-Bihor au extras, peste sar
cinile de plan la zi. 1 100 tone

de material lemnos
drul sectorului de exploatare 
Putna, de exemplu, se aplică 
tehnologia scoaterii arborilor cu 
coroană, care permite folosirea 
integrală a materialului lemnos. 
Nimic nu se pierde. Pînă și cră- 
cile, fie ele cît de subțiri, pre
cum și coaja arborilor primesc 
destinație industrială. Introdusă 
in pădurile Sucevei în 1973, a- 
ceastă tehnologie a fost extinsă 
și în alte sectoare de exploatări 
forestiere sucevene. Rezultatul : 
numai în primele 7 luni ale a- 
cestui an a fost realizată o eco
nomie de 3 000 mc masă lemnoa
să. echivalentă cu 10 hectare pă
dure bună de exploatat. (Gh. 
Parascan).

gură o creștere importantă a 
productivității muncii. Eforturile 
de sporire a zestrei tehnice s-au 
intensificat în aceste zile. Am 
vizitat atelierul de autoutilare 
din cadrul secției sculărie. Aici 
sînt în curs de execuție. într-o 
fază avansată, reperele cuptoru
lui de tratament termic. Colecti
vul și-a propus să termine și să 
pună în funcțiune aceste impor
tante utilaje cu două luni de zile 
mai devreme fată de prevederile 
proiectului. Inginerul Vasile Ia- 
cobescu. de la biroul de auto- 
utilări, ne spunea că dorința în
tregului colectiv de concepție este 
să realizeze nu numai mașini și 
agregate de înaltă tehnicitate, 
care să aducă sporuri mari de 
producție și productivitate, ci să 
contribuie și la reducerea efor
tului valutar al țării. (Constan
tin Căpraru, corespondentul 
„Scînteii").

cărbune, ceea ce reprezintă ni
velul cel mai înalt de producție 
obținut în abatajele de aici. In 
acest fel, minerii de la Voivozi 
au ridicat la 31 500 tone canti
tatea de cărbune extrasă peste 
prevederile de plan de la 
începutul anului.
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Cartea de etica mai ferm angajata 
in cultivarea trasaturilor moralei socialiste

Făurirea omului nou cu o conști- 
ță revoluționară fermă și o com- 
>rtare morală de înaltă ținută, pe 
iplin corespunzătoare principiilor 
icii și echității socialiste — solicită, 
la cum s-a subliniat cu putere la 
ongresul educației politice și al cul- 
xril socialiste, acțiuni susținute și 
stematice din partea tuturor facto- 
lor învestiți cu răspunderi în do- 
leniul politico-educativ, coordonarea 
îturor mijloacelor și formelor edu- 
itive de care dispune societatea 
oastră. în acest context, răspunderi 
nportante revin cărții de etică, care 
re menirea să aprofundeze și să 
opularizeze principiile eticii și echi- 
ății socialiste, să sprijine factorii 
ducaționali în efortul de a forma la 
etățeni deprinderi și comportamen- 
e morale înaintate.
O examinare a aparițiilor în acest 

lomeniu pune în lumină faptul că în 
iltimii ani, îndeosebi după Plenara 
l.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, au 
ntervenit sensibile îmbunătățiri în 
editarea cărții de etică. Eforturile 
rercetăril științifice pentru fundamen
tarea categoriilor eticii — disciplină 
ce studiază esența și originea mora
lei, a normelor morale — și-au găsit 
materializarea în apariția unor lu
crări, ca „Principii de etică socia
listă", „Etos și contemporaneitate" 
(„Editura științifică"), „Morală și cu
noașterea științifică" (Editura Aoa- 
Semiei) etc., notabile prin efortul teo
retic pentru fundamentarea categorii
lor eticii, pentru dezvoltarea lor în 
pas cu cerințele actuale. Au văzut 
în același timp lumina tiparului și 
unele lucrări ce sintetizează rezulta
tele unor cercetări de teren, precum 
„Tineretul și idealul moral" (Editu
ra Academiei), „Geneza și dinamica 
Idealului în adolescență" (Editura 
„Scrisul românesc") etc.

Un element caracteristic al anilor 
din urmă este faptul că a început să 
fie editată o literatură etică desti
nată maselor largi, urmărind edu
carea lor în spiritul prevederilor 
Codului eticii și echității socialiste. 
Avem în vedere în mod deosebit 
publicarea unor lucrări cum ar fi 
culegerea de lecții „Etica și echita
tea socialistă", apărută în Editu
ra politică, cele 12 broșuri din 
seria „Etica" — a colecției „Societa
tea socialistă multilateral dezvolta
tă", apărute în aceeași editură, care 
și-au propus să explice principiile și 
normele moralei socialiste.

Morala fiind un domeniu prin ex
celență practic, este necesar ca stu
diile și cercetările cu profil etic să 
pornească de la situații și fapte con
crete, tocmai pentru a avea o va
loare transformatoare, pentru a con
tribui la efortul societății de a orga
niza întreaga viată socială pe baza 
normelor cuprinse în Codul eticii și 
echității socialiste. Acest adevăr este 
cu atît mai valabil pentru cartea 
etică de popularizare, de caracterul 
său concret depinzînd într-o foarte 
mare măsură capacitatea ei de a in
fluența, de a convinge. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescusublinia: 
„Trebuie să înțelegem că nu am făcut 
acest cod privind etica și echitatea 
■ociallstă ca el să constituie numai 
un prilej de conferințe, de lucrări pe 
baza cărora cei ce scriu își îmbună
tățesc condițiile de viață. Aceste nor
me trebuie să constituie criterii da 
bază ale vieții și activității, ale or-

ganizării relațiilor în toate sectoa
rele".

Din păcate însă, cele mai multe 
lucrări cu profil etic trădează o sfia
lă în abordarea realităților noastre 
morale, a diferitelor mentalități și 
practici — demers care, e adevărat, 
ar presupune un efort mult mai mare 
de investigație și, de ce n-am spu
ne-o, mult mai multă răspundere și 
angajare, atît în explicarea unor si
tuații, cît și în propunerea căilor de 
soluționare a lor. Să ne oprim, de 
pildă, asupra unor lucrări din seria 
de etică a colecției „Societatea socia
listă multilateral dezvoltată" — co
lecție ce are menirea să sprijine 
procesul concret de edificare a mora-

mentalităților șl deprinderilor înapo
iate.

Aceste lipsuri apar și mai preg
nant în cadrul literaturii etice dedi
cate tineretului. în lipsa analizei 
aprofundate a unor fenomene con
crete. unele lucrări destinate educa
ției morale a tineretului alunecă in
tr-un ton excesiv sfătuitor, ceea ce 
nu este de natură să sporească a- 
tractivitatea. forța lor de inrîurire. 
ci. dimpotrivă. Un asemenea obiec
tiv fundamental al educării comu
niste a tineretului, cum este forma
rea atitudinii înaintate fată de mun
că, n-ar fi oare mult mai bine slu
jit dacă, în locul unor simple pre
dici și afirmații generale, cum mai

Insemnări despre o importantă latură 
a activității editoriale

lei socialiste, de transpunere In viață 
a normelor eticii și echității. Titluri 
cum ar fi „Stimulentele materiale și 
morale", „Cinste, demnitate, modes
tie", „Apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste — îndatorire cetă
țenească primordială" invită prin 
ele însele la o abordare concretă. 
Lucrările amintite rămîn însă la ni
velul abstracției inconsistente, la 
repetarea unor generalități. Primele 
două din cele trei capitole ale lucră
rii „Stimulentele materiale și mora
le" insistă asupra definirii concepte
lor de cointeresare materială și mo
rală, asupra dialecticii celor două ca
tegorii de stimulente. Obosit parcă de 
atîtea definiții, delimitări, iintercon- 
diționări și nuanțări, care de altfel 
imprimă lucrării un caracter de pre
țiozitate și o fac greu inteligibilă 
pentru publicul larg, căruia de fapt îi 
era destinată, autorul încearcă în ul
timul capitol — semnificativ intitulat 
„De la teorie la practică" — să co
boare pe terenul practicii. Numai că 
și de data aceasta rămîne în cea mai 
mare măsură tot la nivelul explici- 
tării și comentării unor reglemen
tări și prevederi ale sistemului de 
retribuire a muncii în societatea 
noastră. într-un mod asemănător se 
prezintă lucrarea „Cinste, demnitate, 
modestie" ; conceptele respective sînt 
urmărite în „orînduirile presocialis- 
te“, ni se spune apoi ce înseamnă a 
fi cinstit, demn, modest în societa
tea socialistă, dar probleme esențiale 
pentru tema de fată — cultivarea 
unor asemenea ‘trăsături morale în 
activitatea și comportarea oame
nilor, ceea ce trebuie făcut, cum 
se acționează și trebuie acționat în 
continuare pentru a spori aria lor de 
manifestare — sînt trecute cu vederea. 
Găsim pe deplin întemeiată opinia 
unor cititori, ca de pildă propagandis
tul Dumitru Ion de la întreprinderea 
„23 August", care ne spunea referitor 
la lucrările din colecția amintită : 
Citim în ele fraze frumoase despre 
cinste, demnitate, grija pentru avutul 
obștesc, dar de mult mai mare folos 
ne-ar fi aceste lucrări dacă în 
locul unor generalități și îndemnuri 
la însușirea normelor eticii și echi
tății s-ar stărui mai ales asupra 
felului cum se aplică aceste norme, 
s-ar înfățișa experiența înaintată a 
unor organizații, a unor colective în 
generalizarea lor, in combaterea

înitîlnim în unele lucrări, s-ar trece 
la o analiză mai aprofundată a rea
lităților. făcîndu-se efortul de a des
prinde acele fenomene si tendințe 
cu o sferă mai largă de manifes
tare in comportarea tinerilor, de a 
explica rădăcinile, cauzele unor a- 
semenea stări negative, punînd în 
lumină experiența. înaintată în 
combaterea lor 1 O asemenea abor- 
'dare a problemelor ar veni real
mente în sprijinul organizațiilor de 
partid, al diferiților factori educa
ționali.

Cîteva observații se impun și cu 
privire la tematica lucrărilor etice 
pentru tineret. Deși aparițiile în a- 
cest domeniu s-au înmulțit în ulti
mul timp, trebuie totuși să ob
servăm că sfere de larg interes 
pentru tineri, cum ar fi, de pildă, 
viața de familie, comportarea cetă
țenească, formarea și 
capacității de a învinge 
sînt încă insuficient acoperite, 
fine, în 
ționăm 
Micului 
tineret 
politică, pentru a fi îmbogățit po
trivit noilor cerințe ridicate de a- 
dop tarea Codului de norme ale eticii 
și echității socialiste. El ar comple
tă în mod fericit cele trei volume 
de mici proporții apărute recent în 
aceeași editură, cuprinzînd 
de etică pentru pionieri.

Nu se poate ignora faptul 
' junsurile

de etică reflectă.
a.iunsurile . _ _____
propriu-zisă in domeniul eticii,

dezvoltarea 
greutățile 

în 
această ordine de idei, men- 
și oportunitatea reeditării 

dicționar de etică pentru 
apărut în 1969, în Editura

de care suferă 
in 

activității

Ansamblul folcloric 
național din Cuba

nos- 
artel 

Cuba 
cu

Cu larg interes a 
primit publicul 
tru mesagerii 
populare din 
socialistă, care,
sinceritate si generoa
să dăruire, ne-au a- 
dus ecouri ale cinte- 
cului, dansului, obi
ceiurilor și năzuințe
lor poporului lor. A- 
plaudînd cu 
prietenească, publicul 
nostru a 
totodată, faptul 
vizionând programul 
Ansamblului folcloric 
național din Cuba a 
avut prilejul să se 
întâlnească cu un co
lectiv artistic de o 
Înaltă profesionalitate.

îndrumați de perso
nalități artistice cu
noscute pe plan inter
național — director 
artistic i Marco An
tonio Cortal, coregraf: 
Roberto Espinosa A- 
mor. folclorist: Ko- 
gelio Martinez Fure, 
muzician și dirijor : 
Reni Vergara — 
membrii ansamblului, 
fie cîntăreți, dansa
tori. instrumentiști, 
sînt nu numai artiști 
de talent, ci. în ace
lași timp, atenți și 
sensibili cercetători ai 
rădăcinilor adinei ale 
creației populare din 
tara lor, creații pe 
care — de aproape 15

căldură
răsplătit, 

că

ani — le aduc la lu
minile rampei cu un 
simt artistic și un bun 
gust demne de toată 
lauda. O atestă dis
tincțiile cucerite la im
portante confruntări 
artistice internaționale 
— anul trecut, la Dijon 
(Franța) premiul „Bu
toiașul de aur" și 
„Colierul de argint" — 
o atestă și bogăția te
matică și plastică a 
dansurilor, varietatea 
ritmurilor, policromia 
costumelor — prezen
tate în cele trei suite 
coregrafice care 
alcătuit 
prezentat 
nostru.

Trei imagini diver
ge, pline de dinamism, 
culoare, poezie evoca
toare, dar care alcă
tuiesc un tablou uni
tar ce relevă autenti-. 
cele valori artistice ale' 
folclorului din Cuba, 
sinteză a unor moște
niri hispano-africane. 
Străvechi ritmuri și 
mituri africane — 
care omul apare 
simbol al muncii, ma- 

origine a 
ca izvor 
ciclul me-

s au 
programul 
publicului

in
ca

rea ca 
vieții și 
al hranei.
reu înnoitor al vie
ții este privit cu adîn- 
că înțelepciune — își 
află o transpunere 
scenică emoționantă,

spectaculoasă în „Yo
ruba". Pentru ca, în fi
nal, „Rumba" și „Com- 
parsa“ — aducînd rit
murile și exuberanta 
folclorului mai nou cu
banez — să încunune
ze această interesantă 
incursiune în arta po
porului prieten din 
Republica Cuba. Re
marcabile sint în a- 
cest triptic folcloric o- 
mogenitatea ansamblu
lui, măiestria interpre
tativă a fiecăruia din
tre componenții săi, de 
la reputații Nieves 
Fresneda, Augustin 
Gutierrez sau Lazaro 
Ross, pînă la cei mai 
tineri balerini, • cântă
reți, instrumentiști.

Artiștii Cubei socia
liste, răsplătiți cu bi
nemeritate aplauze, au 
oferit publicului mo
mente de reală satis
facție artistică, de- 
monstrind o dată în 
plus că arta autenti
că interpretată cu dra
goste și înțelegere con
tribuie la mai buna 
cunoaștere a popoare
lor prietene, chiar 
dacă acestea sînt si
tuate pe meridiane di
ferite ale planetei.

Florica 
DINULESCU

termeni

că nea- 
cartea 

fond, ne- 
de oeroetare 

ea

O expoziție mai pu
țin obișnuită, care în
mănunchează deopo
trivă dragostea pentru 
carte și măiestria rea
lizării de ordin plas
tic. se află deschisă la 
galeriile „Căminul ar
tei". Este o expoziție 
la care bibliofilii 
graficienii au 
rat în egală

Lucrările 
sînt cunoscute 
numirea 
„Ex libris' 
folosită, din cele mai 
vechi timpuri, această 
sintagmă latină a ofe
rit prilejul creării u- 
nor mici lucrări de 
grafică menite să in
dice numele colecțio
narului, preocupările 
sau emblemele profe
siunii sale. Fixate de 
obicei pe coperta inte
rioară sau 
a 
„mărci de 
au inclus 
timpului 
materiale 

exemplu

și 
colabo- 

măsură. 
expuse 

sub de- 
comună de 

î“. Frecvent

exterioară 
cărților. aceste 

proprietate" 
de-a lungul 
tehnici și 
variate, ca 

faianțade
(in plăcutele din tim
pul lui Amenophis al 
III-lea — cele mai 
vechi cunoscute), me
talul ciocănit și gravat 
(în ferecaturile ma
nuscriselor medieva
le), legături în piele 
imprimate și aurite, 
ceară (sigilii) sau. în 
timpurile moderne, va
riate tehnici ale gra
vurii. Analele biblio- 
filiei consemnează 
dezvoltarea ex librisu- 
lui în deplină concor
danță cu diferitele sti
luri și curente ale is
toriei artei, înregis-

t

insuficien- 
morale ale 
proces de 
indus tria

însăși ancorată încă în 
tă măsură în realitățile 
societății noastre. Un 
complexitatea celui al 
lizării și urbanizării socialiste, de 
pildă, are profunde implicații pe 
multiple planuri, care, fi ...
se 
la îndemină de către științe so
ciale ca : sociologia, psihologia etc. 
Unele laturi ale acestui proces, cum 
ar fi integrarea și calificarea forței 
de muncă, au făcut obiectul unor ast
fel de cercetări, soldate cu concluzii 
utile pentru factorii de decizie. A- 
supra implicațiilor de ordin moral 
cercetarea de specialitate nu s-a a- 
plecat, deși se știe că cei ce se in
tegrează în mediul urban sînt con
fruntați dintr-o dată cu noi valori, 
cu norme și precepte a căror asimi
lare nu este lipsită de unele difi
cultăți.

Cum fenomenul moral concret 
nu poate fi studiat astăzi, cu 
bune rezultate, decît prin investiga
ții de tip sociologic sau psihologic, 
apare necesară o mai strinsă colabo
rare între cercetarea etică, sociolo
gică și psihologică, organizarea unoi 
cercetări pluridisciplinare. Asemenea 
cercetări ar găsi un cimp deosebit 
de fertil în abordarea a însuși pro
cesului educativ de încorporare în 
viața și comportamentul oamenilor a 
normelor eticii și echității socialiste, 
punînd în evidență atît factorii de 
natură să grăbească acest proces, 
cît și acele practici dăunătoare care 
îl întîrzie sau îl frinează.

Un domeniu puțin cercetat și tra
tat în literatura etică este cel al de
ontologiei, al aspectelor de ordin mo
ral implicate in exercitarea diferite
lor profesii. Realizarea unor inves
tigații mai adinei asupra acestui do
meniu, oare să surprindă rolul ele
mentelor morale în configurarea ati
tudinii față de muncă, să pună în 
evidență specificul îndatoririlor etice 
ale diferitelor profesii ar contribui, 
fără îndoială, la îmbogățirea litera
turii de specialitate cu lucrări va
loroase și utile.

Sînt numai cîteva din multiplele 
considerații ce s-ar putea face în le
gătură cu cartea de etică. Ele converg 
spre ideea că editurile, institutele de 
cercetări, catedrele de științe sociale 
trebuie să acționeze mai stăruitor și 
coordonat pentru ca literatura etică 
să se ridice la nivelul înaltelor răs
punderi cu care a fost învestită, 
să-și sporească contribuția efectivă 
la edificarea moralei noi. socialiste.

Paul DOBRESCU

pentru a 
cunoscute în mod aprofundat, 
cer studiate cu mijloacele puse

Ex libris
trînd 
proces 
zare, de dezvoltare ar
tistică autonomă.

Actuala expoziție 
prezintă atît lucrări 
vechi aflate în colec
ția medicului Emil I. 
Bologa. cît și ex li- 
brisuri moderne, lu
crate de graficieni 
contemporani.

Ex librișurile lui 
Teodor Callimachi, da-

un progresiv 
de lndividuali-

tate 1750. cel din 1769 
al lui Constantin Ca- 
ragea, cel din 1651 al 
lui Alexandru Sturdza, 
cel al lui Aurel Can- 
drea din 1318, cel al 
Elenei Beldiman din 
1820, sigiliul în ceară 
„P.P.“ din 1807 — pen
tru a da doar cîteva 
exemple — sînt piese 
rare, prețioase nu nu
mai prin vechimea, 
dar și prin măiestria 
realizării lor.

Ex librisul modern, 
se precizează în pre
fața catalogului ce 
însoțește expoziția, 
„păstrîndu-șl vechea 
denumire, și-a schim
bat funcția, transfor- 
mîndu-se într-un fac
tor accesibil de educa
ție estetică, într-un 
mesager internațional 
al artelor

contribuie la mijloci
rea schimburilor din
tre colecționarii și 
creatorii din toate ță
rile, stînd la temelia 
unei mai bune cunoaș
teri". Răspunzînd pe 
deplin acestor dezide
rate, graficieni dintre 
cei mai cunoscuțl, 
printre care amintim 
pe Corina Beiu An- 
gheluță. Irina Borovs- 
chi, Elena Bronitzki, 
Adina Caloenescu. Li
dia Ciolac, Francisc 
Deak, Drocsay Imre, 
Emilia Dumitrescu, 
Gert Fabritius. Ladis- 
lau Feszt, Elvira Mi- 
coș, Fred Micoș, Dra- 
goș Morărescu, Tiberiu 
Nicorescu, Vasile Olac, 
Ion Panaitescu, Vasile 
Paulovics, Ala Jalea 
Popa. V. Rusu Cioba- 
nu, Gy. Szabo Bela, 
au creat lucrări de a- 
leasă calitate. Inventi
vitatea, originalitatea 
soluțiilor, diversitatea 
formulelor grafice a- 
doptate de ei au trans
format aceste mici 
gravuri în adevărate 
bijuterii de artă.

Mai puțin cunoscute 
marelui public, ex li- 
brisurile Constituie o 

texpresivă modalitate 
-de afirmare a dragos
tei cu care este înso
țită în tara noastră 
cartea. Limbajul sim
plu. direct, sugestiv și 
evocator conferă ex li- 
brisurilor calitatea 
unor delicate lentile 
deschise către înțele
gerea unor universuri 
umane și artistice.

grafice. care Marina PREUTU

17,55
18,05

consultație medicală.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Festivalul filmului muzical la TV. 
„Plîngețl chitare" — o producție 
a studiourilor mexicane. Premie
ră TV.

11,40 Făuritorii de efigii — emisiune de 
versuri.
Telex.
Matineu de vacanță : Ursulețul 
Yogi și prietenii iul.
Curs de limba franceză. 
Telex.

12,00
16,00

16,30
17,00
17,05 Mult e dulce...
17,25 Un cîntec pentru dv.

Ora de
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.35 Muzică de jaz eu formația „Cro
matic".

18,50 Contemporanele noastre. • Pentru 
tinerele mame.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Teatru Uric TV t „Lucia di Lam- 

mermoor" de Gaetano Donizetti.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial: Olga Sergheevna.
21.10 Telex.
21,15 Răspunsul este prompt. Măsuri 

pentru îmbunătățirea alimentației 
publice în Capitală.

21.35 Vîrstele peliculei.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: ----------------------------------
„PINTEA"

INTELECTUALI!
în viața cultural-educativă a satului
• Cîndva, pentru intelectualii din Săliștea Sibiului munca politico-educativă și culturală 
nu se afla în prim-planul preocupărilor ® Azi, intelectualii din Săliște desfășoară o activi
tate exemplară, cu rezultate remarcabile ® Cum s-a produs această transformare radicală?

Săliștea Sibiului — comună mare 
și frumoasă de la poalele munților 
Cibin ; „ținut bun de locuit", cum 
își avea înțelesul în limba slavonă ; 
„mare sat al valahilor", cum se a- 
mintește în documentele veacului al 
XIV-lea ; „perlă a Ardealului", cum 
li estimează valențele etnografice și 
folclorice Nicolae Iorga — este bine 
cunoscută și prin trecutul el 
plin de lupte pentru dreptate socială 
și independență națională, prin a- 
ceea că secole de-a rîndul această a- 
șezare a fost și leagăn de cultură ro
mânească. Printre altele, trebuie știut 
că Săliștea Sibiului are atestați do
cumentar 360 de ani de școală ro
mânească, de aici ridieîndu-se perso
nalități de seamă ale spiritualității 
noastre.

Comuna se mîndrește Insă, deopo
trivă, și cu prezentul, cu impetuoa
sa sa dezvoltare economică și socia
lă, cu locul său de frunte în peisajul 
cultural al județului Sibiu. Pentru 
valorificarea bogățiilor naturale, ca 
și a hărniciei oamenilor cunoscut! ca 
neîntrecuți crescători de animale, în 
comuna Săliște își desfășoară acti
vitatea două cooperative agricole de 
producție și trei ferme zootehnice 
I.A.S. Comuna dispune, de asemenea, 
de o bogată bază materială pentru 
învățământ și pentru desfășurarea 
unei activități culturale mereu mai 
bogate, aici funcționînd opt școli ge
nerale și un liceu umanist, nouă că
mine culturale (pentru cele tot atâtea 
sate) în cadrul cărora funcționează 
20 de formații artistice, printre care : 
un cor în curînd centenar ; o biblio- 
tecă-pilot, model pe țară, în jurul 
căreia activează opt biblioteci să
tești ; două muzee sătești, la Galeș 
și Sibiel, unde stau adunate nenu
mărate dovezi despre munca plină de 
talent a săliștenilor, ca și despre 
sensibilitatea lor artistică.

Făcînd cunoștință cu aceste cîteva 
date monografice și aflîndu-ne în 
fața multiplelor sarcini ridicate de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, care a dez
bătut și a adoptat măsuri concrete 
pentru aplicarea în viață a Progra
mului ideologic al partidului, de edu
cație comunistă a maselor, apare fi
resc întrebarea : care este contribu
ția intelectualilor din Săliște pentru 
continua înflorire a comunei, pe plan 
social-cultural, ce s-a făcut și Ce se 
face pentru creșterea rolului intelec
tualității în îmbogățirea vieții poli
tico-educative și culturale a comu
nei ? întrebarea este cu atît mai 
justificată, cu cît în comuna Să- 
liste își desfășoară activitatea nu 
mai puțin de 120 de intelectuali — ca
dre didactice, medici, ingineri, eco
nomiști ș.a. — cărora li se adaugă 
alte cîteva zeci de intelectuali pen
sionari strîns legați de viața satului 
săliștean.

Trebuie recunoscut din capul locu
lui că. destulă vreme, pentru o bună 
parte din intelectualii noștri, activi
tatea obștească și pentru ridicarea 
gradului de cultură și civilizație al 
comunei a însemnat destul de pu
țin. Cu vremea însă situația s-a 
schimbat, se poate spune în mod ra
dical. Azi, toți intelectualii din Să
liște, chemați să-și valorifice poten
țialul creator, dragostea și pasiunea 
pentru prezentul și viitorul cultural- 
educativ al comunei, răspund „pre
zent" — in permanentă și cu bune 
rezultate. Cum s-a obținut această 
schimbare ?

în primul rînd. a fost nevoie de 
preocuparea atentă, perseverentă atit 
a comitetului comunal de partid, cît 
și a consiliului popular comunal, a 
deputaților, a organizațiilor de masă 
și obștești. Concret, acțiunea de an
trenare a intelectualilor la diversele 
activități social-culturale a pornit de 
la cîteva întâlniri cu aceștia, inițiate 
de comitetul comunal de partid și 
la care au fost invitați să ia parte 
activiști ai comitetului județean de 
partid, conducători ai unor instituții 
culturale și de învățămînt pe plan 
județean, scriitori ș.a. Cu aceste 
prilejuri au fost conturate multe din

sarcinile obștești și cultural-educati
ve ale intelectualității săliștene. Pen
tru ca fiecare intelectual în parte să 
aibă sarcini concrete, adecvate po
tențialului și disponibilităților sale 
creatoare, comitetul comunal de par
tid a elaborat și un statut-cadru al 
activităților extraprofesionale. statut 
menit să stabilească modurile în care 
intelectualii comunei pot contribui, 
în afara muncii profesionale, la ri
dicarea economică, gospodărească și 
cultural-educativă a comunei.

Firesc, roadele nu s-au lăsat aș
teptate. Se poate spune că, în 
mare parte, datorită muncii vo- 
luntar-patriotice a Intelectualilor 
comunei, avem acum un nou 
cămin cultural, mândrie a localnici
lor. De asemenea, crearea condițiilor 
materiale, instituirea unui nou climat 
de muncă au făcut să renască for
mația corală a Sâliștei, care s-a im
pels repede pe plan județean. în 1975 
reușind să devină laureată a festi
valului republican de cor „Ion Vidu" 
din Lugoj. Tot astfel. în colaborare 
cu filiala Sibiu a Societății de știin
țe istorice, azi organizăm din nou 
sesiuni anuale de comunicări științi
fice („Săliștea — trecut, prezent și 
viitor"), care au Un puternic efect 
politico-educativ pentru sălișteni și 
constituie mândria intelectualilor co
munei.

....Și ce-am mal putea face ?" Este 
o întrebare cu care începe șl se în
cheie astăzi orice întîlnire cu inte
lectualii organizată de comitetul co
munal de partid. O întrebare care 
capătă totdeauna răspunsuri faptice. 
Iată, învățătoarea Maria Costăches- 
cu, din satul Galeș, a venit cu o idee 
pe care, curînd. printr-o muncă pli
nă de dăruire și dragoste pentru co
mună, a tradus-o în fapt: înființarea 
unui complex muzeistic etnografic la 
Galeș. Tot ca urmare a propunerilor 
inimoase ale intelectualilor a fost re
luată o sărbătoare de iarnă plină de 
pitoresc („Sărbătoarea junilor") ; 
este organizat Festivalul folcloric de 
primăvară „Pe plaiuri mărginene", 
care antrenează sute de artiști ama
tori ; la casa de cultură cîștigă audi
ență tot mai mare cenaclul „Transil
vania". Mult schimbată în bine 
este și activitatea celor trei brigăzi 
științifice, cetățenii celor nouă sate 
ale Săliște! putînd lua parte anual la 
peste 200 de acțiuni de răspîndire a 
cunoștințelor științifice. De notat că 
popularitatea acestor manifestări se 
datorează faptului că la ele, alături 
de intelectualii comunei, participă re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat care rezolvă sau 
lămuresc pe loc probleme de interes

obștesc sau personal ridicate de par- 
ticipanți.

„...Și ce-am mai putea face 7“ Din 
inițiativa comitetului comunal de 
partid, cu sprijinul larg al organe
lor județene, la Săliște a luat ființă 
prima universitate serală de mar
xism-leninism în mediul rural din 
județul Sibiu — și o universitate 
populară cu cinci cursuri. Desigur, 
intelectualii sălișteni vor avea și aici 
multe de făcut. După cum au de fă
cut atîtea pentru materializarea pro
punerii lor de a se organiza un la
borator de fitopatologie în cadrul că
ruia să colaboreze profesorul de bio
logie cu inginerul agronom pentru 
profilaxia bolilor și dăunătorilor din 
importanta zonă pomicolă a comunei. 
Aceeași colaborare — de data aceas
ta între specialiștii din producție și 
profesorii de științe sociale — vizea
ză un studiu amplu în vederea gă
sirii de noi posibilități pentru re
ducerea prețului de cost și ridicarea 
eficienței economice din sectoarele 
de stat și cel cooperatist ale agricul
turii comunei. In preocupările inte
lectualilor sălișteni stă, de asemenea, 
o acțiune de adunare a unor docu
mente vechi, monografice și Istorice, 
pentru organizarea unui muzeu al is
toriei și cplturii Mărginimii Sibiului 
și pentru elaborarea unei „Monogra
fii a Mărginimii Sibiului".

„Și ce-ar mai fi de făcut 
Intelectualii noștri știu că mai sint 
destule de întreprins pentru elimi
narea unor neajunsuri. De pildă, 
trebuie înființate formații artis
tice de amatori pe lingă satele A- 
ciliu. Vale și Mag, unde activitatea 
culturală ni) e încă la nivelul cerin
țelor, al posibilităților actuale ale 
comunei, al ambițiilor de viitor.

Angajarea fermă, hotărîtă a inte
lectualilor noștri în munca de ridi
care pe noi trepte a vieții social-cul
turale a comunei Săliște dovedește 
o dată mai mult caracterul creator 
șl fertil al dezbaterilor ideologice 
care au avut loc în toate organele și 
organizațiile noastre de partid și care 
au culminat cu Congresul educației 
politice și al culturii socialiste. Cu- 
vîntarea secretarului general al par
tidului, rezoluția izvorîtă din ea. ne 
înflăcărează și mai mult, ne anga
jează ca, alături de intelectuali
tatea întregii țări, să facem totul 
pentru ridicarea pe un plan superior 
a activității cultural-educative, de 
modelare a omului nou al societății 
socialiste și comuniste.

Prof. Vasile CRIȘAN
locțiitor al secretarului Comitetului 
comunal de partid Săliște, județul 
Sibiu.

„Festivalul tinereții Amara ’76“ 
la a 9-a ediție

Patru seri de cîntec au oferit mii
lor de spectatori din stațiunea 
Amara, din Slobozia și din comu
nele învecinate cei 48 de tineri in- 
terpreți de muzică ușoară, din 29 de 
județe și din Capitală, care au ur
cat pe podiumul de concurs al celei 
de-a 9-a ediții a „Festivalului tine
reții — Trofeul Amara ’76", organi
zat de Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Ialomița, 
consiliul județean al sindicatelor, 
comitetul județean U.T.C., în co
laborare cu redacția emisiunilor de 
varietăți a Radioteleviziunii române 
și Uniunea compozitorilor. Acompa
niamentul a fost asigurat de o for
mație de muzică ușoară a Radiotele
viziunii. condusă de artistul emerit 
Sile Dinicu.

Prin participarea masivă, prin va
loarea repertoriului abordat, prin 
pregătirea muzicală, festivalul de la 
Amara poate fi socotit pe bună drep-

tate una din importantele manifes
tări dedicate, interpretării muzicii 
ușoare.

Juriul a atribuit „Trofeul Amara" 
Interpretei Mihaela Runceanu, re
prezentanta județului Buzău, iar 
premiul I Mirelei Voiculescu din 
Arad și Nicoletei Velicu din Bucu
rești.

Concomitent, au avut loc specta
cole și în alte localități ale județu
lui — Slobozia, Călărași. Fetești, 
Țăndărei și Lehliu — la care și-au 
adus contribuția artiști de la Tea
trul Național din București, cunos- 
cuți interprețl și formații de muzică 
ușoară, precum și, potrivit regula
mentului, câștigătoarea de anul tre
cut a „Trofeului Amara", Angela 
Ciochină.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

„ISTORIA UNUI CÎNTEC"

Scenariul: Vasile Chiriță, Dumitru Mureșan. Regia s Mircea Moldovan. Ima- Cu : Florin Piersic, Marla Ploae, Nae Gh. Mazilu, Constantin Diplan, Aris-
ginea : Ion Marinescu. Muzica t Liviu Glodeanu. Decoruri și costume : Flo- tide Teică, Ovldiu Schumacher, Cornel Nicoară, Nicolae Iliescu, Mircea Cos-

rlca Mălureanu. Montajul: Adina Georgescu-Obrocea ma, Petre Gheorghiu-Dolj, Iancu Lucian Scenariul — Ioana Popescu ; regia — Liliana Petringenaru 
Producj-ie a studioului „Al. Sahia"Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
Vă scriu pentru a vă mulțumi în numele poporului american pentru 

modul atent și generos în care poporul și Guvernul Republicii Socialiste 
România au înțeles să marcheze aniversarea bicentenarului Statelor Unite.

Călătoria transatlantică a frumosului bric ,,Mircea" pentru a participa 
la festivitățile navale „Operation Sail" a fost primită cu plăcere de mili
oane de americani. Grupul folcloric românesc care a participat in această 
vară la Festivalul Smithsonian de folclor, aici, la Washington, a fost, de 
asemenea, primit călduros de toți cei ce l-au văzut. în plus, sînt informat 
despre o serie de alte manifestări organizate în acest an în România pentru 
a marca cea de-a 200-a aniversare a zilei noastre.

Vă pot asigura, domnule președinte, că marcarea de către România a 
acestui fericit moment din istoria noastră se bucură de o deosebită apre
ciere. Sînt bucuros să folosesc acest prilej pentru a vă exprima recunoștința 
tuturor americanilor pentru aceste multe gesturi de atenție și pentru me
sajul dumneavoastră oficial pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei inde
pendenței noastre.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului peruan și al meu personal, vă adresez 
mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia sărbătorii 
naționale a țării mele.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigurările 
celei mai înalte și distinse considerații. *

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
CLUJ. Trustul județean de con

strucții Cluj a construit și pus la 
dispoziția oamenilor muncii din mu
nicipiile și orașele județului în pri
mele 7 luni ale anului 1158 aparta
mente realizate din fondurile statu
lui — cu 668 apartamente peste pre
vederi — și 1 228 apartamente din 
fondurile populației cu sprijin de la 
stat în credite și execuție — cu 508 
mai multe decît se planificase. Au 
fost date în folosință și 21 de obiec
tive social-culturale : grădinițe, cre- 
șe, internate, cămine, școli etc. (Alex. 
Mureșan).

TIMIȘ. La întreprinderea timișo
reană „Electrobanat" se îmbunătă
țesc continuu condițiile de muncă și 
de viață ale angajaților. De curind 
au fost date în folosință un complex 
social compus dintr-o cantină, unde 
pot lua zilnic masa 1 500 de per
soane, un cămin și o creșă cu 180 
de locuri și un dispensar medical în 
cadrul căruia va funcționa si cabi
netul stomatologic. (Cezar Ioana).

VASLUI. La întreprinderea pentru 
producerea și industrializarea legu
melor și fructelor (fabrica de con
serve) din orașul Huși, campania de 
prelucrare a cireșelor și vișinelor a 
fost încheiată cu obținerea peste 
plan a 80 tone de compot și nectar. 
Concomitent cu satisfacerea cereri
lor din multe județe ale țării, s-a 
îndeplinit și planul la export. De 
reținut și faptul că, deși se află nu
mai în al doilea an de producție, 
unitatea hușeană a realizat din noua 
recoltă circa 8 000 tone de conserve 
din legume și fructe, băuturi răcori
toare, suc de roșii și marmeladă în
tr-o gamă de 49 de sortimente. (Cră
ciun Lăluci),

cadrul complexului 
rafinăria „Vega“ 

construit și dat in

PRAHOVA. în 
sportiv de lingă 
din Ploiești s-a 
folosință un bazin de înot' acoperit, 
dotat cu instalațiile aferente func
ționării in toate anotimpurile. El 
este destinat copiilor pentru în
vățarea înotului. Cursurile se vor 
desfășura sub conducerea profesori
lor și antrenorilor de la disciplina 
sportivă respectivă din cadrul 
Iilor aflate in 
municipiului.

șco- 
cartierul de nord al 
(Constantin Căpraru).

brAila. Au
rile de refacere a digului Grădiștea,

fost terminate lucră-

• AGENDA DOLJEANA. Colec
tivul muzeului „Olteniei" a organi
zat, în orașul Segarcea, o expoziție 
sub genericul „Independența — 
permanență a istoriei poporului ro
mân". Expoziția, care evocă suges
tiv, prin numeroase documente, 
luptele eroice duse de poporul ro- 
mân de-a lungul întregii sale exis
tențe, de la Burebista și pînă la 
eliberarea patriei de sub jugul fas
cist, va poposi aproape în toate lo
calitățile județului. La Liceul nr. 
3 din Craiova s-a deschis tabăra 
națională pentru elevii care studia
ză limba franceză. Sînt prezenți 
130 de elevi din clasele V—VIII ale 
mal multor școli din țară. Casa de 
cultură municipală a organizat un 
recital de poezie și muzică patrio
tică intitulat „Țara visurilor mele". 
Și-au dat concursul membrii ce
naclului literar-artistic „Traian De- 
metrescu". „Pe urmele eroilor de la 
1811" — se intitulează excursia de 
documentare organizată de cadrele 
didactice și elevii din comuna Ter- 
pezița. Au fost vizitate muzeul și 
monumentul independentei din 
orașul Calafat. In Băileștt a avut 
Ioc un spectacol de cîntece șl 
jocuri populare „Românie, mîn- 
dră floare" dedicat fruntașilor în

LA BACĂU :

în fiecare cartier - unități prestatoare 
de servicii

Din cele 437 de unități ale coope
rației meșteșugărești din județul Ba
cău. 354 efectuează servicii pentru 
populație. Și în continuare toa
ta forțele sint mobilizate tot spre 
dezvoltarea și diversificarea presta
țiilor de servicii pentru populație și 
concomitent spre creșterea și diver
sificarea producției bunurilor de larg 
consum destinate fondului pieței. în 
flecare oraș, în fiecare cartier vor fi 
create, corespunzător solicitărilor, noi 
complexe și unități de servire. Pen
tru a cunoaște în permanență care 
sint cerințele cetățenilor — dar și 
modul cum sînt satisfăcute — la Ba
cău. Buhuși, Moinești, Comănești, ca 
și in municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
au fost organizate întîlniri între 
conducerile unităților și beneficiari, 
expoziții in cadrul cărora au fost 
prezentate produsele, schimburi de 
experiență etc. în. urma unor astfel 
de întîlniri, au fost înființate com
plexe și unități în cartierele •Cornișa 
Bistriței. Milcov și in centrul orașu
lui Bacău, în Tg. Ocna. Buhuși, 
Moinești. Paralel, in unitățile exis
tente au fost create și lansate în fa
bricație produse noi, de sezon, într-o 
gamă variată de sortimente și modele. 
Totodată, a fost diversificată gama 
activităților prestatoare de servicii, 
numărul acestora ajungînd astăzi la 

Ibrianu, Maraloiu. Digul, lung de 18 
km. este menit să protejeze satele 
și comunele din zonă de eventualele 
revărsări ale riului Buzău. Execuția 
acestui dig nu a durat decît 8 luni, 
deși volumul de terasamente însu
mează 260 000 mc pămînt.

de 
in 
in

ARGEȘ. Cu cîțiva ani in urmă, 
ing. Constantin Buduan, directorul 
Stațiunii viticole Ștefănești-Argeș, a 
elaborat o tehnologie superioară de 
completare a golurilor din viile pe 
rod. în ce constă ? Din primăvară, 
vițele altoite protejate în pungi 
polietilenă cresc în solarii, pînă 
luna august, cînd sînt plantate 
locul butașilor lipsă. Avantajul : se 
asigură o prindere de sută la sută, 
butașii continuîndu-și nestîngheriți 
creșterea și intrînd pe rod cu un an 
mai devreme decît în sistemul clasic 
de plantare. Acțiunea de plantare a 
butașilor. începută cu citeva zile în 
urmă, continuă cu intensitate nu nu
mai in viile stațiunii, ci și în cele 
ale unor cooperative agricole de pro
ducție, ca Albota, Călinești și Văleni. 
(Gh. Cirstea).

SUCEAVA. Recent, în noul cartier 
de locuințe „George Enescu" din 
municipiul Suceava a fost dat in fo
losință un modern complex comer
cial. Aici funcționează un magazin 
alimentar cu autoservire și un altul 
pentru produse industriale nealimen
tare. o braserie și o unitate de des
facere a legumelor și fructelor. 
(Gheorghe Parascan).

ALBA. în apropierea municipiului 
Alba Iulia, într-o zonă de agrement 
îndrăgită de localnici, a fost dat în 
folosință localul ..Terasa viilor", 
construit de cooperația de consum. 
Noua unitate dispune și de cramă, 
și de o terasă cu o capacitate de 265 
locuri. (Ștefan Dinică).

ARAD. Pină la culesul strugurilor 
a mai rămas o bună bucată de timp. 
Dar pentru locuitorii orașului Ineu 
(Arad) perioada pregătirilor 
vechea și tradiționala 
ceput mai demult, 
pentru îmbunătățirea 
căilor de acces spre 
cetățenii au construit 
ție voluntară în muncă și bănească 
un drum pentru biciclete, motoci
clete și pietoni, lung de aproape 4 
kilometri. (Constantin Simion).

pentru 
Nedeia a în- 
Printre altele, 
și scurtarea 
Dealul viilor, 

prin contribu-

producție. • EDIȚIA A TREIA 
a manifestării cultural-artistice 
„Mindru plai în cînt și joc“, des
fășurată la Vlădeni (Botoșani), a 
fost dedicată fruntașilor în campa
nia de recoltare. Programele bri
găzilor artistice de agitație, mon
tajele literare și dansurile prezen-

HțXUftAL
tate de formații de amatori din co
munele Mihai Eminescu, Bucecea 
și Vlădeni au omagiat munca co
operatorilor și mecanizatorilor si
tuați in fruntea lucrărilor de strîn- 
gere a recoltei. Locuitorii .„satului 
de vacanță" „Luceafărul" de la 
Agafton (în apropierea Botoșani
lor) s-au întilnit cu Al. Bardieru, 
autorul cărții „Păpușa năzdrăva
nă", o recentă apariție a Editurii 
„Junimea" din Iași. • AGENDĂ 
BISTRIȚEANA. „Șantierul" se in
titulează una din recentele ediții 
ale foii volante editate periodic de 
secția de propagandă a comitetu
lui județean de partid. Articolele, 
însemnările, reportajele și anche
tele dedicate analizei muncii des- 

aproape 100. Unitățile cooperației 
meșteșugărești din Bacău execută as
tăzi prestații din cele mai complexe 
și variate, de la întreținerea locuințe
lor Și pină la diferite munci gospo
dărești la domiciliu. In ultimul dece
niu. de pildă, volumul prestațiilor de 
servicii către populație pe ansamblul 
județului a crescut de 2.5 ori. într-un 
ritm mediu anual de 9 la sută. S-au 
dezvoltat în mod deosebit prestațiile 
în ramura construcții, marochinărie, 
întrețineri și reparații de mobilier, 
tricotaje, blănărie etc.

La ora actuală, conducerea uniunii 
județene studiază posibilitatea dez
voltării și diversificării întregii game 
de servicii și lucrări după comandă, 
aoordîndu-se prioritate celor solicitate 
mai mult de cetățeni : întreținerea și 
repararea mașinilor electrocasnice. a 
aparatelor de radio și televizoarelor, 
întreținerea și repararea locuințelor 
etc. Ca urmare a studierii cerințelor 
populației, planul întocmit în acest 
scop prevede ca, într-un viitor apro
piat, numărul profilelor prestatoare 
de servicii din orașele județului să 
sporească la circa 550. în fiecare oraș 
vor fi organizate ateliere mari, spe
cializate. care să servească mai 
multe centre de primire. Peste tot. 
activitatea va fi organizată în două 
schimburi, pentru a se scurta timpul 
de servire a cetățenilor. (Gh. Baltă).

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZIUA NAȚIONALĂ A ECUADORULUI

Luni seara a sosit în Capitală Ab
dullah Khodheir, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Irak în Republica Socialistă 
România.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Ecua
dorului. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România. 
George Macovescu. a transmis minis
trului relațiilor externe al Republicii 
Ecuador, Armando Pesantes, o tele
gramă de felicitare.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe singaporez, S. Rajaratnam, 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Singapore.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 august. în țară : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, în
deosebi în nordul tării și în zonele 
de deal și de munte. Vînt moderat, 
cu intensificări locale. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, izolat mai coborîte în depre
siunile muntoase, iar maximele între 
20 și 28 grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme în curs de în
călzire. Cerul va fi schimbător, fa
vorabili ploii slabe, la începutul in
tervalului. Vînt moderat. Tempera
tura in creștere ușoară.

»
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Festival al sportului 
sătesc de masă

în comuna Izvoarele, județul Te
leorman, s-a desfășurat faza finală 
a festivalului sportului sătesc de 
masă, organizat de Comitetul jude
țean al U.T.C., Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, 
U.J.C.A.P, și ziarul local. Această 
populară acțiune, ajunsă la cea de-a 
4-a ediție, a antrenat în competițiile 
din fazele preliminare peste 10 000 
de sportivi. Cei circa 1 000 de fina- 
liști și-au disputat întîietatea la 
atletism, ciclism, fotbal, volei și 
probe sportive. (Ion Toader).

alte

Un nou bazin 
de înot la Brăila

Mo- 
s-a

Complexul sportiv din Parcul 
nument al municipiului Brăila 
îmbogățit cu o nouă bază sporti
vă : este vorba de bazinul desco
perit de înot, inaugurat duminică, 
8 august. Noul bazin are 8 culoare, 
apă încălzită, tribune, grup social, 
dușuri și alte anexe necesare pentru 
buna organizare și desfășurare a 
competițiilor sportive de nivel națio
nal și internațional. Primele între
ceri în noul bazin le-a ocazionat 
campionatul republican al copiilor, 
care va dura 4 zile. (Traian Enache).

Campionate
Bulgaria : în etapa a 2-a, Acade- 

mik Sofia a terminat la egalitate: 
1—1 cu Trakia Plovdiv. Meciul s-a 
jucat la Sofia. Botev a învins cu 
3—1 pe Spartak Varna, iar Dunav a 
întrecut cu 3—1 pe Lokomotiv Sofia, 
în clasament conduce Levski Spar
tak, cu 3 puncte, urmată de Sliven, 
cu 3 puncte, Pirin — 3 puncte. Aca- 
demik Sofia se află pe locul 14, cu 
1 punct.

Norvegia : După desfășurarea a 13

fășurate de constructorii de , la 
I.J.C.M. Bistrița în direcția reali
zării planului de investiții pe 1976 
înmănunchează un prețios îndrep
tar al activității agitatorilor din 
acest domeniu, în lumina documen
telor Congresului educației politice 
și al culturii socialiste. In localita

„Partidului — inima și 
Cenaclul literar-muzical 
Romana Rediviva" din 

elevii

tea minieră Rodna, în contextul 
manifestărilor cultural-educative 
prilejuite de sărbătorirea Zilei 
minerului, numeroase formații ar
tistice de amatori din județ și-au 
dat concursul la realizarea specta
colului 
fapta".
„Virtus
Bistrița a prezentat, pentru 
care își petrec vacanța în taberele 
de vară organizate in județ, un 
frumos spectacol literar-muzical- 
coregrafic intitulat „Laudă țării". 
• LA BUZĂU se bucură de mare 
afluență de public expoziția de 
carte social-politică organizată de 
biblioteca județeană. • AGENDA 
NEMȚEANĂ. In Poiana Durău de

O INIȚIATIVĂ A CONSTRUCTORILOR GĂLĂȚENI:

„La o sută de carcase să realizăm una 
din economii"

în această vară s-au împlinit 15 
ani de la începerea lucrărilor de 
construcție a combinatului gălățean, 
perioadă în care aici s-au executat 
obiective de mare capacitate, majo
ritatea în premieră națională : coc- 
serii. furnale, oțelării, laminoare 
ș.a. Constructorii combinatului — 
muncitori, ingineri și tehnicieni ai 
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice Galați — au fost 
confruntați în dese rînduri cu re
zolvarea unor probleme deosebite. 
Și le-au rezolvat. Cum ? Activizînd 
gindirea creatoare a întregului co
lectiv, valorificînd zecile de inova
ții și invenții, multe inițiative mun
citorești contribuind direct la grăbi
rea lucrărilor de construcții-montaj. 
O astfel de inițiativă este cea inti
tulată : „La o sută de carcase pen
tru piloți franky să realizăm una 
din economii"

— în realizarea piloților armați o 
pondere valorică mare o dețin car
casele de oțel-beton ce se înglobea
ză în masa betonului — ne spune 
inginerul Radu Capțan, directorul 
Bazei de producție industrială a 
I C.M.S. Galați. Volumul mare 
lucrări de 
care le-a 
noastră a 
executării 
urmărindu-se în același timp

de 
construcții-montaj pe 

realizat întreprinderea 
impus industrializarea 

carcaselor pentru piloți, 
atit

Excelenței Sale
Domnului

Cu ocazia Zilei 
vă adresez celesă

fericire dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului 
singaporez prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații dintre țările noastre 
vor continua să se dezvolte, spre binele popoarelor român și singaporez, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Așezat în sud-estul 
Asiei, la intersecția 
marilor căi de comu
nicație care leagă ță
rile din zona Pacificu
lui și Oceanului In
dian de celelalte con
tinente 
gapore 
multă 
mia pe
relui său 
comerțul internațional. 
Odată cu dobindirea. 
la 9 august 1965. a 
independentei națio
nale. ca urmare a re
tragerii Singaporelui 
din Federația Malay e-

ale lumii. Sin- 
și-a întemeiat 
vreme econo- 
activitatea ma- 

port și pe

ză, autoritățile „re
publicii portuare" au 
dat o nouă direcție 
dezvoltării economice, 
orientînd-o spre o in
dustrializare rapidă. 
Printr-o politică de 
încurajare a investi
țiilor. in decurs de 
numai cîțiva ani. pe 
terenurile smulse mă
rii au fost create mai 
multe platforme in
dustriale cu întreprin
deri constructoare de 
nave și mașini, de 
prelucrare a petrolu
lui. lemnului, produ-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NATAȚIE

Tînăra înotătoare americană Tina 
Bishoff, în vîrstă de 17 ani, stu
dentă la Universitatea Columbus 
(Ohio), a traversat Canalul Minecii, 
de la Dover la Calais, într-un timp 
care constituie un nou record : 
9h 03*. Ea a corectat cu 33 de mi
nute recordul care era deținut 
trei ani de Lynn Cox (S.U.A.).

de

ATLETISM
deîn prima zi a campionatelor 

atletism pentru juniori ale R. F. Ger
mania, care au loc la Bremerhaven, 
au fost înregistrate două performanțe 
de valoare. Winfried Kessel a par
curs 110 m garduri în 13”78/100, iar 
Klaus Ploghaus a realizat la arun
carea ciocanului 69,38 m.

★
La Oslo s-au încheiat campionatele 

europene de înot și sărituri pentru 
juniori. Un mare succes au obținut 
tinerii sportivi din R. D. Germană, 
care au cucerit 11 titluri de cam
pioni. în finala probei de 100 m spate 
junioare, victoria a revenit lui Antje 
Stille (R. D. Germană) cu l’04”79/100. 
Carmen Bunaciu (România) a ocu-

de fotbal
etape, pe primul loc în clasament se 
află Lillestroem, cu 21 de puncte, 
urmată de Hamarkameratene, cu 18 
puncte, și Mjoendalen, cu 18 puncte, 
în etapa a 13-a, Molde a terminat la 
egalitate : 1—1 cu Hamarkameratene, 
iar Lillestroem a câștigat în depla
sare cu 3—2 jocul cu Stroemsgodset.

Astăzi, pe stadionul Republicii are 
loc jocul internațional de fotbal din
tre echipa Progresul și selecționata 
Siriei. Partida va începe la ora 17.

sub fruntea de cremene a Ceahlău
lui a avut loc tradiționala „Săr
bătoare a muntelui", unde și-au 
dat întilnire mii de oameni ai 
muncii din județ, în fața cărora 
peste 500 de artiști amatori au pre
zentat o paradă a cîntecului, dan
sului și portului din această fru
moasă zonă a țarii. Un colectiv de 
recitatori ai Casei de cultură a sin
dicatelor din Piatra Neamț pre
zintă, în aceste zile, în întreprin
deri din municipiu, montajul mu- 
zical-literar „Treji, la porțile ță
rii", dedicat apropiatei sărbători 
de la 23 August • LAUDA MUN
CIT' se intitulează manifesta
rea artistică organizată în cin
stea muncitorilor forestieri din ju
dețul Caraș-Severin. Din ciclul 
„Evocări ale luptelor revoluționa
re", expunerea, însoțită de o expo
ziție documentară, „Insurecția ar
mată antifascistă și antiimperialis- 
tă — moment de răscruce în istoria 
poporului român “ a fost ținută la 
căminul cultural din Bozovici. La 
Berzovia a fost organizată dezba
terea „Urbanizarea localităților — 
cerință izvorîtă din documentele 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român".

Corespondenții „Scînteii"

execuția necesarului de carcase, cit 
și reducerea consumului de metal. 
An de an s-a perfecționat procesul 
tehnologic de fabricare a carcaselor 
pentru piloți. Astfel, sudorul Iosif 
Marton, șeful echipei ce execută a- 
ceste carcase, a realizat un dispo
zitiv prin care s-a obținut anual o 
economie de zece tone otel-'oeton, 
5,6 tone electrozi și reducerea for
mației cu patru muncitori. Dar îm
bunătățirile nu s-au oprit aici. Co
muniștii au lansat inițiativa ,,La o 
sută de carcase pentru piloți franky 
să realizăm una din economii".

Au urmat noi căutări, în urma că
rora inginerul P. Armeni, cu spri
jinul comuniștilor Eduard Milea, 
Gh. Leon ș.a., a realizat o instala
ție semiautomată de executare a 
barelor longitudinale pentru piloți. 
care a permis micșorarea pierderilor 
tehnologice, reducerea manoperei și 
a efortului fizic al muncitorilor. Bi
neînțeles, a fost atins și scopul 
esențial : economisirea metalului. 
Astfel, la producția de carcase a a- 
nului trecut economia este de 40 
tone oțel-beton. din care s-au rea
lizat 190 bucăți carcase. Și în acest 
an inițiativa continuă să fie aplica
tă cu frumoase rezultate, pînă în 
prezent fiind economisită o cantitate 
de peste 30 tone oțel-beton. (Dan 
Plăeșu).

SINGAPORE

BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE 
naționale a Republicii Singapore, am deosebita plăcere 
mai sincere felicitări, precum și urări de sănătate și

selor agricole etc. Un 
mare accent se pune, 
de asemenea, pe ex
tinderea industriei tu
rismului.

Stimulate de vizitele 
la nivel guvernamen
tal. de acordurile si 
înțelegerile intervenite 
cu aceste prilejuri, ra
porturile de prietenie 
și cooperare rornâno- 
singaporeze 
plificat an de an. curs 
ce corespunde pe de
plin intereselor ambe
lor popoare, cauzei în
țelegerii. colaborării și 
păcii în întreaga lume.

s-au am-

pat locul 5, cu l’07”05/100 (record na
țional).

★
Noi performanțe de valoare au fost 

înregistrate în cadrul campionatelor 
de atletism ale R. D. Germane de la 
Karl Marx-Stadt. în proba feminină 
de săritură în înălțime, campioana 
olimpică Roși Ackermann s-a clasat 
pe primul loc, cu un rezultat de 
1,91 m. Proba masculină de săritură 
în lungime a revenit lui Frank 
tenberg,’ cu 8,13 m.

War-

TENIS
(Mo- 
cam-

în orașul cehoslovac Prerov 
ravia de nord) s-au încheiat 
pionatele europene de tenis pentru 
amatori. în proba de simplu mascu
lin, sovieticul T. Kakulia a reușit 
să-1 învingă cu 7—6, 6—4 pe com
patriotul său A. Metreveli. La femi
nin, titlul a fost cucerit de iugoslava 
Nina Jausovec, care, în finală, a in- 
trecut-o cu 3—6, 6—2, 7—5 pe Nata
lia Șmireva (U.R.S.S.). în ultima fi
nală a zilei, la dublu mixt, perechea 
Pala, Marsikova (Cehoslovacia) a în
trecut cu 6—1, 6—4 pe Machan, Sza
bo (Ungaria).

Tenismanul american Jimmy Con
nors s-a calificat în finala turneului 
internațional de la North Conway. 
El l-a învins cu 6—7, 6—3, 6—1 pe 
iugoslavul ~ .....
în finală 
mirez.

Franulovici și-l va întîlni 
pe mexicanul Râul Ra-

RUGBI
în prima zi a turneului internațio

nal de rugbi de la Lvov, selecționata 
secundă a României a învins cu sco
rul de 15—8 (9—0) reprezentativa de 
tineret a U.R.S.Ș. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia 22—16 (12—9) ;
Cehoslovacia — R. S. S. Ucraineană 
7—4 (7—0). Turneul se va încheia la 
14 august.

Asigurarea
mixtă de viață
_ Este una din cele mai răs- 

pîndite și mai populare forme 
de asigurare oferite de către 
Administrația Asigurărilor de 
Stat. Ea îmbină prevederea cu 
spiritul de economie. în ultimul 
timp. Administrația Asigurărilor 
de Stat oferă posesorilor aces
tei asigurări o serie de avan
taje. Astfel, la expirarea asigu
rării, in cazul în care primele 
au fost plătite pe perioada pre
văzută în contract. ADAS plă
tește în întregime suma asigu
rată înscrisă în poliță, majora
tă cu 10 la sută.

Asigurarea mixtă de viață se 
poate contracta pe durate de la 
5 la 20 de ani de către orice 
persoană in vîrstă de la 16 la 
60 de ani, pentru sumele pe 
care și le stabilesc singure.

La dorința asiguraților. poli
țele de asigurare pot participa 
Ia tragerile de amortizare. Pen
tru fiecare 1 000 de lei sumă a- 
sigurată se atribuie cite o com
binație de 3 litere.

După cum ni se comunică de 
la Administrația Asigurărilor de 
Stat, dacă în urma unui acci
dent asiguratul rămîne imediat 
sau în decurs de un an de la 
nedorita întîmplare cu o inva
liditate permanentă totală, el 
primește întreaga sumă asigu
rată. Dacă invaliditatea perma
nentă este parțială, el primește 
o parte din suma asigurată în 
raport cu gradul de invalidita
te stabilit, majorată cu 25 la 
sută în limita sumei asigurate 
înscrise în poliță, fără ca asi
gurarea să ia sfîrșit. Aceasta 
rămîne mai departe în vigoare 
pentru întreaga sumă din poli
ță și pentru toate drepturile ce 
decurg din asigurare. în cazul 
in care. în urma unui accident, 
asiguratul rămîne cu o invali
ditate permanentă mai mare de 
50 la sută. ADAS îl scutește pe 
asigurat de plata primelor pen
tru toată perioada rămasă pină 
la expirarea asigurării.

Trebuie subliniate și alte a- 
vantaje, între care faptul că a- 
siguratul 
reze sau 
sigurată, 
modifice 
primelor 
neficiarul stabilit inițial în po
lița de asigurare.

Pentru relații suplimentare și 
pentru încheierea de asigurări, 
cetățenii se pot adresa respon
sabililor cu munca ADAS din 
unitățile socialiste. filialelor 
A.C.R., 
lor de 
unități

are dreptul să ma.jo- 
să micșoreze suma a- 
durata asigurării, să 
termenele de plată a 
și să schimbe pe be-

! socialiste.
agenților și inspectori- 
asigurare sau oricărei 

ADAS.

Excelenței Sale Domnului viceamiral
ALFREDO POVEDA BURBANO

Președintele Consiliului Suprem de Guvernâmînt al Republicii Ecuador
Cu ocazia. Zilei naționale a Republicii Ecuador, am plăcerea să vă 

adresez, in numele poporului român, al guvernului și al meu personal, calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres 
poporului ecuadorian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța 
prietenie statornicite între România și Ecuador se vor---- —— , -
planuri, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Ținutul de la mij
locul lumii" — cum 
mai este denumită a- 
ceastă țară străbătută 
de Ecuator — cu
noaște. în anii din 
urmă, un șir de pre
faceri înnoitoare, ini
țiate în 1972 de gu
vernul forțelor arma
te. Sărbătoarea națio
nală de la 10 august, 
cînd se împlinesc 167 
de ani de la procla
marea independentei, 
a fost Intîmpinată cu 
noi împliniri in aceas
tă direcție.

în luna iunie. între
prinderea de stat din 
sectorul hidrocarburi
lor, „Corporacion Es- 
tatal Petrolera Ecua- 
doriana" (C.E.P.E.) a 
preluat complet co
mercializarea deriva
telor petrolului. O 
altă întreprindere de 
stat, „Empresa Na- 
cional de Almacena- 
miento y Comerciali- 
zacion" (E.N.A.C.) și-a 
extins atribuțiile în 
ce privește desfacerea 
pe plan intern si ex
tern a produselor a- 
grozootehnice.

Un ritm crescînd În
registrează industria 
ecuadoriană, care con
stituie. in prezent, sec
torul cel mai dinamic 
al economiei naționale. 
Față de 1970, produc
ția industrială a spo
rit in 1975 cu 9 la sută. 
Pe această bază s-au 
diversificat si expor
turile tării. Pentru pe
rioada 1 ianuarie—15 
iunie 1976, balanța co
mercială a Ecuadoru
lui indică un sold ac
tiv de 79 milioane do
lari.

La sfîrșitul lunii iu
lie, cu prilejul aniver
sării Institutului ecua
dorian pentru reforma 
agrară si reașezare 
(I.E.R.A.C.), au fost îm
părțite țăranilor noi su
prafețe însumînd 43 000 
hectare. Pe plan cul
tural. se impune aten
ției noua legislație cu 
privire la învătămînt. 
știință și cultură, me
nită să stimuleze ce
rințele dezvoltării mo
derne.

Referindu-se la sco
purile tuturor acestor

Actualități
din țările socialiste
BELGRAD: Dezvol
tarea rețelei ru

tiere
Potrivit unei hotărîri adoptate de 

guvernul iugoslav, în următoarele 
două decenii în această țară vor fi 
construite 15 500 km de șosele na
ționale, care vor asigura 63 rute 
de largă circulație. Crearea acestei 
noi rețele rutiere va satisface două 
cerințe esențiale : omogenizarea re
gională și teritorială a ansamblului 
de drumuri interne și includerea 
largă a Iugoslaviei în fluxul circu
lației rutiere europene. Primul 
obiectiv va fi înfăptuit prin crearea 
unor legături optime între centrele 
republicane și regionale, ceea ce 
va avea o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea lor economică si 
socială, precum și între acestea și 
coasta Adriaticii, porturile și ora
șele sale turistice. Cel de-al doi
lea — prin construirea unor ma
gistrale auto menite să valorifice 
poziția geografică favorabilă a ță
rii, situată pe drumurile care lea
gă nord-vestul continentului de 
țările din sudul Europei, Orientul 
Apropiat și Asia.

Cel mai important traseu din ca
drul noii rețele de drumuri națio
nale va traversa, printr-un tunel 
lung de 3,5 km, munții Karawanken, 
de la frontiera nord-vestică a țării, 
va străbate centrele republicane ale 
Sloveniei, Croației, Serbiei și Mace
doniei și va ajunge la Djevdjelija, 
localitate aflată la frontiera cu 
Grecia. Această autostradă, cu șase 
benzi de circulație, va măsura 1 204 
km și va fi construită în decurs de 
15 ani. Drumul nr. 2 va începe de la 
frontiera cu Italia și se va încheia 
la frontiera cu Bulgaria, trecind 
prin Koper, Rijeka. Split, Dubrov
nik, spre Skoplje. Alte drumuri vor 
asigura legături mai bune și mai 
rapide între diferitele zone ale 
tării. (S. Morcovescu).

PEKIN: O nouă 
arteră navigabilă

Nu demult, în estuarul fluviului 
Yangtze au fost încheiate lucrările 
de reamenajare a unui canal navi
gabil — operațiune de o deosebită 
anvergură, a cărei înfăptuire are o 
mare importanță atît pe planul 
dezvoltării transporturilor interne, 
cit și în contextul relațiilor econo
mice internaționale ale R.P. Chi
neze.

Lucrările respective au durat nu
mai 15 luni, pe parcursul cărora oa
menii muncii de pe mai multe șan
tiere de construcții navale și din- 
tr-un șir de institute de specialita
te din Șanhai au depus ample 
eforturi, care au avut ca obiect, în 
principal, efectuarea unor lucrări 
de excavare pe fundul apelor și de 
extindere a unui vechi canal aflat 
în zona' respectivă. Amploarea a- 
cestor lucrări este subliniată de 
faptul că realizarea proiectului res
pectiv a necesitat înlăturarea a 
peste 30 milioane metri cubi de 
formațiuni aluvionale. precum și re
zolvarea unor complexe probleme 
legate de deplasările permanente 
ale bancurilor de nisip, de direcția 
curenților subacvatici și de exis
tenta, in canal, a unui întreg la
birint de bifurcații.

înainte de începerea lucrărilor 
de reamenajare, prin vechiul canal 
nu puteau naviga. în condiții nor
male. decît cargouri de cel mult 
10 000 tone ; acelea care depășeau 
acest tonaj puteau traversa canalul 
numai în decursul a două-trei zile 
pe lună, cînd fluxul era mai pu
ternic. Acum, prin noul canal pot 
trece nave oceanice de 20 000—25 000

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 4 AUGUST 1976

EXTRAGEREA I : Cat. 2 : 1,65 va
riante a 24 322 lei ; Cat. 3 : 8,55 a 
4 694 lei ; Cat. 4 : 32,50 a 1 235 lei ; 
Cat. 5 : 122,00 a 329 lei ; Cat. 6 : 
3 720,35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 350 347
lei.

că bunele relații de 
dezvolta pe multiple

Președintele
Republicii Socialiste România 

măsuri, intr-o cuvln- 
tare rostită recent la 
Guayaquil, președin
tele Consiliului Su
prem de Guvernămînt, 
viceamiralul Alfredo 
Poveda Burbano, arăta 
că roadele progresului 
economic trebuie să 
fie împărtășite, în 
mod echitabil, de tot! 
cei care participă la 
producerea avuției na
ționale.

înlesnite de afinități 
de limbă și cultură, re
lațiile româno-ecuado- 
riene cunosc un curs 
ascendent. în special 
după vizita făcută în 
Ecuador de președin
tele Nicolae Ceausescu 
in septembrie 1973. 
Dezvoltarea continuă a 
colaborării prietenești 
dintre cele două țări 
și popoare corespunde 
intereselor reciproce, 
slujind, totodată, cau
za păcii și progresului 
în lume, a dezvoltării 
libere și suverane a 
tuturor națiunilor.

Eugen POP

tone. Facllitînd accesul in portul 
Șanhai și, respectiv, legăturile atît 
cu regiunile de pe cursul superior 
al fluviului Yangtze, cit și cu străi
nătatea, această arteră navigabilă 
aduce o substanțială contribuție la 
dezvoltarea accelerată a transpor
turilor navale ale Chinei socialist*. 
(I. Tecuță).

PHENIAN: Produc
ție record de în

grășăminte
Recent, în R.P.D. Coreeană a In

trat în funcțiune o nouă fabrică 
de îngrășăminte pe bază de uree. 
Construită în mai puțin de 18 luni, 
această întreprindere, în care pro
cesele tehnologice cunosc un înalt 
grad de automatizare, va livra a- 
griculturii, anual, sute de mii de 
tone de îngrășăminte chimice.

Paralel cu construcția de noi u- 
nități în acest sector, colectivele 
de muncitori de la uzinele exis
tente desfășoară inițiative și .de
pun eforturi pentru a asigura o 
creștere considerabilă a producției, 
In dorința de a contribui astfel la 
obținerea unor recolte sporite. Prin
tre unitățile care au obținut succe
se deosebite în această acțiune pa
triotică se numără și uzina chimi
că de la Ceungsou. Ca urmare a 
perfecționărilor aduse procesului de 
fabricație, producția de aici a sporit 
cu 20—30 la sută, in comparație cu 
aceea realizată anul trecut. Și mun
citorii altor întreprinderi, cum sint 
acelea de la Mounpyeung, Nampo, 
Haidjou, au sporit substanțial can
titățile de îngrășăminte produse in 
ultima vreme.

Aprovizionarea agriculturii cu 
cantități crescute de îngrășăminte 
chimice — premisă importantă 
pentru obținerea unor recolte spo
rite pe ogoare — reprezintă una din 
cerințele majore pentru propășirea 
economică a R.P.D. Coreene. (G. 
Dascălu).

VARȘOVIA: Avîn- 
tul industriei elec

tronice
Începînd din acest an, industria 

electronică a R.P. Polone a pășit 
într-o nouă și importantă etapă 
de dezvoltare. Pe baza unui pro
gram special, adoptat cu citeva 
luni în urmă de Biroul Politic al 
C.C. al P.M.U.P., se va trece la 
introducerea electronicii pe scară 
largă, în diferitele sectoare ale e- 
conomiei, ca și în alte domenii. 
Actualul plan cincinal de dezvolta
re a țării se axează pe asimilarea 
electronicii și automaticii în pro
cesele tehnologice din industrie, 
transmisiuni, transporturi. în me
dicină, în activitatea didactică etc.

Acest lucru a devenit posibil ca 
urmare a rezultatelor deosebite în
registrate în perioada 1971—1975 în 
dezvoltarea electronicii și automa
ticii. In prezent. Polonia produce 
sisteme de conexiune cu un grad 
înalt de integrare, fiecare puțind 
să înlocuiască o mie de tranzistoa- 
re și chiar mai multe. Au fost re
zolvate și problemele tehnologice 
de fabricație a unor ansambluri 
electronice miniaturizate. De ase
menea, o dezvoltare rapidă a cu
noscut industria calculatoarelor e- 
lectronice și a aparatelor de auto
matizare. La uzinele „Mera" se 
produc calculatoare electronice din 
a treia generație, precum și mi- 
nicomputere. Totodată, au fost 
create sisteme de automatizare a 
conducerii și organizării pentru di
rijarea proceselor de producție și 
automatizarea lucrărilor inginerești 
și de proiectare. (Gh. Ciobanu).

EXTRAGEREA A II-A : Cat. A : 
1 variantă 50% — autoturism „DA
CIA 1 300“ și 1 variantă 10% a 14 000 
lei ; Cat. B : 12.50 a 1 429 lei ; Cat. C: 
58,70 a 304 lei ; Cat. D : 2,145,50 a 
60 lei ; Cat. E : 184,80 a 200 lei ; Cat 
F : 3119.80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 430 568 
lei.
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Comemorarea bombardamentului atomic 
de la Nagasaki

TOKIO 9 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Orașul Nagasaki a 
comemorat, luni, 31 de ani de la 
bombardamentul atomic In care și-au 
pierdut viața peste 70 000 de oameni. 
La manifestările desfășurate în me
moria victimelor bombardamentului 
de la 9 august 1945 au participat a- 
proximativ 10 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferitelor or
ganizații antinucleare japoneze și ai 
orașului Hiroshima.

Lulnd cuvlntul cu acest prilej, pri
mul ministru, Takeo Miki, a afirmat 
că guvernul japonez acționează pen
tru asigurarea păcii, adresînd tuturor 
țărilor apelul de a face totul pentru 
ca omenirea să fie eliberată de ame
nințarea nucleară.

Primarul orașului Nagasaki, Yoshi- 
take Morotani, a dat citire unei „de
clarații a păcii", care lansează un 

-rpel pentru pace și pentru abolirea 
completă a armelor nucleare.

Puternice demonstrații antiapartheid 
în Africa de Sud

Ciocniri violente in
JOHANNESBURG 9 (Agerpres). — 

în cursul unei manifestații antiapart- 
heid care a avut loc luni, la Ale
xandra, în apropiere de Johannes
burg, politia sud-africană a deschis 
focul asupra demonstranților, omo- 
rind doi tineri africani și rănind 
grav pe un al treilea.

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, noi ciocniri 
violente au avut loc în zonele din 
jurul Johannesburgului, locuite de 
populația africană, cu prilejul nume
roaselor demonstrații antiapartheid 
desfășurate la Soweto. Mafeking, 
Alexandra și în împrejurimile Pre
toriei. De miercurea trecută. cînd 
poliția regimului rasist de la Pre
toria a dezlănțuit noul val de re
presiuni violente, un număr de 12 
persoane și-au pierdut viața.

La Soweto, orașul-satelit cu peste

numeroase localități
un milion de locuitori, în majoritate 
de culoare, forțele polițienești, care 
au intervenit pentru a împrăștia o 
demonstrație în cartierul Diepklog, 
au tras focuri de armă în aer și au 
făcut uz de gaze lacrimogene. Pe 
de altă parte, la Hammanskraal, în 
apropiere de Pretoria, poliția a ares
tat 167 de manifestanți africani.

Referindu-se la evenimentele înre
gistrate în ultimele zile în Africa 
de Sud, observatorii politici relevă 
creșterea în intensitate a protestelor 
populației africane împotriva practi
cilor rasiste, a regimului de apart
heid. Este subliniată, de asemenea, 
amploarea manifestațiilor antiapart- 
heid, desfășurate în numeroase lo
calități și soldate cu acte de violen
tă ale poliției regimului minoritar, 
condus de Vorster. împotriva de
monstranților de culoare.

Dezvoltarea cooperării tehnico-științifice 
între țări latino-americane

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — Mexicul a exportat. în ul
timele șase luni, în America Cen
trală si de Sud, tehnologie în valoa
re de 360 milioane dolari — a de
clarat Manuel Puebla, membru al 
Consiliului național pentru știință și 
tehnologie. Totodată, el a arătat că

în ultimii doi ani Mexicul a acordat 
asistentă tehnică la realizarea a 60 
de obiective economice din regiune, 
între care se numără hidrocentrala 
„Alto-Achincaya“ din Columbia, hi
drocentrala „El Cenizo" din Vene
zuela. o fabrică de hîrtie din Peru, 
un program de irigații din Brazilia.

Manifestări românești peste hotare
Expoziție Brâncuși

COPENHAGA 9 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Constantin 
Brâncuși", organizată cu prilejul îm
plinirii a o sută de ani de la nașterea 
celebrului sculptor român. Expoziția 
este prezentată la sediul asociației 
de artă „Lyngby Kunstforening". La 
deschidere au participat ambasadorul 
țării noastre la Copenhaga, Gheorghe 
Ploieșteanu, și un numeros public.

Ansamblul folcloric 
„Floricica"

BAGDAD 9 (Agerpres). — Ansam
blul flocloric „Floricica" din Brăila a 
prezentat in sala „Al-Khuld" din

Bagdad un spectacol de gală, la 
care au participat dr. Saadoun Ham- 
madi, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Irak, funcționari superiori 
din ministerele afacerilor externe și 
informațiilor și alte personalități ale 
vieții politice și culturale, șefi ai mi
siunilor diplomatice, critici de artă, 
ziariști și un numeros public. A fost 
prezent Nicolae Neacșu, însărcinat 
cu afaceri a.i. al României la Bagdad.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, publicul aplaudind cu 
multă căldură frumusețea și măies
tria dansurilor și cîntecelor populare 
românești.

tn aceeași zi a fost prezentată, în 
holul sălii „Al-Khuld“, o expoziție 
fotodocumentară românească infăți- 
șind aspecte din viața social-cultu- 
rală a României, care a fost vizitată 
cu mult interes de publicul irakian.

LONDRA

l/acanfă parlamentară
Încărcată...

cu agendă

ROMA HANOI

Președintele P. C. Italian a primit
ROMA 9 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, l-a primit pe ambasa
dorul României la Roma, Ion Măr- 
gineanu.

Cu acest prilej, a fost transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial mesaj de salut 
si urări de sănătate tovarășului Luigi 
Longo și tovarășei Bruna Longo, 
precum și urări de noi succese co
muniștilor italieni.

Mulțumind, președintele P.C.I. a 
transmis, în numele său și al soției, 
calde salutări prietenești tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceausescu, urări de progres și pros
peritate poporului român, care, sub 
conducerea partidului, a secretarului 
său general, construiește societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

Luigi Longo a exprimat dorința 
P.C.I. de a dezvolta în continuare 
relațiile cu P.C.R., spre binele celor 
două țări și popoare.

Alegerea noului primar al capitalei italiene
ROMA 9 (Agerpres). — Giulio 

Carlo Argan, cunoscut istoric de artă, 
consilier independent, care a fost a- 
les în cadrul scrutinului de la 20 
iunie pe listele electorale ale Parti
dului Comunist Italian în alegerile

municipale, a fost desemnat, luni 
seara, în funcția de primar al Ro
mei. Argan a obținut, în Consiliul 
municipal, voturile reprezentanților 
partidelor comunist, socialist și so
cialist-democratic.

Schimb de note între Grecia și Turcia
privind regimul prospecțiunilor in Marea Egee

ANKARA 9 (Agerpres). — Postul 
de radio Ankara a anunțat că nava 
de cercetări „Sismik-1“ efectuează, 
începînd de la 6 august, prospec
țiuni în Marea Egee, atît în apele 
teritoriale turcești cît și în afara lor.

In legătură cu aceasta. Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei a res
pins nota de protest prezentată de 
ambasadorul Greciei la Ankara. în 
care se apreciază că nava „Sismik-1“ 
a pătruns în apele platoului conti
nental al Greciei. In răspunsul său, 
M.A.E. aâ Turciei a declarat că nava 
de cercetări a rămas constant în 
afara apelor teritoriale grecești din 
regiunile unde platoul continental 
nu a constituit încă obiectul unei 
delimitări între cele două țări. Nota 
turcă reamintește că între Turcia și 
Grecia au fost angajate negocieri 
privind platoul continental al Mării 
Egee, afirmînd că declararea toila- 
terală a suveranității uneia sau al
teia dintre cele două țări asupra 
zonei contestate nu poate constitui 
o sursă de drepturi.

Luni, primul ministru Suleyman 
Demirel a declarat că nava de cer
cetări „Sismik-1“ „își va continua 
activitatea în Marea Egee". subli
niind că tara sa „dorește să reali
zeze o reglementare pașnică a liti
giului cu Grecia".

larea regulilor dreptului internațio
nal". Referitor la respingerea primei 
note, se subliniază că argumentul 
potrivit căruia platoul continental nu 
a fost delimitat nu justifică acțiuni 
ce creează tensiuni și fac și mai di
ficilă soluționarea diferendului.

în aceeași zi, primul ministru 
Constantin Karamanlis a dat publi
cității o declarație în care mențio
nează că guvernul grec a decis să 
recurgă la Consiliul de Securitate al 
O.N.U. „pentru a se evita pericolul 
tulburării păcii, care este serios ame
nințată". Premierul adaugă că Gu
vernul Greciei a decis, de asemenea, 
să recurgă la Curtea Internațională 
de Justiție „pentru clarificarea juri
dică și științifică a diferendului cu 
Turcia și pentru delimitarea platou
lui continental egeean". „Credin
cioasă Cartei O.N.U., Grecia evită să 
recurgă la forță, sperînd că diferen
dele se vor rezolva prin proceduri 
pașnice" — a spus în încheiere pre
mierul Karamanlis.

Convorbiri vietnamezo-coreene
HANOI 8 Agerpres). — Președin

tele Republicii Socialiste Vietnam, 
Ton Duc Thang, l-a primit pe Hă 
Dam, trimis special al președintelui 
R. P. D. Coreene, Kim Ir Sen, vice
premier al Consiliului Administrativ 
și ministru de externe al R.P.D.C., 
care a efectuat o vizită în Vietnam. 
Hă Dam a avut, de asemenea, con
vorbiri cu Nguyen Duy Trinh, vice
premier și ministru de externe al 
R. S. Vietnam, cu care a discutat 
probleme privind promovarea în 
continuare a relațiilor de solidaritate

și cooperare dintre cele două țări, 
precum și alte probleme de interes 
comun.

★

Anterior, Hă Dam a efectuat o vi
zită în Republica Democrată Popu
lară Laos, unde a fost primit de 
Kaysone Phomvihane, secretar gene
ral al Partidului Popular Revoluțio
nar din Laos, primul ministru al gu- 
vernului laoțian, și a avut convorbiri 
cu Phoun Sipaseuth, vicepremier Șl 
ministru de externe al Laosului.

PREOCUPĂRI ECONOMICE Șl SOCIALE 1N TARILE 
DEZVOLTAREÎN CURS DE

PAKISTAN. în Pakistan au început 
lucrările de foraj în mai multe re
giuni ale țării unde au fost identifi
cate zăcăminte de țiței. Pentru efec
tuarea acestor operațiuni și pentru 
achiziționarea echipamentului tehnic 
necesar executării lucrărilor. Pakis
tanul a obținut un credit de 8 mili
oane dolari canadieni de la o bancă 
din Canada. Suma respectivă va fi, 
de asemenea, utilizată la formarea 
de specialiști pakistanezi în dome
niul forărilor.

COASTA DE FILDEȘ. — Guver
nul Coastei de Fildeș înfăptuiește cu 
succes un obiectiv prioritar al politi
cii sale naționale — crearea de noi 
locuri de muncă. Ca urmare a volu
mului sporit de investiții. în 1975 au 
fost create, numai în industrie. 6 000 
locuri de muncă, față de 3 000 în 
anul precedent. Datorită dezvoltării 
rețelei de școli profesionale, numă
rul muncitorilor calificați ivorieni a 
crescut de Ia 1 900, în 1969, la 35 000 
în 1975. ei reprezentînd acum 65 la 
!sută din totalul cadrelor care lucrea
ză în industria țării. Noile locuri de 
■muncă au fost create îndeosebi în 
sectoarele forestier și textil, domenii 
Care tind spre valorificarea rațională 
a bogățiilor naturale de care dispune 
Coasta de Fildeș.

ZAMBIA. — întreprinderea „Zam
bia Sugar" acționează în vederea ex
tinderii plantațiilor sale de trestie de 
■zahăr și a sporirii capacității de pro
ducție a fabricii de la Nakambala. 
Prin aceasta, se urmărește creșterea

producției de la 100 000 la 150 000 tone 
de zahăr brut pe an, astfel încît 
Zambia să ajungă să exporte 20 000 
tone din acest produs.

IRAK. — In conformitate cu pla
nul global de dezvoltare economică 
a Irakului, Organizația de stat pen
tru electricitate proiectează sporirea 
cu 45 la sută a producției de ener
gie electrică. Concomitent, se va 
proceda Ia extinderea rețelei de dis
tribuire a energiei electrice. Printre 
altele, s-a hotărît instalarea unor 
transformatoare de 250 MW. Costul 
acestor lucrări este estimat la 640 mi
lioane dinari irakieni.

ZAIR. — Societatea minieră „Ten- 
ke Fungurume" va realiza în zona 
localității Tenke, din Zair, unul din 
cele mai mari complexe miniere din 
Africa. Investițiile necesare înfăp
tuirii acestui obiectiv sînt de 800 
milioane dolari. Rezervele de mine
reuri identificate aici se ridică la 
peste 50 milioane tone, din care mi- 
nereurile de cupru. cobalt, nichel 
sînt cele mai importante.

OMAN. — In Oman a luat ființă 
Banca pentru dezvoltare, care are 
drept principal țel să finanțeze pro
iectele economice în curs de reali
zare în acest sultanat din regiunea 
Golfului. Capitalul inițial al băncii 
este de 10 milioane riali omanezl, 
din care circa 60 la sută vor fi asi
gurați prin participarea unor parte
neri externi.

DE PRETUTINDENI
• CONSTRUC

ȚIA METROULUI DE LA 
TAȘKENT • ridicat în fata 
specialiștilor sovietici o serie de 
probleme legate de protecția 
antiseismică. Pentru aceasta, 
blocurile de beton armat ale tu
nelurilor subterane sînt îmbi
nate de așa natură, încît permit 
o anumită elasticitate în cazu
rile unor șocuri seismice. Toate 
construcțiile din beton sînt pre
văzute cu o armătură suprapu- 
ternică. Datorită solului argilos, 
constructorii au fost obligați, de 
asemenea, să elaboreze o nouă 
tehnologie de săpare în rocile 
moi. Prima linie a metroului 
din Tașkent. în lungime de 12 
km, va fi dată curînd în exploa
tare.

• DIRECT PROPOR
ȚIONAL CU CONSU
MUL DE BENZINĂ. Con- 
vins că între poluarea cu ben
zină și bolile cardiovasculare 
și pulmonare există o strînsă 
legătură, un medic din Califor
nia a întocmit o statistică a tu
turor cazurilor de acest fel sem
nalate la San Francisco în pe
rioada „crizei carburanților" șl 
după restabilirea consumului 
normal. S-a constatat astfel, pe 
bază de calcule, că reducerea 
cu 10 la sută a vînzărilor de 
benzină a condus la scăderea 
cu 30 la sută a deceselor pro
vocate de bronșită, astmă și em- 
fizem pulmonar. De asemenea, 
a scăzut cu 17 la sută numărul 
atacurilor de cord. Odată cu ri
dicarea restricțiilor la desface
rea benzinei, numărul deceselor 
cauzate de maladiile amintite, 
precum și al îmbolnăvirilor, a 
revenit la nivelul ridicat din 
trecut.

• INCENDIUL BU
CLUCAȘ. Pompierii din lo

ATENA 9 (Agerpres). — Luni, la 
24 de ore de la prima notă, gu
vernul grec a adresat guvernului turc 
un nou protest, în care se cere să 
se pună capăt activităților navei 
turce de cercetări, „acțiuni întreprin
se fără consimțămîntul său si cu vio-

Capriciile vremii
JAPONIA. — Taifunul Billie, sem

nalat in largul coastelor arhipelagu
lui sudic japonez Ryukyu, a provocat 
pînă acum moartea a 41 de persoane. 
Viteza maximă a vîntului a atins 
110 mile (180 km) la oră.

ITALIA. Vremea nefavorabilă din 
această vară a pricinuit mari daune 
agriculturii în Sardinia. După cum 
apreciază specialiștii, în 1976, pro
ducția agricolă a insulei va fi cu cir
ca 30 la sută mai mică decît cea rea
lizată în 1975. O scădere accentuată 
va înregistra producția de struguri si. 
în consecință, cea de vinuri, capitol 
deosebit de important al economiei 
sarde.

agențiile de presă transmit:

Parlamentul brita
nic și-a încheiat se
siunea anuală, mo
ment care, prin tradi
ție, marchează înce
putul vacantei politice 
britanice. Spre deo
sebire însă de trecut, 
vara aceasta se anun
ță „fierbinte", ceea 
ce înseamnă că acti
vitatea de pe scena 
politică, economică și 
socială nu va cunoaș
te o vacanță în ade
văratul sens al cuvîn- 
tului. De pe acum, 
agenda estivală, deo
sebit de încărcată, 
prevede multiple con
vorbiri șl consultări 
între guvern, sindicate 
și patronat pentru 
definitivarea tuturor 
componentelor „noii 
strategii economice" ; 
aceasta urmează apoi 
să fie discutată și apro
bată de Conferința a- 
nuală a partidului la
burist și de Congresul 
sindicatelor britanice, 
evenimente în vederea 
cărora pregătirile sînt 
în plină desfășurare.

Privită prin pris
mă proguvemamen- 
tală. activitatea depu
să in timpul ultimei 
sesiuni parlamentare 
este considerată drept 
„fructuoasă" („LA
BOUR WEEKLY"). 
„In perioada postbe
lică. scrie revista, pu
ține au fost sesiunile 
atît de intense și bo
gate cum a fost cea 
de anul acesta. Unele 
acțiuni au rămas ne
terminate, dar aceas
ta nu scade valoarea 
rezultatelor pozitive". 
La capitolul realizări, 
săptăminalul citează 
adoptarea în parla
ment a unor impor
tante proiecte de lege 
inițiate de guvernul 
laburist, iar pe plan 
economic — „depăși
rea momentului critic 
al recesiunii econo
mice" și „reducerea la 
jumătate a ratei in
flației, care anul tre
cut ajunsese la peste 
30 la sută". Pe de altă 
parte, revista relevă 
că dificultățile sint 
departe de a fi fost

integral sunmontate, 
citind, în acest sens, 
declarația primului 
ministru James Cal
laghan, care a recu
noscut că „situația 
economiei este depar
te de a fi mulțumi
toare" și că „pe ca
lea spre redresare ne 
așteaptă încă cel pu
țin trei ani grei de 
tranziție". In ciuda 
măsurilor luate de 
guvern, „numărul șo
merilor continuă să 
fie foarte ridicat, iar 
standardul de viață să 
marcheze scăderi" — 
a declarat, la rîndul 
său, ministrul finan
țelor, Denis Healey — 
ceea ce determină ca 
pronosticurile opti
miste să fie însoțite 
de anumite rezerve.

Desigur, aprecierile 
partidelor de opoziție 
— conservator și libe
ral — în aceste dome
nii sînt radical dife
rite, de pe acum a- 
cestea pregătind o 
largă ofensivă, cu pri
lejul apropiatelor lor 
conferințe anuale. O 
mică avanpremieră a 
oferit purtătorul de 
cuvînt al conservato
rilor, deputatul Mi
chael Heseltine, potri
vit căruia „starea eco
nomiei și a țării în 
general este foarte 
gravă".

Deosebit de scurtă 
se anunță vacanța 
parlamentară pentru 
Camera Lorzilor, în- 
trucît membrii săi se 
vor reîntoarce curînd 
„pentru a-și încheia 
misiunea neterminată 
în cadrul sesiunii pre
cedente" („GUARDI
AN"). Cîteva proiecte 
de lege, printre care 
și acela privind națio
nalizarea industriei 
aeronautice și a in
dustriei construcțiilor 
și reparațiilor navale, 
au fost dezbătute și 
adoptate doar de Ca
mera Comunelor, ast
fel încât lorzii vor fi 
nevoiți să le discute 
in perioada vacanței. 
Probabil însă, nu toți 
cei o mie de membri 
ai Camerei Lorzilor

își vor întrerupe va
canța, mai ales că 
nici nu sint obligați : 
statutar, camera poate 
funcționa și cu un 
minim de trei persoa
ne — una care prezi
dează, una care vor
bește și una care as
cultă.

O preocupare per
manentă este deter
minată de efectele se
cetei. Chiar in ultima 
zi a sesiunii parla
mentare s-a adoptat 
un proiect de lege 
care împuternicește 
guvernul și autorită
țile locale să adopte 
măsuri pentru a com
bate „consumul exce
siv de apă" și, la ne
voie, să treacă la „ra
ționalizarea" aceste
ia. In unele regiuni, 
situația devine criti
că. Dacă nu vor că
dea curind ploi masi
ve, a declarat minis
trul planificării și 
organelor locale, John 
Silkin, in Tara Gali
lor se va trece la re
ducerea întregii acti
vități a industriei la 
numai trei zile pe 
săptămînă. „îngrijo
rător este faptul că 
asemenea măsuri vor 
trebui extinse și în 
alte regiuni ale țării" 
— scrie „Times" — 
adăugind că „aceasta 
va complica și mai 
mult o situație și așa 
destul de complexă".

In general, comen
tatorii britanici nu se 
încumetă să pronosti
cheze cite din proble
mele rămase în „sus
pensie" vor fi soluțio
nate în perioada „mi- 
nivacanței parlamen
tare". „Totul va de
pinde de starea eco
nomiei — este de pă
rere „DAILY MIR
ROR". Dacă treburile 
vor merge spre bine, 
scrie ziarul. atunci 
viitoarea sesiune par
lamentară se va putea 
desfășura în liniște, 
în caz contrar, ea ar 
putea fi ultima din 
actuala legislatură".

N. PLOPEANU

S.U.A. Așa cum s-a prevăzut, ura
ganul „Belle" s-a abătut luni, cu 
q viteză a rafalelor de vînt de 110 
mile (180 km) la oră, asupra coas
telor statului american Carolina de 
Nord. Autoritățile au pus în alarmă 
partea nordică a coastei de est a 
S.U.A., zonă în care sint cuprinse 
mari __ . ".1 ’ ”
York, Boston, Philadelphia și Balti- 
more. 
soane 
amenințate aiu fost evacuate.

aglomerări urbane ca New
Mai multe zeci de mii de per- 
aflate într-o serie de regiuni

Cresc rîndurile P. C. Ita
lian. După cum informa duminică 
ziarul „l’Unită", numărul membrilor 
Partidului Comunist Italian depășește 
in momentul de față 1 800 000. Numai 
!n cursul acestui an au intrat în 
partid peste 169 000 de muncitori, 
funcționari, intelectuali.

Relații diplomatice. In ca_ 
pitalele Marii Britanii și Finlandei 
s-a anunțat că guvernele celor două 
țări au stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă cu guvernul Cam- 
bodgiei Democratice.

Conferință. Comitetul interna
țional de pregătire a celei de-a doua 
Conferințe a tineretului din țările lu
mii a treia s-a reunit la Alger pen
tru a pune la punct probleme privind 
ordinea de zi a apropiatei manifes
tări, prevăzute a se organiza la Phe
nian, în R. P. D. Coreeană. Tema 
Conferinței tineretului din țările lu
mii a treia va fi „unitate și solidari
tate împotriva imperialismului și co
lonialismului".

Capitala Arabiei Saudite. 
Regele Khalid a aprobat luni o re
zoluție a guvernului saudit privind 
transferarea sediului Ministerului A- 
facerilor Externe al Arabiei Saudite 
și a ambasadelor străine acreditate 
în această țară din orașul Djeddah, 
la Riad. Astfel, a fost consacrat de
finitiv statutul de capitală a tării 
orașului Riad.

0 delegație iugoslavă 
condusă 
ședințe
deral al R.S.F.I., a efectuat o vizită 
oficială în Malta, unde a avut con
vorbiri cu primul ministru al acestei 
țări. Dom Mintoff, și cu alți repre
zentanți maltezi. Comunicatul comun 
dat publicității relevă dorința părți
lor de a intensifica relațiile lor de 
cooperare economică și comercială, 
precum și în domeniile tehnic și 
cultural.

de Anton Vratușa. vicepre- 
al Consiliului Executiv Fe-

Insulele Seychelles, nou 
stat independent, au cerut oficial să 
fie primite în Organizația Națiunilor 
Unite — a anunțat un purtător de 
cuvînt al O.N.U. Potrivit Cartei 
O.N.U., admiterea de noi membri 
este decisă de Adunarea Generală, 
la recomandarea Consiliului de 
Securitate. Insulele Seychelles — ar
hipelag situat între Africa și India 
— au dobindit independența de sub 
administrație britanică la 23 iunie.

calitatea Breteuil-sur-Iton, Nor- 
mandia, au stins, cu oarecare 
dificultate, un incendiu care a 
cuprins aproximativ un hectar 
de mărăcinișuri. Intrigați de 
declanșarea focului, jandarmii 
au făcut cercetări în urma că
rora au constatat că autorul lui 
era... o cioară, descoperită car
bonizată la piciorul unui stîlp 
de înaltă tensiune. Pasărea a- 
tinsese în timpul zborului cablul 
electric și s-a prăbușit în flă
cări pe cîmpul uscat, cafe a luat 
foc. Simplu „fapt divers", acest 
incendiu se adaugă însă unui 
adevărat val de incendii care 
au cuprins anul acesta pădurile 
din Franța, în special datorită 
secetei fără precedent. Potrivit 
unor date furnizate de agenția 
France Presse, în primele cinci 
luni ale anului curent pe a- 
ceastă cale au fost distruse 
21 641 de hectare împădurite.

în Uniunea Sovietică a fost lansată

Stația automată „Luna-24“
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 

august, ora 17,04 (ora Bucureștiului), 
în Uniunea Sovietică a fost lansată 
stația automată „Luna-24“. Principa
lul scop al zborului, informează a- 
genția T.A.S.S., îl constituie conti
nuarea cercetării științifice a Lunii 
și spațiului circumlunar.

Stația automată „Luna-24“ a fost 
îndreptată spre Selena de pe o or

bită de satelit artificial al Pămîntu- 
lui. Traiectoria zborului stafiei 
„Luna-24“ este apropiată celei stabi
lite — precizează T.A.S.S.

Sistemele de bord și agregatele 
stației funcționează normal. Cu sta
ția automată sînt menținute legături 
permanente. La centrul de urmărire 
a zborului, s-a trecut la prelucrarea 
informațiilor recepționate.

„SALIUT-5“ continuă seria 
experimentelor științifice

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și zborul și activitatea la 
bordul stației oț-bitale sovietice 
„Saliut-5“, cosmonauții Boris Volî- 
nov și Vitali Jolobov au încheiat cu 
succes experimentul tehnologic 
„Kristall", început la 14 Iulie. Ei au 
extras din cristalizatorul folosit în 
acest scop unul din cristalele forma
te în condițiile zborului cosmic și 
l-au plasat într-un recipient care ur
mează să parvină ulterior pe Pă- 
mînt. De asemenea, a fost repetat 
experimentul denumit „Reacția", 
avînd drept obiectiv studierea parti

cularităților pe care le prezintă ope
rațiunea de sudură în condițiile im
ponderabilității.

Echipajul stației a mai efectuat și 
un nou ciclu de cercetări bazate pe 
folosirea telescopului-spectrometru 
cu raze infraroșii, obținind date cu 
privire la transparenta atmosferei la 
diferite altitudini deasupra unor zone 
continentale ale Ternei.

Luni dimineață cosmonauții au 
executat fotografieri spectrozonale 
ale unor regiuni ale U.R.S.S.. datele 
obținute prezentînd interes pentru 
economia națională sovietică.

„VIKING-1“ prelungește cercetările 
în căutarea unor forme de viață pe Marte

PASADENA 8 (Agerpres). — Spe
cialiștii de la Pasadena continuă 
să-și concentreze atenția asupra ipo
tezei privind posibilitatea existentei 
unor forme de viață pe Marte, cu 
atit mai mult cu cit. în acest sens, 
au apărut noi elemente, încă neexpli
cate. Laboratorul biologic al sondei 
spațiale „Viking—1“ a indicat sim- 
bătă că eșantioanele de sol marțian 
pe care le conține par să fi fixat 
carbon, cum ar face, de pildă, pe 
pămînt. plantele prin asimilare. An
terior, într-o unitate a laboratorului, 
in urma studiilor biologice efectuate, 
a apărut o emisiune de oxigen, iar 
într-o alta a fost identificat bioxid 
de carbon. Toate aceste elemente au 
condus la ipoteza existenței vieții pe 
„planeta roșie", dar specialiștii 
N.A.S.A., reuniți la centrul spațial 
de la Pasadena, rămîn foarte pru
denți, arătînd că în actuala fază a

cercetărilor, cînd informațiile sînt 
incomplete, nu se poate formula o 
concluzie certă. „Nu înseamnă că am 
găsit viață pe Marte" — a declarat 
în acest sens dr. Norman Horovitz, 
precizind că, în ultimă instanță, ar 
putea fi vorba și de rezultatul unor 
reacții chimice banale. Pentru eluci
darea acestei probleme, noi experi
ențe de control urmează să se desfă
șoare atit în laboratoarele sondei 
spațiale, cît și pe Pămînt, unde o 
echipă de specialiști a început deja 
repetarea analizelor efectuate de 
„Viking—1", pină în prezent, utili- 
zînd materiale geologice aproape si
milare celor găsite pe Marte. Vor fi 
de aceea necesare cîteva săptămîni, 
dacă nu chiar și luni, pentru a pre
ciza. fără riscul unei erori, dacă'for
me de viață există sau nu pe „plane
ta roșie" — apreciază biologii echipei 
de la Pasadena.

Noul guvern sirian condus 
de Abdel Rahman Khleifaoui a de
pus duminică jurămintul în fața pre
ședintelui Siriei, Hafez El-Assad. In 
cadrul primei ședințe a cabinetului, 
care a avut loc după depunerea ju- 
rămîntului, șeful statului sirian a ce
rut noului guvern să acționeze pen
tru soluționarea principalelor proble
me pe care le are de rezolvat po
porul sirian în etapa actuală.

Raporturi interarabe. Re* 
gele Hussein al Iordaniei a sosit la 
Manama, următoarea etapă a turneu
lui său prin cîteva state din zona Gol
fului. El va avea întrevederi cu emi
rul Bahreinului, Eissa Bin Salman 
Al Khalifa, în legătură cu evoluția 
raporturilor bilaterale și cu privire 
la alte probleme de interes reciproc.

Nicaragua și Salvador 
au ratificat acordul constitutiv al 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), ridicînd la 16 numă
rul statelor care sînt recunoscute, în 
mod juridic, ca membre ale acestei 
organizații economice regionale.

Secretarul Departamen
tului de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a efectuat o scurtă vizită 
în Pakistan. El a avut convorbiri, la 
Lahore, cu primul ministru pakista
nez, Zulfikar Aii Bhutto, consacrate 
examinării unor aspecte ale relații
lor bilaterale, cit și unor probleme 
internaționale.

Mine închise. Numeroas« 
mine de cărbune din bazinul Ruhr 
și-au închis porțile în ultimii ani ca 
urmare a reducerii permanente a 
producției. Astfel, între 1966 și 1975 
a încetat producția la 57 de mine, cu 
o producție însumînd 47,5 milioane 
tone cărbune. Anul acesta alte patru 
mine au încetat să mai funcționeze. 
Potrivit datelor oficiale, la sfîrșitul 
lunii iunie 1976 în stocurile de re
zervă se aflau 7,7 milioane tone căr
bune și 10,9 milioane tone cocs pen
tru care nu se găseau debușee.

India și Lesotho au ,nche,at 
un acord de cooperare economică și 
tehnică pe cinci ani. Documentul 
prevede, intre altele, realizarea unor 
proiecte industriale comune în Le
sotho și pregătirea cadrelor tehnice 
necesare.

Asistența medicala - o problema 

deschisă
în Statele Unite — 

constata nu de mult 
revista americană „E- 
CONOMIC NOTES" — 
o parte considerabilă 
a populației nu se 
poate bucura de asis
tenta medicală adec
vată. Cauzele care duc 
la această situație sînt 
dezvăluite de o statis
tică dată recent publi
cității de „AMERICAN 
MEDICAL ASSOCIA
TION". Potrivit aces
tei statistici, costul 
unei consultații a cres
cut, în medie, de la 
12,80 de dolari în anul 
1969 la 19,55 de dolari 
în 1974, adică cu 53 la 
sută. Corespunzător, 
au crescut și taxele 
de internare în spital.

Dacă în perioada mar
tie 1975 — martie 1976 
preturile articolelor de 
larg consum au cres
cut. în medie, cu 6,1 
la sută, taxele de spi
talizare au cunoscut o 
majorare de 11,7 la 
sută. Ca urmare, cos
tul unei banale ope
rații de apendicită a 
sporit de la 1 965 de 
dolari în 1970 la 2 955 
de dolari în 1975.

Urmările acestei 
creșteri a costului a- 
sistentei medicale sînt 
agravate de faptul că 
în S.U.A. nu există un 
sistem dezvoltat de a- 
sigurări sociale. Potri
vit statisticilor amin
tite, numărul ame
ricanilor capabili de

a munci, care nu sînt 
incluși în sistemul a- 
sigurărilor sociale în 
caz de boală, se ridică 
la 38 milioane. Chiar 
dacă se iau în consi
derare diferitele pro
grame guvernamentale 
de ajutorare a celor 
nevoiași, cel puțin 22 
milioane de americani, 
sau 12 la sută din 
populație, rămîn fără 
nici o asigurare de 
boală.

Pe de altă parte, 
pentru șomeri nu exis
tă nici un fel de asi
gurări. în aceste con
diții — conchide „E- 
conomic Notes" — a- 
sistenta medicală adec
vată rămîne o proble
mă deschisă.

„Anul acesta nu facem
Potrivit relatărilor 

ziarului vest-german 
„DIE WELT“, recent, 
la Tokio, pentru ocu
parea unui post de în
grijitor de bloc s-au 
prezentat nu mai pu
țin de 108 persoane. 
Dintre acestea, 33 a- 
veau diplome univer
sitare. La Fukuoka, in 
sudul Japoniei, 1800 
persoane s-au pre
zentat la concurs pen
tru a ocupa 150 de 
posturi vacante in di
verse servicii publice 
orășenești.

Diploma de absol
vire a cunoscutei Uni
versități din Tokio nu 
mai constituie astăzi o

garanție pentru ocu
parea unui post de 
lungă durată, care să 
ofere și dreptul la 
pensie — continuă zi
arul amintit.

Anul acesta, din 800 
mari firme din capita
la niponă, 350 au a- 
nunțat că nu vor face 
nici un fel de anga
jări. Alte circa 90 de 
firme fac oferte doar 
de văzul lumii, pentru 
a nu lăsa impresia că 
afacerile merg prost. 
Nu este nici un secret 
că absolvenți univer
sitari încearcă să se 
angajeze ca vinzători, 
curieri sau comisionari 
în magazine universale

angajări"
sau piețe alimentare. 
Intr-o situație deose
bit de precară, rela
tează în continuare 
„Die Welt", se află fe
meile tinere. Potrivit 
datelor furnizate de 
un oficiu de plasare a 
brațelor de muncă, 
doar 50 de firme din 
Tokio intenționează să 
angajeze, in toamna 
aceasta, absolvente de 
universități. Pentru fe
meile cu titluri aca
demice, in comparație 
cu anul trecut, piața 
muncii s-a restrins — 
potrivit acelorași sur
se — cu 30 la sută.

G. DASCĂLU
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• UNELTE VECHI DE 
30 DE MILENII. Un topor 
și un cuțit confecționate în ur
mă cu 30 000 de ani au fost des
coperite de către o echipă de 
arheologi japonezi în apropiere 
de Tokio. Socotite printre cele 
mai vechi unelte din lume, a- 
cestea au fost confecționate la 
începutul erei pietrei, în vremea 
cînd Japonia mai era încă legată 
de Asia, iar Golful Tokio nu se 
formase încă. Toporul este lung 
de 14 cm și era folosit, după 
cît se pare, la tăierea arborilor 
și la vînătoare, iar cuțitul se 
întrebuința la tăierea cărnii.

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ PLUTITOARE. î» 
Statele Unite a fost întocmit un 
studiu în vederea construirii 
unei centrale electrice de mare 
capacitate care să utilizeze 
energia termică a oceanului. 
Concepută pe principiul dife
renței de temperatură a apei 
din profunzime și de la supra
față, centrala se compune (lin- 
tr-o platformă plutitoare din 
beton, cu 17 etaje, de la care 
coboară pînă la o adîncime de 
1 200 metri o conductă din ma
terial plastic cu diametrul de 
15 metri, prin care apa rece 
este adusă la suprafață. Dife
rența de temperatură, de circa 
40 grade F, este suficientă pen* 
tru a aduce la punctul de fier
bere și apoi a recondensa amo
niacul lichid dintr-un schimbă
tor de căldură, cu ajutorul că
ruia se pune în mișcare turbina 
generatorului electric al centra
lei. Fluxul de apă rezultat din 
acest transfer contribuie la 
menținerea uzinei plutitoare la 
un punct fix. chiar în cazul 
unui curent de 1,5 noduri sau 
al unui vînt de 70 noduri.

• RUBINELE IN IN
DUSTRIA TEXTILĂ. Corin- 
donul, cel mai dur mineral după 
diamant (rubinele sînt varietăți 
de corindon), este folosit în stare 
calcinată în industria textilă la 
confecționarea conductorilor de 
fire. Specialiștii bulgari apre
ciază că noii conductori sînt cu 
mult superiori celor tradiționali, 
confecționați din faianță, metal 
sau sticlă, deoarece au o supra
față mai netedă, sînt rezistenți 
la acțiunea căldurii și a agen- 
ților chimici și nu acumulează 
electricitate statică. Așadar, ru
binul este o piatră prețioasă șl 
pentru industrie.

• INTRE AFRICA Șl 
EUROPA. Nava specială 
„Vercors" a început instalarea 
primului tronson al unui cablu 
de telecomunicații care va lega 
Casablanca (Maroc) de capitala 
Senegalului — Dakar. Ultima 
parte a operațiunii — efectua
rea legăturilor dintre cele două 
localități — urmează să se în
cheie în ianuarie 1977. Intrarea 
în funcțiune a cablului, în mar
tie 1977, va marca realizarea 
unei părți a sistemului de ca
bluri care va lega un șir de 
state din vestul Africii cu Eu
ropa.
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