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ÎN ÎNTREAGA 
TARĂ

NOI SUCCESE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Producție superioară, de calitate
August cu noi succese in 
colectivul întreprinderii s-a 
ca. în luna august, să livreze

Ce înseamnă la întreprinderea de 
mașini electrice din București o nouă 
zi de muncă? Mai multe motoare e- 
lectrice decit în ziua precedentă, mai 
multe grupuri electrogene și conver- 
tizoare de sudură, mai ntulte grupuri 
de medie frecventă. Aici o nouă zi 
de muncă mai înseamnă inițiativă, 
pasiune creatoare, produse de înaltă 
calitate — apreciate nu numai de 
beneficiarii interni, ci și de clienții 
externi, solicitate, din ce în ce mai 
mult, la export. Cum răspunde în
treprinderea bucureșteană acestor so
licitări ?

— Sarcinile de olan Ia export în 
7 luni au fost depășite cu 10 milioane 
lei-valută, precizează ing. Aurel 
Militaru. șeful serviciului export- 
desfaceri. Hotărit să întimpine ziua

de 23 
muncă, 
angajat_ ,_________
suplimentar la export produse in va
loare de încă un milion lei-valută.

— In cîte țări sînt exportate pro
dusele întreprinderii ?

— Livrăm 450 de tipo-dimensiunl 
de mașini electrice în 5.3 de țări. Ma
rea majoritate a acestor produse sînt 
noi sau modernizate.

— Prin ce se caracterizează aceste 
produse ?

— Toate produsele fabricate in 
întreprindere sînt în concordantă cu 
standardele șl normele Internationa
le. se situează Ia nivelul celor mal 
bune produse similare realizate pe 
plan mondial. (Ilie Ștefan).

A REVENIT IN PATRIE
Primirea călduroasă la sosirea

în Capitală, ovațiile oamenilor

muncii prezenți Iu ueroport

au dat expresie sentimentelor

de dragoste și prețuire ale

întregului nostru popor pentru

secretarul general al partidului.

în eșalonul fruntaș: unitățile
de industrie ușoară

anual, s-a realizat la sortimente deo» 
sebit de solicitate de beneficiari, ia» 
al doilea se referă la aceea că no
menclatorul fabricației s-a diversifi
cat continuu. în cele 7 luni fiind in
troduse în producție 441 articole noi, 
cu 98 mai multe față de plan.

Din discuție a reieșit că la baza 
depășirii nivelului producției plani
ficate în fiecare unitate, a stat creș
terea productivității muncii cu 2 500 
lei pe angajat față de nivelul pre
văzut. In continuare, eforturile mun
citorilor si specialiștilor din această 
ramură industrială a județului Timiș 
sint îndreptate spre valorificarea și 
mai eficientă a materiilor prime și 
materialelor indigene. înnoirea și di
versificarea sortimentelor In lumina 
prevederilor programului pentru pro
ducția bunurilor de consum, introdu
cerea celor mai moderne tehnologii 
menite să asigure 
întregii producții.

Colectivele de muncă din unitățile 
de industrie ușoară ale județului Ti
miș se situează, in 7 luni ale anului, 
în eșalonul întreprinderilor fruntașe 
din această parte a țării.

— Intr-adevăr — ne spunea tova
rășa Maria Drăgan, instructor la 
consiliul județean de control munci
toresc — în această perioadă, cele 27 
de întreprinderi din industria ușoară 
au obținut o producție suplimentară 
în valoare de 125 milioane lei. In. 
acest fel, economia națională a pri
mit în plus, între altele, 353 000 mp 
țesături bumbac. 249 000 mp covoare 
PVC pe suport textil, 21 400 perechi 
mănuși piele, 3 400 bucăți confecții 
piele, 9 000 tricotaje și alte cantități 
de produse ale industriei ușoare. 
Sînt de remarcat două aspecte în 
cadrul întrecerii : primul are în ve
dere faptul că acest spor de pro
ducție, care echivalează cu îndepli
nirea și depășirea

dirt

sprijinului deplin pentru politica

internă și externă a P.C.R.

a României socialiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. s-a întors, joi 
seara, în Capitală, din vizita făcută 
în Uniunea Sovietică, unde și-a petre
cut o parte din concediul de odihnă, 
la invitația C!C. al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Nicu Ceaușescu. membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.. și Constan
tin Mitea. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii.

Aeronava oficială a aterizat la
19,50 pe aeroportul Băneasa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
varășa Elena. Ceaușescu au fost

1 împinați de tovarășii Manea 1 
r.escu, Stefan Voitec, Emil 
Cornel Burtică. Gheorghe 
Lina Ciobanu, Ion Ioniță, 
Lupu, Paul Niculescu, 
Oprea.
Dumitru Popescu. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Iosif Banc. Ion Coman, Mi
hai Dalea, Ion Dincă. Mihai Gere. 
Ion Ursu. Constantin Dăscălescu si 
Aurel Duma, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești. 
Tovarășii din conducerea partidului 
și statului au venit împreună cu so- 
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Paul Niculescu, Gheorghe 
Gheorghe Pană. Ion Pătan,

Erau de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pionieri au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii 
Capitală, veniți la aeroport, au fă
cut o caldă și entuziastă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. Mulțimea a 
aclamat îndelung „Ceaușescu-P.C.R."; 
reafirmînd cu însuflețire, vibrant,
sentimentele de profundă dragoste 
și înaltă stimă pe care poporul ro
mân le nutrește față de partid și 
secretarul său general, hotărîrea tu
turor cetățenilor țării de a contribui 
activ la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și a Programu
lui comuniștilor, la progresul neîn
trerupt al patriei pe calea socialis
mului și comunismului. Oamenii 
muncii prezenți la aeroport au ex
primat, în același timp, .deplina sa
tisfacție și aprobare a întregii na
țiuni față de rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev, ale întîlnirilor 
avute cu conducători de partid și de 
stat ai republicilor sovietice socialis
te vizitate, care se înscriu ca un 
moment important în dezvoltarea și

întărirea relațiilor de prietenie 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre poporul 

■ român și popoarele sovietice, în fo
losul edificării noii orînduiri în cele 
două țări, în interesul cauzei socia
lismului, conlucrării și solidarității

țarilor socialiste, partidelor comu
niste și țpuncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste și progresiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură aclamațiilor și manifes
tărilor pline de simpatie ale popu
lației Capitalei.
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Relatări ale vizitei
în R. S. S. Armeană

(Agerpres)

drept cuvînt, 
spune că omul rațional 
nu-și propune alte țeluri 
decit pe cele pe care le 
poate atinge. Și că nu-și 
asumă decît răspunderile 
cărora se simte in stare 
a le face față. Mi-o con
firmă și acest bărbat tî
năr, unul din cei mulți 
care formează laolal
tă sufletul și ființa ma
rilor și binecunoscute
lor uzine „23 August" din 
Capitală. Unul din cei 
peste 4 600 de comuniști 
din acest puternic colec
tiv muncitoresc : Carol 
Dina. 39 de ani. inginer, 
secretarul comitetului de 
partid din uzină. De 25 
de ani — cum îi place 
să spună despre el și des
pre cei în mijlocul căro
ra lucrează — „mîncăm 
piine împreună".

A fost ucenic, apoi și-a 
absolvit liceul la seral, și 
tot astfel și-a ciștigat di
ploma de inginer. De doi 
ani. comuniștii din uzină 
și l-au ales secretar. Are 
chipul și înfățișarea celui 
care îți amintește că. la 
om. totul trebuie să fie 
curat : și fata, și haina, și 
gîndurile. . Discutăm des
pre răspundere. Despre 
ceea ce decurge pentru 
fiecare din noi din uria
șul. covirșitorul. ireversi
bilul act de răspundere 
asumat în fața istoriei 
prin voința întregului po
por în acea zi de august 
1944 pe care o găsim în
scrisă în emblema uzine
lor. Despre răspunderea 
de a fi astăzi om. acum 
și aici. în cincinalul re
voluției tehnico-științifice. 
în patosul întrecerii so
cialiste închinată zilei de 
23 August. în neobositul 
proces de formare a omu
lui nou.

— Ne-am asumat cînd- 
va. de mult, prin strămo
șii noștri, o răspundere 
capitală — imi spune Ca
rol Dina. Aceea de a fi 
noi înșine. Aci. în casa 
noastră, pe vatra noastră. 
Ca națiune și ca popor. 
Cei ce ne-au premers au 
știut să facă fată acestei 
grele răspunderi, în ciuda 
vremilor de cumpănă și 
de restriște cu care ne 
este plină istoria. La rîn- 

^dul nostru, conduși de

angajamentului
o calitate înaltă 

(Cezar Ioana).

Din cronica acestor zile
Siderurgiștii reșiteni au În

scris pe graficul întrecerii socialiste 
■ cea de-a 70 000-a tonă de produse 

realizate peste planul la zi. în aceas
tă perioadă, producția de fontă și oțel 
elaborată în plus fată de prevederi, 
numai pe seama folosirii cu randa
ment sporit a utilajelor, depășește 
16 000 tone, cantitate ce intreoe an
gajamentul asumat în cinstea marii 
sărbători de la 23 August. Creșterea 
producției de metal s-a realizat in 
condițiile reducerii consumurilor spe
cifice. economiile însumind peste 
5 000 tone combustibil conventional și 
mai mult de 150 000 kWh energie e- 
lectrică. (Agerpres).

• Harnicul colectiv al întreprin
derii de produse refractare din Alba 
Iulla raportează : planul de produc
ție pe 8 luni ale anului a fost înde
plinit cu 22 de zile mai devreme. Pe 
această bază se va realiza o produc
ție globală suplimentară In valoare

partid, noi și părinții 
tri, generațiile de 
ne-am asumat o răspun
dere și mai mare în fata 
viitorului acestei națiuni ; 
să-i dăm României un loc 
de cinste în lume, să-i 
dăm poporului prosperi
tate, să-l facem cu ade
vărat . stăpin deplin și

noș- 
azi

de 15,3 milioane lei. Se vor produc» 
peste plan, intre altele. 420 tone că
rămizi refractare și 2 000 tone șamo- 
tă refractară. (Ștefan Dinică).

• In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, energeticienii din județul Hu
nedoara au livrat suplimentar, în re
țeaua sistemului energetic național, 
peste 140 milioane kWh. în paralei 
ou sporirea producției de energie e- 
lectrică, energeticienii hunedoreni au 
economisit peste 6 200 tone combus
tibil convențional. (Sabin Ionescu).

• Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Miercurea Ciuc 
și-a depășit, la sfîrșitul primei de
cade a lunii august, angajamentele 
anuale ■— cu 1,7 milioane lei la pro
ducția globală și cu aproape 2 mili
oane lei la producția marfă. Tot la 
finele acestei decade, a fost consem
nat un alt succes : livrarea primelor 
produse la export. (I.D. Kiss).

— Și răspunderea ?
— Experiență si clarita

te de teluri, deci lucidi
tate. Nu numai opțiune, 
ci acțiune. Previziune. A 
nu prevedea nimic, în
seamnă a nu recolta decit 
nimic. Curaj al deciziei și 
control. Adică încredere 
verificată și autocontrol.

Contemporanii noștri

Dialog
cu un tînăr 
bucureștean

responsabil pe destinele 
sale.

— Pentru asta, am a- 
vut o experiență proprie, 
și am profitat și de ex
periența altora.

— Am’ citit undeva că 
bogăția experienței ciști- 
gată din cărți se numește 
erudiție. Dar că experien
ța proprie este înțelep
ciune. Și cel mai mic ca
pitol al propriei experien
țe este mai prețios decit 
milioane de capitole din 
cealaltă. Vasile. Conta 
spunea că, o dată ce re
cunoaștem că experiența 
este originea tuturor cu
noștințelor — și deci și a 
răspunderilor pe care le 
asumăm — tot ceea ce fa
cem trebuie să derive din 
aceasta și să aibă cit mai 
multe fundamente in ea.

Asumarea responsabili
tății față de cursul și fi
nalul fiecărei acțiuni în
treprinse.

— Să revenim pe teri
toriul uzinei.

— Prefer și eu.
— Cum ați sintetiza 

răspunderea colectivului 
căruia ii aparțineți ?

— în mare, prin calita
tea produselor care poar
tă marca uzinei și sint 
exportate in 26 de țări ale 
lumii. în mic. poate prin 
tendința fiecăruia spre 
autodepășire. N-aș spune 
că termenul „autodepâ- 
șire" stă pe buzele tutu
ror. in fond, nu termenul 
în sine contează, ci esența 
eforturilor depuse in a- 
cest sens.

— Este chiar tendința 
tuturor ?

— A majorității oovîrși- 
toare. Nu vă spune ni
mic faptul că media de 
virstă în uzina noastră 
este de 29 de ani ? Mai 
mult de o treime din cei 
ce lucrează aici sînt ute- 
ciști. Atunci, care să fie 
virsta dorinței de autode- ’ 
pășire, a năzuinței către 
perfecțiune, a pasiunii de 
a vrea să duci mai mult 
decît ți se pune pe umeri?

— Care este nota do
minantă a activității unui 
secretar de partid intr-un 
astfel de colectiv ?

— Complexitatea acestei 
activități. De la proble
mele fiecărui comunist, si 
nu doar ale celor care 
poartă un carnet de mem
bru de partid, ci ale tu
turor oamenilor din uzină, 
pînă la munca politico-e- 
ducativă desfășurată in 
paralel cu activitatea pen
tru asigurarea ritmicității 
producției, pentru îndepli
nirea și depășirea planu
lui. pentru asigurarea ca
lității fiecărui produs care 
poartă marca depusă a 
fabricii. De la disciplină, 
la colaborarea strinsă — 
întotdeauna în consens de 
teluri — cu conducerea 
tehnico-administrativă a 
uzinei. cu organizația 
U.Ț.C. și cu sindicatul. 
Probleme umane, proble
me sociale, probleme eco
nomice. Toate, probleme 
politice, deoarece toate 
sint raportate la marea 
răspundere pe care ne-am 
asumat-o în fata partidu
lui și a noastră inșine : 
aceea de a ne menține in 
frunte. Probleme sint des
tule. De la corelarea apro
vizionării materiale, la a- 
sigurarea ritmicității li
vrărilor de materii prime 
de către partenerii noștri. 
Orice dereglare în acest 
domeniu provoacă ori 
glomerarea rampelor 
descărcare, ori goluri 
producție. Avem astfel 
probleme în momentul
tată cu doi dintre furni
zorii noștri : Govora și 
Medgidia. Desigur, și noi. 
si ei. ne-am asumat o 
răspundere. Dar se im-
Ioan GRIGORESCU
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de 
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(Continuare 
în pag. a V-a)
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Eveniment de seamă în lupta pentru făurirea
unității mișcării muncitorești din tara noastră

Se împlinesc astăzi șapte decenii 
de la prima Conferință pe țară a or
ganizațiilor sindicale din România 
(13—15 august 1906), eveniment de o 
deosebită însemnătate în istoria miș
cării noastre muncitorești, care a 
exercitat o profundă și fertilă înrîu- 
rire asupra dezvoltării ei ulterioare. 
Evocarea acestui moment constituie 
un prilej de a reliefa vechimea miș
cării noastre muncitorești, maturiza
rea politică timpurie a clasei noastre 
muncitoare, tendința spre unitate 
care a animat-o încă de Ia începu
turile afirmării ei în viața social- 
politică.

Așa cum se știe, de la închegarea 
primelor sale asociații de întrajuto
rare — încă în prima jumătate a 
veacului trecut — clasa muncitoare 
din România a străbătut un drum 
continuu ascendent pe planul orga
nizării sale profesionale și politice. 
Dacă pînă la începutul deceniului al 
optulea al secolului trecut, între 
formele de organizare ale muncitori
lor au predominat asociațiile, casele 
și societățile de întrajutorare, pe 
măsura creșterii numerice a rîndu- 
rilor proletariatului, a radicalizării 
lui in condițiile intensificării exploa
tării capitaliste, a răspindirii marxis
mului și trecerii mișcării socialiste 
pe pozițiile socialismului științific, 
organizațiile profesionale evoluează 
cu rapiditate in direcția transformă
rii lor în organizații sindicale, de 
luptă pentru apărarea intereselor 
muncitorești. Militanți de frunte ai 
vechii mișcări socialiste au definit, 
în spirit marxist, rolul organizațiilor 
sindicale, raporturile lor cu organi
zațiile politice ale proletariatului, 
accentuînd spiritul de clasă, caracte
rul de luptă pentru satisfacerea re
vendicărilor muncitorești pe care 
trebuiau să-l aibă sindicatele.

Procesul de transformare a asocia
țiilor profesionale în sindicate s-a 
accelerat mai ales după făurirea, în 
1893, a partidului politic al proleta
riatului român — P.S.D.M.R. ; s-au 
creat astfel în acei ani sindicatele 
lucrătorilor zidari și lemnari din 
Galați (1893), lucrătorilor brutari din 
Brăila (1893). muncitorilor ieșeni 
(1893), franzelarilor din București 
(1894). lucrătorilor curelari și cizmari 
din Galați (1894), muncitorilor din 
Piatra Neamț etc. Compoziția lor 
era exclusiv muncitorească, iar sta
tutele lor înscriau la loc de seamă 
principiile luptei de clasă și ale in
ternaționalismului proletar, ale de
mocrației interne de organizație.

înmulțirea și întărirea continuă a

organizațiilor profesionale, sarcinile 
multiple aflate în fața acestora au 
adus la ordinea zilei, in această pe
rioadă. cerința centralizării lor. Ast
fel. s-a creat în deoembrie 1896 Uni
unea sindicatului breslelor, o formă 
organizatorică superioară, avînd me
nirea de a asigura coordonarea ac
tivității sindicatelor din România. 
Deși a avut o existență de scurtă 
durată. Uniunea sindicatului bresle
lor a contribuit la întărirea a nu
meroase organizații sindicale, la 
strîngerea legăturilor dintre ele.

Tendința spre unitate și centrali
zare avea să capete un nou impuls 
la începutul veacului nostru, în con
dițiile avîntului general pe care l-au 
-cunoscut în acei ani luptele munci-

resimțite de făurire a unității mun
citorești.

Pregătirea conferinței — începută 
încă din primăvara anului 1906 — a 
fost marcată de numeroase întru
niri și dezbateri în organizațiile sin
dicale locale din întreaga țară și in 
coloanele ziarului „România munci
toare". Subliniind cerința convocării 
conferinței, ziarul scria în numărul 
său din 7—14 mai 1906 : „După cum 
muncitorii simt nevoia de a se uni 
în sindicat spre a stabili o linie de 
conduită unică față de patron sau 
patroni, după cum sindicatele deo
sebite simt iarăși nevoia de a se 
pune în legătură spre a stabili 
aceeași linie comună de conduită, tot 
asemenea și o mișcare luată in in-

70 de ani de la crearea Comisiei 
Generale a Sindicatelor din România

torești. Este de remarcat că spre 
a-i abate pe muncitori de la lupta 
de clasă și a propaga în rîndurile 
lor spiritul „armoniei între clase", 
statul burghezo-moșieresc a creat, 
prin Legea Meseriilor adoptată in 
anul 1902, corporațiile — organizații 
de breaslă, formate din patroni și lu
crători. In scurt timp însă, munci
torii s-au convins, prin propria ex
periență, de adevăratul caracter al 
corporațiilor, au înțeles că numai 
organizîndu-se în sindicate vor pu
tea lupta cu succes pentru satisfa
cerea doleanțelor lor. Drept urmare, 
în anii 1905—1906 s-au creat sindica
te în numeroase centre din țară, 
pină la sflrșitul anului 1906 numărul 
lor ajungînd la peste 90, cu circa 
7 000 de membri. Ele s-au afirmat In 
acei ani ca organizații de clasă com
bative, jucind un rol de seamă In 
organizarea a numeroase acțiuni gre
viste, participind la manifestații po
litice, între care se detașează de
monstrațiile de solidaritate cu revo
luția rusă din 1905—1907. cu eroicul 
echipaj revoluționar al crucișătorului 
rus Potemkin, în urma cărora gu
vernul român a acordat celor 700 de 
marinari ruși azil politic. Tocmai în 
condițiile creșterii rapide și viguroa
se a mișcării sindicale a avut loc 
prima Conferință pe țară a sindica
telor din România, chemată să răs
pundă necesității tot mal puternic

tregul el simte necesitatea de a-șl 
apropia elementele din care se com
pune, de a-și topi energiile indivi
duale în aceeași mare și generală 
activitate, spre a-șl garanta prin 
aceasta mersul sigur și succesul ne
îndoielnic".

Conferința s-a deschis la Bucu
rești în ziua de 13 august, în pre
zența a 94 de delegați, reprezentînd 
organizațiile sindicale din principa
lele centre ale țării, cercurile socia
liste din București. Iași, Brăila, Paș
cani, precum și unele societăți de 
ajutor reciproc. Fapt deosebit de 
semnificativ, la lucrările conferinței 
au participat șl delegați din Transil
vania și Bucovina. Principalele pro
bleme abordate au fost organizarea 
și propaganda sindicală, legislația 
muncitorească, lupta împotriva cor
porațiilor, raporturile cu mișcarea 
socialistă. Desfășurate pe baza ra
poartelor prezentate de Al. Constan- 
tinescu, I. C. Frimu, M. Gh. Bujor și 
alți militanți socialiști și sindicali, 
dezbaterile nu s-au limitat numai la 
cadrul profesional-economic, ci s-au 
extins și asupra unor probleme cu 
caracter politic. Ele au arătat că 
marea majoritate a delegaților erau 
însuflețiți de năzuința spre unitate, 
văzînd în aceasta chezășia creșterii 
continue a forței și influenței mișcă
rii sindicale în viața social-politică.

însemnătatea deosebită a confe
rinței decurge din faptul că ea a

hotărit crearea Comisiei Generale a 
Sindicatelor din România, ca organ 
de conducere și coordonare a acti
vității organizațiilor sindicale, reali- 
zindu-se astfel centralizarea sa or
ganizatorică. Totodată, conferința a 
adoptat statutul general al sindicate
lor, care a înscris la temelia organi
zării lor principiile fundamentale ale 
luptei de clasă, unității muncitorești, 
internaționalismului proletar. Se 
sublinia, de asemenea, că scopul ac
tivității sindicale era îmbunătățirea 
situației materiale a clasei munci
toare ; din sindicate , puteau face 
parte toți oamenii muncii, fără deo
sebire de sex, religie și naționalitate.

Conferința a consemnat condam
narea de către muncitorime a cor
porațiilor. ca organizații slujind in
teresele patronatului, ale statului 
capitalist. „întreaga conferință, în 
aplauzele generale ale sălii întregi — 
scria „România muncitoare" din 
20—27 august 1906 — a condamnat 
în mod definitiv parodia corporații
lor și a Legii Meseriilor".

Pe temeliile solide așezate de Con
ferința din 1906, mișcarea sindicală 
din țara noastră s-a dezvoltat vigu
ros în anii următori, s-a afirmat tot 
mai puternic pe arena social-politi
că. drept exponentă și apărătoare a 
intereselor vitale ale proletariatului. 
Inrîurirea pozitivă pe care au exer
citat-o hotărîrile primei Conferințe 
pe țară a sindicatelor asupra dez
voltării mișcării muncitorești s-a re
flectat nu numai în creșterea forței 
și combativității acțiunilor clasei 
muncitoare, dar și în crearea, un an 
mai tîrziu, a Uniunii Socialiste din 
România și în refacerea, în 1910, a 
partidului politic al clasei muncitoa
re — Partidul Social-Democrat, care 
în focul marilor bătălii sociale din 
perioada 1918—1921 avea să se trans
forme în Partidul Comunist Român.

Unitatea muncitorească, atît de 
viu întruchipată în lucrările confe
rinței, s-a înscris ca o prețioasă 
moștenire în patrimoniul tradițiilor 
mișcării noastre muncitorești, ce 
avea să fie dezvoltată și îmbogățită 
în deceniile următoare, pînă la în
făptuirea deplinei unități politice și 
organizatorice a clasei muncitoare, 
întruchipată în partidul unic mun
citoresc, sub conducerea căruia a 
fost realizată victoria deplină a noii 
orînduiri în România,

Dr. Vasile PETRIȘOR 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorice 
și soclal-polltice 
de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

Modernul hotel „Transilvania" din Alba lulia

Invitație 

la drumeție
Oficiul județean de turism 

Alba se străduiește să asigure 
amatorilor de drumeție posibili
tatea de a cunoaște frumusețile 
naturale și monumentele isto
rice ale țării, orgahizînd diferi
te excursii pe rutele cele mai 
solicitate. în același timp este 
și o gazdă primitoare pentru tu
riștii sosiți pe meleagurile ju
dețului. De curind, la motelul 
„Dacia" din orașul Sebeș s-a 
deschis un nou camping cu 20 
căsuțe — capacitatea de cazare 
sporind astfel cu 40 de locuri. 
Campingul dispune de grup so
cial și lumină electrică. Tot aici 
a fost construit un nou spațiu 
de recepție și a fost extinsă te
rasa restaurantului. In munici
piul Alba lulia, hotelul „Tran
silvania" — care dispune de 
restaurant, bar si braserie — o- 
feră condiții optime de odihnă. 
Drumeții sînt invitați să po
posească și la cabana Sloboda, 
situată pe ruta Aiud-Rîmet, pre
cum și la cabana Scărișoara, 
aflată lîngă peștera și ghețarul 
cu același nume. (Ștefan Dinică).

In confruntare:
SCRISORI Șl RĂSPUNSURI

Analiză 
temeinică, 

măsuri 
constructive

Sinaia: peisajul montan se îmbogățește cu noi edificii moderne Foto : S. Cristian

Potlogi — „tirgușorul de cîmipie 
unde Constantin Brincoveanu a ctito
rit unul din monumentalele sale pa
late — va deveni, pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal, centru urban. La e- 
laborarea schiței de sistematizare a 
looalității și a detaliilor centrului ci
vic au luat parte activă comisia co
munală de sistematizare, deputați și 
cetățenii înșiși, în numeroase adunări 
care au avut loc în sate și la nivel 
de comună.

— Cele mai aprinse discuții — ne 
spune tovarășul Ștefan Neagu, pri
marul comunei — s-au purtat în le
gătură cu varianta optimă de siste
matizare a centrului civic. Cetățenii 
au făcut numeroase propuneri, au 
venit cu idei și au sugerat soluții, 
astfel că proieptul inițial pot spune 
că nu mai seamănă deloc cu cel ac
tual. Și e firesc să fie astfel, pentru 
că nimănui nu-i este indiferent cum 
va arăta centrul civic, de fapt „cartea 
de vizită" a viitorului oraș. Astfel, 
în varianta definitivă au fost încor
porate propunerile obștii referitoare 
la organizarea rețelei stradale, la re
gimul de înălțime al construcțiilor 
social-culturale, supraetajarea unor 
clădiri existente. O altă propunere 
făcută de către cetățeni și reținută 
de proiectant constă în asigurarea 
unui front larg de construcție pen
tru blocuri de locuințe chiar la in
trarea principală în localitate. întrea
ga arteră, pînă în apropierea Pala
tului brîncovenesc, aflat in renovare, 
va avea o arhitectură modernă. 
Ne-au fost alocate, în acest cincinal, 
un mare volum de investiții pentru 
dezvoltarea economico-socială și edi
litară a localității. Printre obiectivele 
de larg interes cetățenesc pe care le 
avem de executat, în prima etapă, se

numără rețeaua de alimentare cu 
apă și de canalizare a centrului civic, 
un mare complex meșteșugăresc (în 
care vor funcționa 16 unități de ser
vicii). două blocuri de locuințe pen
tru specialiștii comunei, un cămin 
de nefamiliști. regularizarea cursuri
lor de apă.

Primii pași spre urbanizarea loca-

Etapa actuală de dezvoltare a lo
calității, ritmul intens în care se con
struiește ridică numeroase probleme 
care impun respectarea cu strictețe 
a prevederilor legii sistematizării de 
către toți factorii implicați — pri
mărie, comisie de sistematizare, pro- 
iectanți, cetățeni. Or, din acest 
punct de vedere, există la Potlogi si

după intrarea în vigoare a legii sis
tematizării sau aflate în diferite sta
dii de execuție nu respectă condi
țiile de aliniere față de strada prin
cipală, deși clădirile respective sint 
amplasate chiar în centrul civic și 
aproape lipite unele de altele.

Principala vină 
stare de lucruri

pentru această 
o poartă, desi-

Gîndirea să fie constructivă, 
construcțiile să fie bine gîndite!

însemnări din viitorul centru urban Potlogi-Dîmbovița
lității Potlogi au și fost făouți. Cen
trul civic al comunei este de pe acum 
dominat de blocul petroliștilor, 
nimic mai prejos sînt și primele 
cuințe cu două niveluri înălțate 
săteni — variantă la care aderă 
mai multi. Și aceasta — după cum 
ne spunea primarul — nu numai 
pentru că așa prevede legea, ci și 
pentru că folosirea judicioasă a te
renurilor în folosul lor constituie un 
argument convingător. Dar nu tot
deauna și n>u 
cauză ?

Cu 
lo
de 
tot

pentru toți. Din ce

tuații care demonstrează că. uneori- 
nu se acționează în mod ferm și u- 
nitar. Așa se face că primăria nu a 
intervenit prompt, în toate cazurile, 
pentru a sancționa și opri la timp 
încercările unora de a-și face case 
în afara perimetrului construibil, 
începerea unor lucrări fără obține
rea prealabilă a autorizației sau ne- 
respectarea dispozițiilor din autori
zațiile de construire. Surprinde fap
tul că pînă și în centrul civic al co
munei unii își înalță acum case fără 
să aibă autorizații de construcție. De 
asemenea, unele locuințe construite

gur, comitetul executiv al consi
liului popular comunal, care a tratat 
autorizațiile de construcție ca pe o 
simplă formalitate și nu ca pe un 
instrument de îndrumare și control 
— sigur și eficient — al disciplinei 
în construcții. Nu este 
adevărat și faptul că o 
autorii documentațiilor, 
atelierul de proiectare 
Dîmbovița. Altfel nu se 
plică impresia de improvizație pe 
care acestea o lasă. în marea lor 
majoritate, documentațiile par a fi 
făcute fără ca proiectantul să-și fi

mai puțin 
vină au și 

respectiv 
al I.J.C.M. 
poate ex-

aruncat măcar o privire asupra vii
torului amplasament al locuinței 
proiectatș. Dar aceasta nu justifică, 
în nici un caz, abaterile de la pre
vederile schiței de sistematizare — 
în fond de la legea sistematizării. 
Mai mult: la secția de arhitectură, 
sistematizare și control — organul 
de specialitate al consiliului popu
lar județean — asemenea abateri 
sint încă necunoscute. Ceea ce de
notă că funcția de control a secției 
respective nu... funcționează 'In ca
dența și cu exigența cerută de dina
mismul vieții. Iată de ce sint nece
sare acțiuni energice, susținute, pen
tru popularizarea legii sistematizării. 
La fel de necesar este și controlul 
riguros, la toate nivelurile, asupra 
respectării dispozițiilor legii și preve
derilor schiței de sistematizare. Con
trol care va trebui exercitat încă din 
faza de proiectare și pe parcursul 
executării lucrărilor, și nu după rea
lizarea construcțiilor. Un asemenea 
mod de a acționa constituie impera
tivul major al procesului de siste
matizare. de a cărui respectare de
pinde unitatea de gîndire și de ac
țiune atît de necesară într-o acțiune 
de lungă durată și de înaltă răspurn- 
dere civică, așa cum este sistema- 

■ tizarea localităților. Gîpdirea asupra 
viitorului Să fie 
materializarea ei 
pînă la ultimul 
sistematizare nu
construi în 
construibil. ci și a construi 
rimetrul" concepției stabilite, 
pectîndu-se cu strictețe toate pre
vederile legii.

Cu cîtva timp în 
urmă, o scrisoare 
semnala o seamă de 
lipsuri și nereguli din 
activitatea Liceului de 
mecanică nr. 18 de pe 
bd. Energeticienilor din 
Capitală.

La această sesizare, 
Comitetul municipal 
București al P.C.R. a 
trimis redacției un 
amplu răspuns din 
care rezultă că pro
blemele semnalate au 
fost verificate temei
nic de către un co
lectiv alcătuit din ac
tiviști ai Comitetului 
municipal de partid și 
ai C.C. al U.T.C., pre
cum și din lucrători 
din cadrul M.E.I., ofi
ciului de control al 
primarului general și 
Inspectoratului șco
lar municipal. Redăm 
citeva din constatări
le și concluziile rezul
tate cu prilejul anali
zei întreprinse : direc
torul liceului, Ion 
Ceaușu, deși s-a dove
dit exigent și comba
tiv față de munca co
lectivului didactic și 
a elevilor, în unele 
împrejurări a folosit 
mai mult metodele de 
comandă în locul ar
gumentelor.

S-au constatat lip
suri și în activitatea 
și comportarea unor 
cadre didactice, mai 
ales a profesorilor de 
educație fizică. (De 
pildă, prof. Gheorghe 
Gheorghiu s-a abătut 
de la disciplina de ca
dru didactic, a absen
tat de la ore, nu a 
participat la viața 
școlii etc.). Pe de altă 
parte, în biroul orga
nizației de partid nu 
a existat un spirit de 
muncă colectiv și o- 
perativ. Nu toți mem
brii biroului au fost 
antrenați în conduce
rea muncii politico- 
educative din școală, 
iar secretarul birou
lui, Gheorghe Ștefă- 
nescu. de multe ori a 
fost depășit de sarcini.

în ședințele de birou 
sau în adunările gene
rale de partid nu s-au 
analizat în profunzime 
problemele de conți
nut ale învățămîntu- 
lui din școală, iar în
drumătorul U.T.C., 
prof. Laurențiu Hă- 
hăianu, a desfășurat o 
muncă formală, fără 
eficientă.

In partea finală a 
răspunsului sînt pre
zentate măsurile sta
bilite în vederea îm
bunătățirii activității 
liceului în noul an 
școlar. S-a hotărit 
astfel : desfacerea
contractului de muncă 
al pedagogilor Marin 
Popa. Viorel Firules- 
cu, Mihai Sandu pen
tru activitate profesio
nală și comportare ne
corespunzătoare. pre
cum și sancționarea 
cu mutarea discipli
nară din școală a prof. 
Gheorghe Gheorghiu, 
începind cu 1 septem
brie 1976 ; schimba
rea din funcția de în
drumător U.T.C. a 
profesorului Lauren
țiu Hăhăianu și încre
dințarea ________
cini unui membru al 
biroului 
de partid ; sancționa
rea directorului Ion 
Ceaușu cu avertis
ment. Comitetul U.T.C. 
va analiza în plenară 
lărgită munca educa
tivă din școală, stabi
lind măsuri concrete 
pentru întărirea aces
teia ; trimestrial se 
vor organiza întîlniri 
de lucru ale biroului 
comitetului U.T.C. cu 
membrii comitetului 
de internat-cantine și 
colectivul de pedagogi 
în vederea întocmirii 
unui program de ac
țiuni corespunzător, 
iar Inspectoratul șco
lar municipal va efec
tua în noul an școlar 
un control de fond a- 
supra întregii activi
tăți desfășurate de 
colectivul liceului. Co
mitetul de partid con
strucții va lua măsuri 
de completare a bi
roului organizației de 
partid cu cadre di
dactice din sectoarele 
importante ale școlii 
și va înlocui din func
ția de secretar pe tov. 
Gheorghe Ștefănescu.

Nu-i plăceau 
pomii

acestei sar-
organizației

După ce înfățișează 
frumusețea comunei 
sale — Păuliș, județul 
Arad — datorită po
milor roditori exis- 
tenți pe toate străzile, 
autorul unei scrisori 
ne relatează un fapt 
ieșit din comun. Ia- 
tă-1 : de mai bine de 
un an a fost 
primar al 
noastre Petru 
acest răstimp 
cut unele treburi 
pentru comună, 
nu știu — spunea au
torul — ce are cu 
pomii. Pe unde îi vede 
dă dispoziție să fie tă- 
iați. Mai întii, anul 
trecut, a scos toți cas
tanii și teii, de o rară 
frumusețe, care se gă
seau în fața primăriei. 
Anul acesta a început 
cu tăierea pomilor de 
pe strada principală", 
în continuare, cititorul 
nostru arată că mal 
dureros a fost cînd a 
început să scoată nuci 
frumoși, tei în plină 
vegetație și pruni în
floriți. în răspunsul 
Consiliului popular al 
județului Arad, relată
rile cititorului nostru 
sînt confirmate. Răs
punsul justifică doar 
formal acțiunea în 
sensul „autorizării" ei 
de către organul agri
col județean. Rațiunea 
aprobării ei — ceea ca 
este esențial — nu re
zultă însă din răs
puns. Se 
doar că „acest caz să 
fie prelucrat la prima 
adunare a președinți
lor birourilor execu
tive ale consiliilor 
populare și să fie 
sancționat pe linie ad
ministrativă. (Dintr-o 
altă adresă rezultă că 
a fost avertizat!). Tot
odată, se vor repartiza 
comunei 30 de nuci ti
neri spre a fi plantați 
în jurul terenului de 
sport

Un răspuns cel pu
țin needificator, la care 
redacția așteaptă pre
cizări.

ales ca 
comunei 
Hac. In 
el a fă- 

bun« 
„Dar

prevede

Neculai ROȘCA

Depuneri la .C.E.C. prin consimțămînt scris

■ ■■■■■■■■■■■■a

constructivă, iar 
să fie bine gîndită, 
detaliu. Pentru că 
înseamnă doar a 

limitele perimetrului 
în „pe- 

res-

Pentru a facilita efectuarea 
depunerilor la C.E.C. fără de
plasări în acest scop. Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
introdus forma economisirii pe 
bază de consimțămînt scris. Ca
racteristica acestei forme o con
stituie depunerea cu regularitate 
la C.E.C., din dispoziția solici
tatorului, a remunerației ce o 
are de primit sau a unei părți 
din aceasta. Depunerile se efec
tuează direct. în baza H.C.M.

nr. 2 037/1969, de către întreprin
derea sau instituția la care lu
crează solicitatorul, sumele res
pective fiind înscrise în libretul 
emis pe numele său ori în con
tul personal deschis la C.E.C.

Depunătorul poate solicita 
oricînd restituirea parțială sau 
integrală a sumelor economisite 
prin consimțămînt scris, precum 
și majorarea sau micșorarea su
melor consimțite a fi depuse' 
ori revocarea' consimțămîntului.Al. DUMITRACHE

O broșură avînd Impri
mate, pe coperta-i galbe
nă, chipurile a doi tineri 
ce se privesc unul pe ce
lălalt într-o atitudine ce 
sugerează invitația reci
procă la respect și res
ponsabilitate ne-a îndru
mat pe urmele unei ini
țiative pe care nu o pu
tem considera decît mai 
mult ca valoroasă. Tipări
tura fusese realizată la 
Alexandria, orașul în pli
nă expansiune din cîmpia 
Burnazului. încă cu trei 
ani în urmă, iar tinerii de 
pe copertă — unul în ți
nută de muncitor, purtînd 
cască de protecție, altul în 
port țărănesc teleormă- 
nean — erau născuti si 
crescuți la tară. în ace
lași sat. dar ajunși, dato
rită condițiilor noi ale so
cietății noastre, avîntului 
industrializării, muncitori 
în fabrică.

Conținutul broșurii, o- 
dată parcurs, nu oferea, 
mărturisim, satisfacția li
nei lecturi reale, după 
cum titlul te îndemna să 
crezi. Nu era o carte de 
lectură, ci un regulament 
statornicind o serie de 
principii și norme de des
fășurare a întîlnirilor ce 
aveau să se succeadă. sub

genericul Fiii uzinei — fiii 
satului, în numeroase co
mune din apropierea cen
trelor industriale Turnu- 
Măgurăle. Roșiori de 
Vede, Alexandria. Iniția
tiva, pornită de la combi
natul de îngrășăminte chi
mice de pe malul Dunării 
și de la întreprinderea de 
aparataje și accesorii pen
tru instalații în construc
ții din orașul reședință de 
județ, se dovedise valo
roasă și se acționa în di
recția extinderii și gene
ralizării ei ca o metodă 
de lucru educativ-politi- 
că eficientă.

Citeva lămuriri sînt ne
cesare.

Industrializarea tării, 
dezvoltarea rapidă si ar
monioasă a tuturor regiu
nilor. construirea de mari 
întreprinderi si uzine în 
orașe fără tradiție indus
trială au dus la atragerea 
în sfera activităților de 
fabrică, activități moder
ne implicind înalte cerin
țe profesionale, a unui 
mare număr de brațe de 
muncă, provenind din me
diul sătesc. în bună mă
sură. întreprinderile nou 
construite si-au recrutat 
muncitorii din satele în
vecinate. Aceștia, califi

cați fie direct în fabrică, 
fie trimiși să deprindă 
meseria în centre de pro
ducție similare mai vechi, 
au devenit iscusiți mînui- 
tori ai strungurilor, rabo- 
tezelor, marilor agregate 
ori aparatelor de precizie. 
Este cursul unui proces 
firesc. în cadrul căruia 
zona Teleormanului apare 
în prim plan. Nici la Ale
xandria. nici la Turnu, 
nici la Roșiori sau Zimni- 
cea nu au ființat, pînă în 
anii noștri, poli industriali 
de atracție și, odată cu 
nașterea combinatului chi
mic. a fabricii de apara
taje și instalații pentru 
construcții, cu întreprin
derea de rulmenți, au tre
buit să fie formate „pe te
ren" cadrele muncitorești 
necesare. Acești munci
tori. în cea mai mare par
te a lor. au continuat si 
continuă să locuiască 
însă în satele natale, de- 
plasîndu-se către și de la 
fabrică zilnic, constituind, 
cum s-a încetățenit în 
vorbire, categoria zisă a 
navetiștilor. Prin urmare, 
devenind fii ai uzinei ei 
au rămas în aceeași mă
sură fii ai satului, si este 
în interesul societății, al 
întreprinderii industriale

și al obștii sătești ca ei să 
fie atît muncitori sîrguin- 
cioși. îndeplinindu-și cu 
pasiune sarcinile, cît si 
buni cetățeni, participant! 
activi la viata comunei, la 
bunul mers al treburilor 
obștești, la continua con
solidare economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor

oameni, comportamentul 
lor la locul de muncă și 
comportamentul lor de a- 
casă, măsura în care a- 
cești tineri muncitori își 
onorează, prin rezultatele 
activității din uzină, satul 
de unde provin sau. dim
potrivă, acolo unde lu
crurile stau altfel.

produse realizate de ace
iași muncitori (inele de 
rulmenți, bile, rulmenți 
asamblați), unele perfec
te. dar și altele prezentînd 
defecțiuni datorate negli
jențelor în execuție, un 
grafic-calcul care, prin 
graiul cifrelor, punea in 
lumină consecințele nega-

statură mijlocie, cu pri
viri inteligente, secretar 
de U.T.C. în întreprinde
re, de profesie strungar, 
a făcut, cu competență, o 
prezentare a condițiilor 
din întreprindere, condi
ții de fabrică ultramoder
nă. unde este o plăcere să 
lucrezi, și i-a invitat cu

FII Al ll/MI-FIIAI SA1ULIU
agricole de producție, să-și 
aducă contribuția la îm
bunătățirea si perfecțio
narea climatului spiritual 
socialist al satului.

Inițiativa Fiii uzinei — 
fiii satului, apărută cu 
trei ani în urmă în Te
leorman. vine tocmai în 
întîmpinarea acestui du
blu deziderat. Prin inter
mediul muncitorilor pro
venit! din mediul sătesc, 
și rămași cetățeni ai co
munei. fabrica se intil- 
neste cu satul într-o adu
nare deschisă si ia in dis
cuție problemele acestor

La Siliștea, în lunca rîu- 
lui Teleorman, am asistat 
la o confruntare de acest 
gen...

Era lntîlnirea dintre sat 
și întreprinderea de rul
menți. unitate căreia co
muna îi asigură un pro- 
cent însemnat din forța 
de muncă. La pavoazarea 
sărbătorească a căminului 
cultural, unde avea loc a- 
dunarea. se adăugau pa
noul cu portretele frunta
șilor de la Siliștea. în 
realizarea sarcinilor de 
producție ale întreprinde
rii. o vitrină înfățișînd

tive decurgînd. atît pen
tru muncitorul respectiv, 
cît și pentru întreprinde
re. din absente, din întîr- 
zieri, din insuficienta pre
ocupare pentru respecta
rea normelor de discipli
nă. a cerințelor profesiei.

In fata unei adunări la 
care participau atît repre
zentanți ai întreprinderii, 
cît și numeroși săteni — 
printre aceștia autorități
le comunale, precum și 
membrii familiilor munci
torilor de Ia întreprinderea 
de rulmenți originari din 
comună — un tînăr de

seriozitate pe consătenii 
lui. el însuși fiind unul 
dintre muncitorii-fii ai sa
tului. să-și onoreze, prm 
rezultatele din producție, 
comuna natală. A vorbi! 
un om în virstă. țăran din 
sat. tatăl unuia dintre 
muncitorii fruntași ai în
treprinderii de rulmenți : 
vizitase fabrica si a adus 
mulțumiri pentru condi
țiile create tinerilor țărani 
deveniți muncitori indus
triali. Pe ton părintesc, 
dar sever, el a criticat pe 
cei care au manifestat a- 
bateri de la cerințele

muncii, pe unii pentru ne- 
încadrarea în viața satu
lui. In același sens, dînd 
Îndemnuri cu lauda bine 
cumpănită și cu critica 
tăioasă, a vorbit primarul 
comunei. S-a ridicat la 
cuvînt o tînără muncitoa
re din laboratorul între
prinderii. care, la rîndul 
ei. a înfățișat multe as
pecte meritorii ale mun
citorilor originari din Si
liștea. fapte ce nășteau în 
cugetele celor prezenti — 
oeste cinci sute de oameni 
— un justificat sentiment 
de mîndrie. Era vorba de 
oameni plecați dintre ei 
si care trăiesc între ei. 
chiar dacă lucrează în a- 
fara cadrului comunei.

Au fost însă citate și 
unele cazuri — nu multe, 
este drept — la capitolul 
negativ. Doi — purtînd și 
unul și celălalt numele 
Florea — erau cunoscut! 
în întreprindere ca mun
citori ce absentează nemo
tivat de la lucru, ce au 
dormit în timpul orelor de 
muncă, ce dau rebuturi. 
Către ei s-au îndreptat, 
tăioase și admonestative. 
privirile unei săli pline de 
oameni reprezentînd sa
tul, în vreme ce membrii

familiilor acestora treceau 
prin penibile momente de 
jenă. Piesele rebutate din 
Vitrina calității, aflată în 
bolul de la intrare, în vă
zul tuturor, erau opera 
lor, după cum graficul- • 
calcul înfățișînd. în am
bele sensuri, pentru între
prindere și pentru ei în
șiși, pierderile rezultînd 
din ore de muncă irosite, 
din rebutarea unor piese, 
din riscurile pe care le 
comportă abaterile de la 
disciplina muncii, se re
ferea tot la aceste „ca
zuri".

Un duș rece ?... O lecție 
severă ?...

Si una și alta.
Ceea ce mi s-a părut 

Insă mai important, cu 
mult mai important decît 
faptul în sine, sînt me
toda. terapeutica aplicată. 
Ne putem imagina că. 
față de abateri ca cele ci
tate mai sus. orice mem
bru al unui colectiv de 
fabrică este chemat să dea 
socoteala în fața sindica
tului. a organizației de ti
neret. a echipei din care 
face parte, a conducerii 
întreprinderii, si nimeni 
nu poate rămîne insensi
bil — omul este om și se

simte ! — la dojană. la 
critică, la sancțiune. Dar 
adus în fața unei colecti
vități în mijlocul căreia 
s-a născut și a crescut, 
pus față-n față cu exem
ple de cu totul altă na
tură. tot „cazuri", dar po
zitive. și descoperite nu 
cine știe unde, ci în sînul 
aceleiași colectivități, de 
piatră să fie cineva și tot 
nu poate rămîne nepăsă
tor.

Inițiativa Fiii uzinei — 
fiii satului, pe care am 
descoperit-o prin mijloci
rea unei broșuri cu co
perta galbenă, tipărită Ia 
Alexandria în 1973. și-a 
dovedit și aim virtuți. 
Despre acestea însă poa
te într-o altă relatare. O 
mențiune, totuși, am vrea 
să mai facem in încheie
rea acestor rînduri : anu
me că reuniunile de ge
nul celei intîlnite în co
muna din lunca rîului Te
leorman nu se consumă 
ca fenomene întîmplătoa- 
re. ci se înscriu într-o 
suită de acțiuni bine gin- 
dite și bine organizat».

N. Popescu- 
BOGDANEȘn
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R.S.S. ARMEANA
în cea de-a doua zi a șederii în 

R.S.S. Armeană, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat citeva din 
centrele de interes ale capitalei 
armene — Erevan.

Pe străzile însorite ale străvechiu
lui oraș, inalții oaspeți români — 
însoțiți de K. S. Demircean. mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Armenia, de 
B. E. Sarkisov, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Armene, de alți con
ducători ai organelor locale de partid 
si de stat — au fost salutați cu deo
sebită simpatie de mii de cetățeni.

în marea piață Lenin, arhitectul- 
sef al orașului dă ample explicații 
in legătură cu criteriile care au stat 
la baza sistematizării centrului civic 
al Erevanului, reconstruit în stilul 
specific al arhitecturii armene.

Este vizitat apoi impunătorul mo
nument. ridicat pe una din colinele 
orașului în memoria victimelor ge
nocidului din aprilie 1915.

în continuare, în frumosul „Parc

al Victoriei", situat pe o altă colină 
a capitalei armene, este vizitat ma
sivul monument „Patria mamă", ri
dicat aici ca un simbol al hotărîrii

poporului armean de a-și apăra li
bertatea și independenta, de a asigu
ra progresul și înflorirea Armeniei, 
înaintarea ei continuă pe calea so
cialismului și păcii. Este vizitat, de 
asemenea, monumentul ridicat în 
cinstea celei de-a 50-a aniversări a 
Revoluției Socialiste din Octombria.

La Expoziția realizărilor 
economiei nationale a R.S.S. Armene

>
Tot în cursul zilei de joi, tovară

șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
R.S.S. Armene.

La intrarea în expoziție, înalții 
oaspeți români au fost întîmpinați 
și salutați cu căldură de Iuri Go- 
geamirean, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, de alte 
cadre de conducere din economia 
R.S.S. Armene.

Conducîndu-i pe oaspeți prin sălile 
expoziției, gazdele dau explicații în 
legătură cu principalele direcții de 
dezvoltare a economiei R.S.S. Ar-

mene, cu realizările obținute de oa
menii muncii din Armenia sovietică 
în modernizarea și diversificarea 
producției. în fabricarea unor pro
duse de tehnicitate ridicată si cali
tate superioară. în aplicarea în prac
tică a cuceririlor științei și tehnicii 
avansate.

în pavilionul central al expoziției

rtnt vizitate standurile care înfăți
șează dezvoltarea industriei con
structoare de mașini, electronice, 
chimice, de materiale de construcții, 
de prelucrare a lemnului, precum și 
standurile industriei ușoare și ali
mentare.

La încheierea vizitei., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au consemnat următoarele 
în cartea de onoare a expoziției : 
„Nc-a făcut plăcere să vizităm Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a R.S.S. Armene — care în
fățișează marile succese obținute de 
oamenii muncii din Armenia sovie
tică în dezvoltarea industriei și agri
culturii. în modernizarea producției 
și ridicarea nivelului de trai. Urăm 
din inimă poporului armean prieten 
noi și mari realizări pe calea înflo
ririi economice și sociale a patriei, 
a făuririi socialismului și comunis
mului".

La Institutul de chimie organică fină
in continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită și s-au

La Institutul de chimie organică fină

întâlnit cu cercetătorii și oamenii de 
știință de la Institutul de chimie 
'organică fină al Academiei de știin
țe a R.S.S. Armene. Oaspeții au 
fost salutați la sosire de prof. dr. 
Garkis Vartanian, membru corespon
dent al Academiei de științe a 
U.R.S.S., directorul institutului, pre
cum și de alte cadre de conducere.

în biroul directorului, oaspeții ro
mâni sînt informați pe larg în le
gătură cu profilul și preocupările 
institutului, cu realizările colectivu
lui de aici. Institutul este Specializat 
în cercetări fundamentale pentru in
dustria de medicamente, în elabo
rarea tehnologiilor pentru diverse 
produse farmaceutice și experimen
tarea acestora. în cadrul institutului 
lucrează circa 350 de 1 cercetători 
științifici, care își desfășoară activi
tatea în 7 laboratoare chimice de 
diferite profiluri.

Tovarășa Elena Ceaușescu se in
teresează de modul cum este orga
nizată activitatea institutului, de 
profilul și pregătirea cadrelor de 
cercetători care lucrează aici, pri
mind explicații amănunțite.

Sînt vizitate apoi câteva din labo
ratoarele institutului, precum și sec
țiile tehnologice. Peste tot. cercetă
torii și ceilalți lucrători ai institu
tului i-au‘ întâmpinat cu căldură pa 
inalții oaspeți români.★

După-amiază, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena

La Expoziția realizărilor economiei naționale a R.S.Ș. Armene

Ceaușescu au făcut o vizită la fru
mosul centru turistic de pe malul 
lacului montan. Sevan, situat la o 
înălțime de aproape 2 000 de metri.

Plecarea

iNTlLNIRE LA C.C. AL U.T.C.L. DIN ARMENIA
Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem

bru al Biroului C.C. al U.T.C., s-a 
întîlnit joi la sediul C.C. al U.T.C.L. 
din Armenia cu Gaik Kotangian, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist din Armenia.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost exprimată 
dorința comună de a dezvolta oon- 
tactele și schimbul de experiență 
între U.T.C. și U.T.C.L., între 
organizațiile revoluționare de ti-

neret din Republica Socialistă Româ
nia și 
întări
fiintre aceste organizații, în scopul 
mobilizării tot mai largi a tineretu
lui la opera de construcție socialistă 
ce se desfășoară în cele două țări, 
în lupta pentru progres social, pace 
Și înțelegere intre popoare.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
ambiantă de caldă cordialitate și 
prietenie.

R. S. S. Armeană, de a 
conlucrarea și colaborarea

Zeci de mii de cetățeni au. ținut 
să fie prezenți pe străzile orașului 
Erevan pentru a-i saluta, la plecare, 
pe inalții oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți pînă la aeroport și salutați cu 
deosebită căldură, la despărțire, de 
tovarășii K. S. Demircean. membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Armenia. B. E. Sar
kisov, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Armene, G. M. Voskanian și 
V, B. Galumian, secretari ai-C.C. al

P.C. din Armenia. O. S. Kotangian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. din 
Armenia. R. H. Svetlova, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Armene, L. P. Manaserian, 
șef de secție la C.C. al P.C. din Ar
menia, de alți conducători ai_orga- 
nelor de partid și de stat locale.

Tinere îmbrăcate în frumoase cos
tume naționale oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori. într-o 
atmosferă de caldă prietenie, gazde
le i-au condus Ia avion pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și le-au urat drum bun.

r

LEG
în fiecare zi. din grădini pornesc 

spre piețe cantități importante de 
legume destinate bunei aprovizio
nări a populației. Important este 
că. în acest sezon, printr-o conlu
crare strînsă intre unitățile agrico
le și întreprinderile județene de 
valorificare a legumelor și fructe
lor, să se asigure recoltarea ritmi
că a produselor, astfel incit acestea 
să ajungă în stare proaspătă la 
consumatori, să se asigure materia 
primă necesară industriei de con
serve. După cum am fost informați 
la centrala pentru valorificarea le
gumelor și fructelor, săptămînal, 
cadre de conducere din cooperati
vele agricole — președinți, ingineri 
șefi, precum și șefi de fermă — se 
întîlnesc cu reprezentanții I.L.F. 
pentru a întocmi graficele de re
coltare și livrare pentru următoa
rele 7 zile. Cu acest prilej, se sta
bilește producția de legume care 
trebuie livrată, cu destinații preci
se. Acest mod de organizare a per
mis să se muncească mai organizat, 
să se livreze ritmic mai multe le
gume. ceea ce asigură o aprovizio
nare satisfăcătoare a pieței cu aces
te produse. în legătură cu modul 
în care s-au desfășurat pînă acum 
lucrările de recoltare și livrarea 
legumelor se impun unele con
cluzii.

în cele mai multe unități agrico
le se urmărește respectarea grafi
celor de recoltare și livrare a le
gumelor. ceea ce, evident, este atît-

UM ELE %%culese cu grijă, 
e pe piață

Pregătiri pentru
însămînta rea griului

în avantajul unităților agricole, cit 
Si al consumatorilor care benefi
ciază de legume proaspete în can
tități îndestulătoare. Din datele 
furnizate de centrala de specialita
te rezultă că, în perioada 1—11 
august, cooperativele agricole din 
județele Timiș, Dolj etc. au res
pectat graficele de livrare a to-

ducerile unităților agricole, precum 
și reprezentanții I.L.F, au datoria 
să acționeze energic in vederea res
pectării graficelor de recoltare a 
legumelor. La tomate, de exemplu, 
dacă se întîrzie culesul, pierderile 
ajung pînă la 50 la sută. Nu rare 
au fost cazurile cînd la piață au 
ajuns produse fără „față comercia-

Recomandări ale centralei 
de specialitate și situația 
din unele unități agricole

matelor și a altor sortimente de 
legume. Trebuie arătat însă că, în 
multe unități agricole, îndeosebi în 
cele din județele Ilfov, Ialomița, 
Constanta. Galați. Buzău nu se res
pectă graficele de livrări. Adesea 
se întîmplă ca în primele 3—4 zile 
să nu se culeagă nimic din cantită
țile de roșii prevăzute în grafice, 
ca apoi să se lucreze în iureș, la 
sfîrșitul intervalului. în asemenea 
situații se produce aglomerarea 
mijloacelor de transport, care nu 
pot face față volumului mare de 
produse recoltate, cu toate urmări
le negative care decurg din aceas
tă situație : mari cantităti de roșii 
stau recoltate în cîmp, se produc 
aglomerări, atît la centrele 
cit

I.L.F., 
și la fabricile de conserve. Con-

lă“, cînd- din camioanele care aș
teptau la descărcat în fața fabrici
lor de conserve se scurgea sucul 
roșiilor.

Conducerile unităților agricole, 
adesea din comoditate, nu organi
zează rațional lucrările de recolta
re. Ei amînă această lucrare pînă 
cînd „grădina devine roșie" de to
matele care s-âu copt și răscopt. 
Or, în condițiile climatice actuale 
se întîmplă adesea ca fructele să 
crape, ceea ce, evident, se soldează 
cu pierderi, cu deprecierea mărfii. 
Centrala de specialitate a recoman
dat — dar acest lucru este bine 
știut de fiecare grădinar — că re
coltatul roșiilor de pe o tarla este 
bine să se facă elașonat, de mai 
multe ori în cursul unei săptămîni.

în acest fel va trebui să se proce
deze paste tot și atunci roșiile, ce
lelalte legume care se culeg și se 
livrează îp această perioadă vor fi 
de calitate superioară, vor fi mai 
prețuite de cei care beneficiază de 
ele — consumatorii.

Pentru ca legumele să ajungă în 
timpul cel mai scurt din grădini la 
piață sau laxfabricile de conserve, 
se cere să fie organizat mai bine 
transportul.. Or. în numeroase ca
zuri, camioanele nu fac decît 1—2 
transporturi pe zi. Sînt mai multe 
cauze care determină această situa
ție. S-a văzut că in unele unități 
agricole șefii de fermă sau briga
dierii organizează recoltatul doar 
atunci cînd camionul a sosit la 
marginea tarlalei. Evident, în ase
menea cazuri, mijloacele de trans
port trebuie să staționeze pînă cînd 
se strânge cantitatea necesară. Nu 
de puține ori recoltatul întîrzie 
din cauză că centrele de legume 
sau fabricile de conserve
asigurat ambalajele necesare, 
probleme care trebuie 
cu cea mai mare 
operativitate.

Pentru obținerea 
legume din acest
multă muncă, au fost investite fon
duri importante. Trebuie acționat 
cu cea mai mare răspundere pentru . 
ea la recoltarea, transportul și li
vrarea produselor să se respecte ' 
întocmai graficele stabilite.

IALOMIȚA

niu au 
Sînt 

rezolvate 
răspundere și

producției de 
an s-a depus

I. HERȚEG

Pregătirea viitoarei recolte de grîu 
constituie in momentul de față pre
ocuparea prioritară a cooperatorilor 
și mecanizatorilor, a lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat. Pînă 
la 12 august în I.A.S. au fost arate 
23 000 hec.tare — 81 la sută din su
prafețele care urmează a fi cultivate 
cu cereale de toamnă după premer
gătoare timpurii. Sămînța de orz 
este în întregime condiționată, iar 
cea de grîu — în proporție de 60 la 
sută, acțiune care conti
nuă în ritm susținut. în 
intervalul care a mai ră
mas pînă la începerea re
coltării florii-soarelui — 
ne informează tov. Emi-
lian Dicu, inginer-șef la Trustul 
I.A.S. Ialomița — în toate fermele 
I.A.S. se lucrează intens la nivelatul 
terenului, cele mai avansate unități 
la această lucrare fiind I.A.S. Bor- 
dușani și I.A.S. Roseți. Rezultate 
bune au înregistrat și cooperative
le agricole. Din cele 85 000 de ha 
care vor fi cultivate cu griu și 
orz au fost pregătite pînă acum 
35 000 ha. adică toata suprafața 
care a fost cultivată cu păioase. 
Cooperatorii de la cooperativa ,,23 
Februarie" din Borcea lucrau la 
selectarea seminței de griu din so
iul „Excelsior", obținută în lotul se- 
mincer propriu. „Vom semăna la 
toamnă 370 de ha de grîu și 50 ha 
de orz — ne-a spus tov. Constantin 
Nedelcu, președintele cooperativei a- 
gricole, și în momentul de față avem 
întreaga cantitate de sămînță asigu
rată. O treime din această suprafață

urmează după grîu anul I și a fost 
arată și fertilizată cu 80 de kg de su- 
perfosfat substanță activă la hectar".

în unitățile din raza S.M.A. Slobo
zia se lucrează cu toate forțele. La 
cooperativa agricolă din comuna Pe- 
rieți, 19 tractoare erau concentrate 
la arături pe ultimele 50 de ha care 
mai rămăseseră după griu. Terenul 
era în întregime eliberat. După cum 
ne spunea tov. Stan Măciucă, șeful 
secției de mecanizare, neîntirziăt va 

începe eliberarea celor 
100 de ha de resturi ve
getale după recoltatul
fasolei și odată cu aceas
ta tractoarele vor fi re
partizate la arături pe 

aceste terenuri. La cooperativa agri
colă din Amara, tovarășul Ștefan 
Budu, președintele cooperativei, ne 
arată o solă demonstrativă. în ce 
privește adîncimea, arătura cores
punde indicațiilor date de specialiști.

Din datele centralizate la direcția 
generală agricolă rezultă că o supra
față de 5 000 ha este ocupată încă de 
baloți sau de paie nebalotate. Refe
ritor la această situație, tov. ing. 
Ion Avram, director general adjunct 
la direcția generală agricolă, ne-a 
spus : „Trustul de mecanizare a luat 
măsuri de redistribuire a preselor în 
scopul încheierii grabnice a acestei 
lucrări. Rămîne doar ca unitățile a- 
gricole să-și organizeze mai bine 
munca și să elibereze neîntirziăt te
renul".

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

Producție 
diversificată, 
de calitate, 

corespunzătoare 
cerințelor populației 
în primele 7 luni ale anului, 

colectțvele din cadrul Grupului 
întreprinderilor de industrie 
locală Timiș au realizat și de
pășit sarcinile de plan la toți 
indicatorii — producție globală 
și marfă, export, beneficii, eco
nomii de metal. Angajamentele 
anuale asumate în întrecerea 
socialistă au fost deja îndepli
nite. După cum pe spune ing. 
loan Staicu, director general al 
grupului, un acoent deosebit a 
fost pus pe dezvoltarea produc
ției bunurilor de consum, co
respunzător cu măsurile stabili
te de programul adoptat în a- 
cest scop de conducerea parti
dului. Ca urmare, au fost omo
logate noi produse și sortimente 
alimentare, de marochinărie și 
mobilă, articole de uz casnic și 
gospodăresc, articole de' sport- 
turism etc. Concomitent, a cres
cut și, volumul livrărilor către 
comerțul socialist. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii").

Hărnicie 
și pricepere 

de buni 
gospodari 

Preocupări și rezultate 
ta întreprinderea 

de geamuri din Scăeni 
in folosirea deplină 

a capacității 
instalațiilor

Folosirea la parametri cit mai 
înalți a capacităților de producție 
reprezintă pentru colectivul între
prinderii de geamuri din Scăeni 
(Prahova) nu numai una din preo
cupările de prim ordin, dar și o 
importantă condiție pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Ca atare, la 
fiecare cuptor sau la utilajele de 
tras și laminat, oamenii s-au mo
bilizat. luind măsuri cuprinzătoare, 
incit să realizeze în fiecare schimb 
o cantitate cit mai mare de geam 
peste sarcina planificată. „în acest 
scop, ne relatează directorul unită
ții, ing. Constantin Olteanu. maiș
trii, fochiștii. muncitorii suprave
ghează cu deosebită atenție inten
sitatea focurilor în cuptoare pentru 
a nu se produce avarii, revizuiesc 
cu grijă camerele generatoare, in
tervin cu promptitudine în cazul 
unor mici reparații curente. Asa 
s-a reușit să prelungim «viața» 
utilajelor. între două revizii și re
parații capitale, de la 35 la 60 de 
zile, fapt care .permite obținerea 
unui spor substanțial de producție".

Cele spuse de director sînt con
firmate de numeroase exemple în- 
tîlnite în secțiile unității. Iată pe 
scurt cîteva dintre ele : în 7 luni 
ale acestui an s-au produs peste 
plan 1 240 000 mp geam laminat și

600 000 mp geam tras. „Aceste can
tități suplimentare sînt oele mai 
mari obținute pină în prezent, pe 
seama capacităților existente de 
producție", ne spune tovarășul di
rector.

— Aveți asigurată desfacerea 
- lor ?

— Practic abia facem față cere
rilor și, de aceea, în toamna aces
tui an, cîteva din secțiile noastre 
vor fi modernizate și extinse. Gea
mul nostru este mult solicitat pe 
șantierele de construcții industriale 
și de locuințe din țară. Totodată, 
avem importante comenzi și de la 
clienți străini din Italia. R.S. Ceho
slovacă și, mai ales, din S.U.A. 
La oererea expresă a firmelor stră
ine ne-am mobilizat și am livrat 
în avans importante cantități de 
geam tras și laminat.

— Ce măsuri s-au întreprins In 
acest sens ?

— Pentru a onora în termene cit 
mai scurte comenzile și pentru a 
reduce cheltuielile legate de capi
tolul export, am trimis în portul 
Constanța o brigadă de 20 de mun
citori care asigură descărcarea din 
vagoane și încărcarea operativă pe 
nave a mărfurilor noastre. Conco
mitent, am luat măsuri ca. în in
cinta unității, ambalarea geamuri
lor să se facă mai rapid și mai eco

nomicos. Prin sisteme de contai- 
nerizare. bunăoară, am reușit nu 
numai să expediem mai repede 
marfa, dar să realizăm si impor
tante economii de cherestea și de 
alte materiale. Tot în ideea de a 
valorifica mai bine rezervele noas
tre interne, am organizat și un ate
lier de prelucrare a cioburilor de 
sticlă. Colectivul de muncă al ate
lierului. sub conducerea maistrului 
Ion Scîrlătescu, a reușit să produ
că, doar în cîteva luni, aproape 
100 000 mp geam de foarte bună ca
litate.

Pretutindeni pe unde am mers 
am dat de oameni harnici, preocup 
păți — așa cum spuneam la 
început — ca fiecare utilaj în parte 
să fie folosit la maximum, cu ran
damente de producție superioare. 
Pe panoul de onoare al întrecerii 
în cinstea marii noastre sărbători 
naționale — ziua de 23 August — 
am văzut portretele „celor mai 
buni dintre cei mai buni" sticlari 
ai unității. Iată cîțiva dintre acești 
fruntași : șefii de echipă Teodor 
Stan și Ion Rusu, maiștrii Gheor-' 
ghe Moroianu Și Dionisie Dărăban, 
fochistul Mihai Gioti, inginerii 
Gheorghe Matei și Gheorghe Ef- 
timie.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Interior la fabrica de geamuri din Scăeni
Foto : Agerpres

Fruntașii în întrecere 
își întăresc, prin noi 

realizări, prestigiul
în adunarea generală a oa

menilor muncii de la întreprin
derea județeană de industrie 
locală Vrancea — care a avut 
loc nu de mult — colectivul Fa
bricii mixte din Adjud a fost 
evidențiat pentru bunele rezul
tate obținute în prima jumătate 
a anului. Recent, locul de frun
taș în întrecerea socialistă a 
fost consolidat prin noile suc
cese confirmate de bilanțul pri
mei decade din această lună. 
Prin depășirea indicelui planifi
cat de productivitate a muncii 
cu 7 000 lei pe fiecare lucrător, 
planul pe primele 8 luni la pro
ducția globală a fost îndeplinit 
cu 20 de zile mai devreme.

— S-au creat astfel premise
le — ne-a informat tov. Emilian 
Hoit, directorul fabricii — ca 
pînă la sfîrșitul lunii acest in
dicator să fie depășit cu 3,5 mi
lioane lei. Față de planul la zi 
s-a obținut o depășire în va
loare de 2,4 milioane lei și la 
producția-marfă. La export au 
fost livrate suplimentar produ
se în valoare de aproape 50 000 
lei valută. Cantități sporite de 
bunuri de larg consum au fost 
livrate și la fondul pieței. în 
prezent. numărul produselor 
destinate atît pieței interne, cît 
și celei externe a ajuns la 112, 
dintre care 35 sint produse asi
milate și introduse în fabricație 
numai în cursul acestui an. 
Produsele din lemn — garnituri 
de bucătărie, diverse piese de 
mobilier etc., precum și cele 
confecționate din răchită — în
tr-o gamă de peste 30 de sorti
mente — sînt din ce în ce mai 
solicitate. Cu toate acestea, ce
rerilor adresate de către benefi- 
ciari colectivul de muncă de 
aici le răspunde întotdeauna cu 
promptitudine. (Dan Drăgu- 
lescu).
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I Pledoarie pentru o mai larga
și mai substanțială popularizare

a istoriei științei și tehnicii românești
o tradiție tehnico-Dispunem de 

științifică foarte bogată, componentă 
de seamă a civilizației românești, cu 
care avem toate temeiurile să ne 
mîndrim. Din păcate, această tradiție 
este mai puțin investigată științific, 
cunoscută Dacă exceptăm medicina, 
unde investigația și popularizarea 
trecutului se fac sistematic, istoria 
științei și tehnicii românești este încă 
un domeniu nedezvoltat. Am putea 
să explicăm faptul prin aceea că 
savanții și inginerii sînt în mod 
firesc în primul rînd oameni ai 
înfăptuirii eficiente, mai puțin preo
cupați de trecutul specialității lor de- 
cit de realizările lor Imediate. De 
altfel, chiar și pe plan mondial, 
istoria științei și tehnicii consti
tuie discipline relativ tinere. Sînt 
explicații cît se poate de logice, 
dar ele nu ne pot mulțumi, mai ales 
astăzi, cînd valorile trecutului re
prezintă impulsuri pentru înfăptuiri
le prezente și cînd cincinalul revo
luției tehnico-științifice nu reprezintă 
un răstimp doar al sporurilor calita
tive tehnice, ci și al creării unei noi 
viziuni, adecvată contemporaneității, 
asupra evolpției civilizației. Tineretul 
nostru, atras tot mai mult spre pro
fesiunile tehnice și științifice, are ne
voie de cărți de largă audiență, scrise 
competent și atrăgător, care să-i vor
bească despre trecutul unor ramuri 
importante tehnice și științifice ro
mânești de la metalurgie la con
strucții și transporturi, de la fizică 
la chimie și biologie. Și este fi
resc să ne Întrebăm de ce în 
bibliografia 
comandări 
teme.

Oferind 
euire, pămîntul țării noastre a fost 
una din zoneje unde, cu circa un mi
lion de ani în urmă, s-au produs e- 
tapele timpurii ale antropogenezei, 
deci și a făuririi primelor unelte în 
paleoliticul timpuriu. Despre arta e- 
pocii neoliticului și a epocii bronzu
lui la noi s-au scris lucrări remar
cabile, dar încă nici una despre teh
nica acelor vremi, deși nici unele 
realizări artistice nu ar fi fost posi
bile 
nele 
s-a 
rut

i Întrebăm de 
școlară nu există și re
da cărți pe asemenea

condiții optime de lo-

fără aceasta, iar despre u- 
unelte de aramă și bronz 

dovedit arheologic că au apă- 
mai întii la noi, pentru a se

răspîndi apoi în restul Europei. Și 
cite nu sînt de spus despre tehnica 
și știința Daciei, cu realizări deose
bite în metalurgie, minerit, construc
ții, hidrotehnică, meșteșuguri, medi
cină, astronomie etc.
fii ai acestor meleaguri au creat pri
mul vehicul purtat pe șine din isto
ria tehnicii, au utilizat cei dinții ex
plozivi în minerit, au realizat inge
nioasa moară cu roată cu făcaie 
(considerată străbuna turbinei Pel- 
ton). au preparat, după un procedeu 
chimic încă neeluoidat. culorile, de o 
neegalată strălucire și durabilitate, 
cu care sînt zugrăvite frescele de pe 
pereții exteriori ai unor biserici din 
nordul Moldovei, au construit, Încă 
din vremea lui Mircea cel Bătrîn, ia
zuri pe care astăzi le-am numi lacuri 
artificiale, ca cel de la Nucet (12 km 
lungime, 5—8 m adîncime). Cîteva 
asemenea opere de pionierat tehnic 
— de pildă, vehiculul de la Brad și 
roata cu făcaie — figurează cu cinste 
și în mari muzee străine. Un tunar 
„dac de neam", cum îi spune croni
carul turc Laonic Chalcocondil. Or
ban, a fost un părinte al artileriei 
grele, concepînd și construind gigan
ticele tunuri de asediu care au servit 
la cucerirea Bizanțului, iar un artifi
cier și cărturar sibian, C. Haas, a in
ventat rachetele cu trepte succesive 
de aprindere și aripioare în formă de 
delta, premergătoare cosmonavelor 
actuale. Un spirit de observație re
marcabil și un adevărat tezaur de 
ingeniozitate s-au materializat în ști
ința noastră populară (meteorologie, 
astronomie, medicină etc.), ca și în 
meșteșugurile de la sate și orașe, iar 
din rândurile unor mineri români 
s-au ridicat inovatori și inventatori 
pricepuți, ca Munteanu-Urs sau Idu 
Crăciun.

Tot pe pămîntul României a fost 
proiectată și construită, în secolul 
trecut, prima rafinărie de petrol din 
lume, la Ploiești ; au fost pentru pri
ma dată luminate cu electricitate 
străzile unui oraș. Timișoara ; a fost 
construit, prin îndrăzneala și geniul 
lui 
din 
pa 
fiu
Poenaru, a inventat prototipul tocu
lui , rezervor, un altul, maghiarul

----------
în feudalism,

A. Saligny. cel dinții pod de oțel 
lume (și cel mai lung din Euro- 
continentală în acea vreme). Un 
al acestor pămînturi, Petrache

\

TRIENALA
DE SCENOGRAFIE

FAPTUL

transilvănean Janoș Bolyai, a con
ceput cel dintîi sistem de geometrie 
neeuclidiană, cel mai de seamă me
dic român. Victor Babeș, a descoperit 
nu mai puțin de 50 microorganisme 
patogene și a creat metoda româ
nească de tratament al turbării, un 
fiziolog român, N.C. Paulescu, deține 
prioritatea mondială _ „___
leacului diabetului pe bază de ex
tras pancreatic. Prima ambarcațiune 
cu reacție cunoscută (Al. Ciurcu), 
primul avion cu reacție (H. Coandă) 
și primul avion care s-a ridicat de 
la sol prin propriile sale mijloace de 
bord (T. Vuia) sînt și ele creații ro
mânești, așa cum românii au inițiat 
și noi ramuri științifioe : sonicitatea 
(G. Constantinescu), biospeologia 
(Emil Gh. Racovițăj, freatobiologia 
(C. Motaș), mecanica invariantivă 
(Onicescu). geometriile Barbilian etc.

însăși terminologia științifică in
ternațională consemnează inventivi
tatea românească, începînd cu 
curbura lui Bacaloglu, continuînd cu 
becul Teclu, electroscopul Hurmu- 
zescu (cel dintîi electroscop modern), 
„Marea experiență românească" (in 
combaterea holerei), calorimetrul Mi- 
culescu (cu care s-a determinat cel 
mai precis echivalent mecanic al ca
loriei, mărime fundamentală a ter
modinamicii), procedeul de rafinare 
Edeleanu, funcțiile lui Pompeiu, 
curbele și rețelele Țițeica, fenomenul 
Cantacuzino, sindromul lui Parhon, 
granulele Palade, efectul Coandă, fe
nomenul și efectul Procopiu — și a- 
ceastă listă s-ar putea foarte mult 
prelungi, incit atunci tind am pre
zentat, în mai 1976, la 
a Academiei Republicii 
România o comunicare 
tăz temă a trebuit să

a preparării

o sesiune 
Socialiste 

pe aceas- 
mă măr

ginesc a enunța, pentru fiecare do
meniu, cîteva exemple reprezentati
ve. Pe drept cuvînt subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „Oamenii 
de știință din țara noastră sînt con
tinuatorii unor vechi și bogate tradi
ții de gindire și creație științifică, 
ai unei valoroase moșteniri lăsate de 
iluștrii înaintași, care au adus o con
tribuție remarcabilă Ia îmbogățirea 
tezaurului științei naționale, inclu
siv a celei universale".

Amplitudinea și valoarea acestei 
tradiții, pe care doar fugar am în-

vechi lăcaș al culturii
Foto : Leonid Stratulat

Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din lași 
românești

BRASOV. „Permanența si conti
nuitatea populației geto-dacice in 
Țara Birsei și in zona Brașovului" 
este titlul unei expuneri susținute 
la casa municipală de cultură din 
Brașov de prof. Ion Ghelase. Vor
bitorul s-a referit pe larg la nume
roasele documente materiale desco
perite în ultimii ani în această 
zonă. Tradiționala sărbătoare popu
lară „Nedeia munților", desfășurată 
intr-o poiană de la poalele Pietrei 
Craiului, s-a bucurat de participa
rea unor prestigioase ansambluri 
și grupuri folclorice 
țele Brașov, . Argeș,

din jude- 
__ .   Covasna, 

Dîmbovița, Prahova. Lucrări din 
ceramică, țesături, obiecte de arti
zanat specifice zonei montane au 
fost oferite de creatori miilor de 
turiști prezenți la sărbătoare. 
• HARGHITA. La cinematografele 
sătești a început prezentarea unui 
ciclu de filme documentare, sub ge
nericul „Miracolul economic româ
nesc". La casa de cultură din 
Băile Tușnad a avut loc recitalul 
de versuri patriotice „Țara mea". 
La Borsec se organizează concursul 
„Cel mai bun solist al seriei", o 
interesantă și atractivă formă prin 
care oaspeții participă direct la 
viața culturală a stațiunii. Galeria 
de artă a fondului plastic din 
Miercurea-Ciuc găzduiește expozi
ția de grafică a artistei harghitene 
Boer-Lenk Ilona. Formația de cîn
tece și dansuri populare a Între
prinderii de filatură și lină pieptă
nată din Miercurea-Ciuc se remar
că prin programele cultural-arlis- 
tice pe care le prezintă bilunar în 
localitățile unde locuiesc mulți 
muncitori ai întreprinderii — nave
tiști. Continuă, în întreg județul, 
acțiunea cultural-artistică intitulată 
„Săptămîna întreprinderii". • V1L- 
CEA. „Munca, izvorul bunăstării și 
al satisfacțiilor noastre" este titlul 
dezbaterii organizate de comitetul 
municipal de partid la combinatul 
de prelucrare a lemnului. Agitatorii 
de pe șantierele civile și industria
le din Rm. Vîlcea au participat la 
un schimb de experiență. Scopul : 
generalizarea experienței dobin- 
dite în munca agitatorilor în dome
niul realizării și depășirii sarcini
lor de plan. „Rapsodia plaiului vil- 
cean" se numește manifestarea 
cultural-artistică desfășurată re
cent. Cu acest prilej, cei mai buni 
creatori și meșteri populari și-au 
dat întîlnire la Muzeul satului vîl- 
cean intr-un interesant concurs de 
măiestrie. • CLUJ. Muzeul de artă 
din Cluj-Napoca găzduiește expo
ziția filatelică dedicată comemorării 
a 375 de ani de la moartea lui Mi
hai Vodă Viteazul. Filateliști din 
7 județe ale țării expun mărci poș
tale, ștampile, obliterări vechi 
etc., oglindind trecutul de luptă al 
poporului nostru pentru unitate și 
independență națională. La Turda 
se desfășoară un bogat program de 
manifestări cultural-educative în
chinate comemorării a 375 de ani 
de la moartea lui Mihai Viteazul 
(expoziția de fotografii „Mihai Vi
teazul în stampele vremii" și o ex
poziție de artă plastică ; s-a jucat 
în premieră piesa lui A. Popescu 
„Viteaz între viteji" la Teatrul de 
stat ; vizionarea filmului „Mihai 
Viteazul" la cinematograful „Pa
cea" : simpozionul „Mihai Viteazul 
și însemnătatea înfăptuirii primei 
unități politice a țărilor române" ; 
expunerea „Faptele și personalita
tea iui Mihai Viteazul oglindite în 
creația 
nească" ; montajul literar-muzical 
„Eroi au fost, eroi sînt încă". în 
pregătire : sesiunea de comunicări 
„Turda — trecut, prezent și viitor" 
și simpozionul „P.C.R. — continua
torul celor mai bune tradiții de 
luptă pentru suveranitatea, unita
tea și independența națională a po
porului român". In final : dezveli
rea unui obelisc pe cîmpia de la 
Turda.

Corespondenții „Scînteii"

cercat să o sugerăm, constituie un 
factor educațional dintre cele mai 
importante in plin cincinal al revo
luției tehnico-științifice și — totoda
tă — un vast domeniu de cercetare. 
O serie de realizări în această direc
ție merită din plin semnalate. în 
Dumbrava Sibiului a fost creat un 
muzeu al tehnicii populare, iar în 
cadrul muzeului tehnic „Dimitrie 
Leonida" — cu profil universal — 
zestrea de ex donate românești a fost 
îmbogățită. Muzee de alte specialități 
— istorice, etnografice, de științe na
turale — prezintă și ele cîteodată 
unele invenții, descoperiri și docu
mente ale tehnicii și științei româ
nești. S-au scris o serie de monogra
fii substanțiale asupra meșteșuguri
lor noastre sau unor ramuri ale teh
nicii și științei românești, datorate 
acad. Const. C. Giurescu, acad. Șt. 
Pascu, acad. Șt. Bălan, prof. Valeriu 
Bologa, prof. Victor Marian, Șt. Ol- 
teanu, C. Șerban, N. Maghiar, C.M. 
Boncu, D. Moroianu, G. Șt. Ando- 
nie, I. Vlăduțiu, Rodica.' Tanțău și 
alții. Comitetul român de istoria și 
filozofia științei din cadrul Acade
miei Republicii .... —
nia, condus de 
organizează de 
sesiuni de comunicări (ulterior pu
blicate în volum) și același comitet a 
început publicarea operei de interes 
național „Istoria științelor în Româ
nia", proiectată în 20 volume, din 
care deocamdată au apărut patru.

Dar, după părerea noastră, patri
moniul cultural național în domeniul 
istoriei tehnicii și științei este numai 
fragmentar identificat, cercetările 
întreprinse în această direcție fiind 
incomparabil mai puține decât în mu
zică, artă plastică, istorie, economie, 
literatură, teatru, etnografie — 
sea mărturiile ce le deținem fiind' 
indirect deduse din asemenea cer
cetări de altă specialitate.

Credem că dezvoltarea acestui do
meniu nu poate fi diferită de a- 
ceea din alte sectoare ale tradiției 
noastre culturale. Este imperios ne
cesar un muzeu al tehnicii și științei 
românești, menit să adune mărturiile 
ce se pot afla. în paralel, trebuie 
amplificate acumulările de documen
te din acest domeniu în marile fon
duri arhivistice ale Arhivelor Sta
tului. Bibliotecii Academiei Republi
cii Socialiste România și Bibliotecii 
Centrale de Stat. Se cere iniția
tă o acțiune de depistare a ex
ponatelor românești din muzee stră
ine, sînt necesare publicarea de cu
legeri de documente și elaborarea 
unei bibliografii generale a istoriei 
științei și tehnicii românești. în in- 
vățămîntul tehnic și științific supe
rior. studiul Istoriei ramurilor res
pective ar putea contribui la lărgi
rea orizontului și la clarificarea 
perspectivelor, același lucru fiind 
desigur valabil pentru universitățile 
populare. Ar fi oportună continuarea 
colecției de „bibliografii" despre sa- 
vanti români și este necesar ca 
principalele ramuri ale tehnicii ro
mânești să-și aibă monografia is
torică. asigurîndu-se și publicarea 
altor lucrări din aceste domenii. în 
sfîrșit, cărți scrise cu pricepere și cu 
har trebuie să informeze publicul 
larg, mai ales tineretul, despre stră
lucita tradiție tehnică și științifică 
românească. Sînt numai cîteva su
gestii. care ar putea fi mult îmbo
gățite.

Socialiste Româ- 
acad. Șt. Milcu, 

două ori pe an

I. M. ȘTEFAN

literar-artistică româ-

t V ÎN LIBRĂRII
EDITURA POLITICĂ

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor șl animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Anchetă socială : Muncă “ ptine, 

pîine “ muncă.
20,35 Film artistic : „Gînduri despre 

Kovpak" — producție a studiouri
lor sovietice. Un nou episod din 
luptă eroică dusă de unitatea de 
partizani condusă de Kovpak îm
potriva ocupanțllor hitleriști. în 
distribuție : Konstantin Stepankov, 
Valentin Belohvostlk. Regja : Ti
mofei Levciuk.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Telex.
Șah-mat în... 15 minute.
Desene animate.

22,10

17,00
17,05
17.20
17,35 Treptele afirmării. Pianista Cor

nelia Cojocaru.
Biblioteca pentru toți : Mateiu 
Caraglale.
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.
1001 de seri.

18,05
18,55
19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 Recital Clody Berthola.
21.35 Telex.
21,40 Muzicant! turiști la Bratislava.

Printre genurile cu pon
derea cea mai ridicată 'n 
'cadrul mișcării artistice de 
amatori — mișcare cu o 
yeche tradiție în țara noas
tră — corul ocupă un loc 
important. Activitatea co
rală, putem afirma fără 
teama de a exagera, a de
venit o mișcare de masă, 
cuprinzînd în amploarea ei 
creatoare întreaga tară. în 
acest 
este 
rilor 
cum 
tene. 
răm : __
Suceava. „Ion Vidu" la Lu
goj, „D. Kiriac" la Pitești, 
„Gh. Dima" la Brașov, 
„Craiul munților" la Hu
nedoara, „Cetatea de foc" 
la Reșița. Acestora li se 
adaugă acele manifestări 
de amploare, cum a fost e- 
misiunea-concurs „Cîntare 
patriei", care a cuprins, 
practic, toate zonele geo
grafice. toate vîrstele. toa
te domeniile de activitate, 
sutele de formații 
dînd temele, genurile 
modalitățile cele mai 
verse.

Se cuvine semnalată, 
asemenea, permanenta 
care a căpătat-o activita
tea corală. în acest 
fiind 
faptul 
și-au 
vitate 
oada pregătitoare a

sens, semnificativă 
organizarea festivalu- 
corale județene, pre- 
și a celor interjude- 
dintre care enume- 
„C. Porumbescu" la

abor- 
și 

di-
de
pe

sens 
de salutat, de pildă, 

nu 
acti- 
perl- 
Con-

că formațiile 
încetat rodnica 
desfășurată în

„Balcanii, zonâ a pâcil, cooperârii și bunel 
veclnâtâți" (coordonarea volumului și prefața; 
de George Macovescu).

Tânase Ghițâ — „Reproducția socialâ, cerce
tarea și știința" ;

Ion Florea — „Democrație și conștiință politică" 
(Colecția: Făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Seria „Filozofie");

Vasile Constantin — „Responsabilitatea mo- 
ral-politică a comunismului" (Colecția: Făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Seria 
„Etică");
Georgeta Tudoran — „Gheorghe Tânase" (Co
lecția „Evocări").

EDITURA 
CARTEA ROMÂNEASCĂ

Teodor Balș — „Noaptea corridei". 
Ion Gheorghe — „Noimele".
Vladimir Colin — „Grifonul lui Ulise". 
Mihai Stoian — „Meseria mea e viața".

greșului educației politice 
și al cufturii socialiste, 
odată cu trecerea eveni
mentului, ci. dimpotrivă, 
și-au amplificat-o. strădu- 
indu-se să-i confere. pe 
lingă valorile de conținut 
relevate de congres, și noi 
valori artistice, menite să 
sporească eficienta 
țional-educativă a 
corale. Din acti
vitățile cultural- 
artistice care au 
loc în prezent în 
județe nu lipsesc 
corurile, deși pre
zenta lor este mai 
greu de asigurat, 
date fiind condi
țiile de muncă 
intensă din tim
pul verii. Faptul 
demonstrează elocvent a- 
vîntul continuu al acestui 
gen. Și este, de asemenea, 
de relevat 
exigentelor 
creatorii se 
de o parte, 
că repertoriul coral, iar pe 
de alta să fie mai mult 
prezenți in mijlocul coriș
tilor amatori, adueîndu-si 
contribuția la dezvoltarea 
și diversificarea 
mișcări.

Și în acest sens, 
ani ne-au oferit o 
experiență. Astfel, deși nu 
totdeauna cifrele dau' ta
bloul exact al unui feno
men, dacă ne gîndim că, 
în ultimii ani. compozitorii 
noștri au realizat peste 800

emo-
creației

Viața noastră artisti
că programează, cu o 
remarcabilă consec
ventă. expoziții trie
nale de scenografie. 
De data aceasta sălile 
Dalles reunesc. într-o 
amplă sinteză, reali
zări remarcabile înre
gistrate nu numai în 
tradiționala scenogra
fie de teatru, ci si în 
aceea a teatrelor de 
păpuși, la televiziune, 
în cinematografie si 
filmul de animație.

Domeniu „de grani
ță", fixînd din punct 
de vedere grafic rea
lizarea viitorului spa
țiu de joc, depen
dentă de dramaturgie 
și de regie, scenografia 
este totuși o artă in
dependentă prin aceea' 
că propune un „stil 
național" și că evo
luează uneori inde
pendent de ritmul e- 
volutiei artelor pe care 
le slujește. Actuala 
trienală, prin cele cî
teva mari secțiuni ale 
ei, reușește să demon
streze cu succes acest 
adevăr : ea vădește o 
orientare globală și. 
totodată, modalități di
verse, personalități dis
tincte.

în sectorul, foarte 
amplu al expoziției, 
rezervat realizărilor 
din domeniul sceno
grafiei de teatru, valo- 
rificînd literatura noas
tră dramatică clasicășl 
contemporană. piese 
ale dramaturgiei uni
versale au cunoscut, 
și din punct de vedere 
scenografic, o interpre
tare variată, originală.

Această virtute răz
bate din viziunea gra
vă, sugestivă, croma
tică, în care sobrie
tatea subliniază ex
presivitatea, a decoru
rilor realizate de Liviu 
Ciulei pentru „Galileo 
Galilei", „Puterea și 
adevărul". „O scrisoare 
pierdută".: din proiec
tele de costum și decor 
semnate de Elena Pă- 
trășcanu-Veachis, în 
viziunea căreia textul 
shakespearian a cunos
cut o interpretare sen
sibilă. plină de culoare 
și atmosferă. Ansam
blurile. de o hieratică 
și sugestivă simplitate 
create de Mircea Mat- 
caboji pentru specta
cole — Schiller sau 
Alecsandri. proiectele 
lui Mihai 
(„Iașii în 
..Peer Gynt"). din care 
transpare o caldă bucu
rie în fata materiei, 
desenele și proiectele 
semnate de Mihai To
fan, C. Rusu, Olimpia 
Demian-Ulmu, Dan Ji- 
tianu, Vittorio Holltier, 
Doina Almășanu-Popa, 
Kemeny Arpad, Dimi
trie Sbierea se remar
că atît prin semnifica
țiile cu care le-a dă
ruit artistul venind în 
Intlmpinarea drama
turgului și regizorului

— deci a spectatorului
— cît și prin măiestria 
realizărilor de ordin 
plastic.

Prezentate la etajul 
sălii, proiectele pentru 
spectacole de teatru 
ale studenților sec
ției de scenografie de 
la institutul de arte 
plastice „Nicolae Gri- 
gorescu" demonstrează 
existenta unor talente 
promițătoare, capabile 
să se ridice, de pe 
acum, la nivelul pro
fesioniștilor. Desenele 
și machetele semnate 
de Tania Mohirță, Ru- 
xandra 
Birsan, 
Mihaela 
Anca 
Iuliana 
mare 
concepției, a construc
ției si a materialelor

Dumitrescu 
Doru Tofan, 

Demetriade, 
Cristescu sau 

Manioc, de o 
diversitate a

Mădescu 
Carnaval",

folosite, sînt tot atîtea 
reușite.

Dezvoltarea deose
bită pe care a cunos- 
out-o in ultimii ani 
televiziunea a determi
nat o nouă speciali
zare a scenografilor 
români. Spectacolul de 
televiziune, mai dina
mic, mai variat, a im
pus o gamă mai largă 
de soluții plastice. De 
la decorurile pentru 
„Pescărușul" de Ce- 
hov la decupajele sce
nografice ale unor 
emisiuni de varietăți, 
realizate de Doina Le- 
vința; de la fotogra
fiile din „Ciresarii" 
(scenografia : Vasile
Rotaru) la proiectele 
unui film de desen a- 
nimat, realizate de 
Georgeta Itigan; de 
la pitorescul și fante
zia cu care au fost 
realizate de Rodica 
Hanagic proiectele de 
costum pentru „Croi
torii cei mari din Va- 
lahia" la sobrietatea 
lucrărilor lui Armand 
Crintea sau a decoru
lui pentru „Faust" de 
Marlowe, realizat de 
Teodora Dinulescu — 
poate fi înregistrată o 
gamă variată de preo
cupări. unite sub sem
nul efortului de a se 
răspunde specificului 
spectacolului de tele
viziune.

Spre deosebire de a- 
ceste sectoare de mare 
pondere în actuala ex
poziție, scenografia de 
film ne apare prea pu
țin reprezentată. Fată 
de realizările impor
tante pe care le-a cu
noscut dezvoltarea fil
mului românesc, .ni se 
par prea firave încer
cările scenografilor 
specializați în acest

domeniu de a-și ex
prima căutările în for
me noi și originale — 
sau cel puțin așa reiese 
din ceea ce ni se pro
pune în această expo
ziție. ,

Atențî la graiurile 
culorii, la puterea de 
influențare pe care 
forma, mărimea, cos
tumele păpușilor o 
pot avea asupra celor 
mai mici spectatori, 
scenografii teatrelor de 
păpuși slnt prezenți la 
loc de cinste în ca
drul actualei manifes
tări. Ei țin să demon
streze o dată mai mult 
că a instrui si a de
lecta nu sint termenii 
unei ireductibile diho
tomii. ci părți com
ponente ale unuia si 
aceluiași proces crea
tor, singurele în stare 
să asigure adecvarea 
receptorului la spec
tacol. De mai mari 
sau mai mici dimen
siuni, accentuind un 
zîmbet sau o privire 
revelatoare pentru ca
racterul personajului, 
folosind mijloace pu
ține dar intens suges
tive. păpușile create 
de Irina Borov ski. 
Mioara Buescu, Ella 
Conovici, Val Prisăca- 
riu ne fac să înțele
gem de ce aceste ex
ponate au fost „perso
najele" atîtor specta
cole de real succes.

Adresîndu-se în 
mai mare parte 
micilor spectatori, 
mele de animație 
impus, de
dezvoltarea unei 
nografii specifice, 
trată intr-un alt 
tor al actualei 
nale. Desenele și 
iectele semnate 
Ileana Oroveanu,
Truică, Tatiana Apa- 
hideanu, Liana Petru- 
țiu, Mihai Bodica 
exemplifică cîteva din 
direcțiile, metodele și 
materialele folosite de 
filmul de animație ro
mânesc. fără a reuși 
însă să sugereze în
treaga măsură a dez
voltării acestui gen la 
noi.

Dar. dincolo de reu
șite sau de nereușite, 
dincolo de Imaginile 
unor spectacole care 
s-au înscris ca tot atî
tea realizări de presti
giu ale culturii româ
nești sau de lucrări 
care vădesc încă o ne
claritate și o inconsec
ventă a gîndirii artis
tice. importantă ni se 
pare ideea de ansam
blu pe care o lasă o 
expoziție de InsemHâ- L 
tatea trienalei : faptul 
că desprinse din con
textul imediat lucră
rile prezentate se con
stituie ca o adevărată 
cronică a acestei epoci 
de rapidă și trainică 
dezvoltare a teatrului, 
cinematografiei# si te
leviziunii românești.

DIVERS

cea 
tot 
fil
au

asemenea, 
sce- 
ilus- 
sec- 
trie- 
pro- 

de
Ion
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I
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Anghel Dumbrâveanu — „Piatra de încercare". 
Dumitru M. Ion — „Vînătoarea de tigri". 
Horia Panaitescu — „Adevârul fiecăruia". 
Gheorghe Schwartz — „Ucenicul vră|itor" 
Florlca Mltroi — „între cer și pâmînt".
Chirii Tricollcl — „Rolls-Royce".

EDITURA KRITERION
ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Vâsârhleyi Geza — „A 998 ejszaka". (Noaptea 
a 998-a), versuri.

Stttâ And râs — „Anyâm konnyii âlmot Igâr" 
(Un vis ușor — ediția a IV-a).

Jancsik Pâl — „Verofenyben" (Poezii pentru 
copii).

Lâszlo Ferenc — „Zenei Ogyelet" (însemnări 
muzicale).

Majtenyl Erlk — „Ha|6harang a Hold utcăban" 
(Clopot de bord).

Toth Maria — „Husz 6v szerelem" (Douăzeci 
de ani de dragoste).

Mârki Zoltân — „Minden egyszerre
(Poezii 1960—1975).

kezdodott'

r

Râcz Gyozo — „A Ifrătol a metafizikăig" (Artă 
și filozofie).

Dimltrle Guști — „A szoclolăgiai monogrâfia" 
(Monografie sociologică); „Harom testvăr, kileno 
sârkâny" (Balade fantastice românești).

IN LIMBA GERMANA
Offene briefe. Gedichte.Franz Hodiak

(Scrisori).
Karl Griinn — „Gedichte" (Poezii).
Nicolaus Berwanger — „leh hang mei Gsicht, 

net an de Nagel" (Poezii șvâbești).
Ion Pillat — „Gedichte" (Poezii): x x x „Die 

schonsten Tiergeschichten der Welt" (Cartea 
mea cu animale).

IN LIMBA SÎRBO-CROATA
L|ubomlr P. Nenadovlci — „O țanogorțima" 

(Despre muntenegreni). Colecția „Mala biblio
teca".

Milan 
același 
teca".

Milan
roatâ a

Raklcl 
drum...

Zuban 
lumii).

— „Sve na istoj stazl..." (Tot pe 
poezii). Colecția „Mala biblio-

„Kolo plama" (înflâcârata

de noi cîntece patriotice, 
muncitorești-revoluționare, 
pentru pionieri, școlari și 
ostași etc. — în vreme ce 
în perioada anterioară a- 
ceastă activitate- era spo
radică și fără deosebită 
consistentă — putem trage 
concluzia că avem de-a 
face cu o adevărată miș
care artistică cu frumoase

s-au realizat peste 80 de 
cîntece și marșuri care as
tăzi sînt cîntate frecvent in 
unități .și rezultate la fel 
de frumoase s-au obtinut 
și în cadrul Festivalului 
cîntecului pentru tineret, 
organizat de U.T.C. în co
laborare cu Uniunea com
pozitorilor și Radiotelevi- 
ziunea română.

cit mai multe

Cîntecul pentru cor

că. răspunzind 
congresului, 

străduiesc, pe 
să îmbogățeas-

acestei
ultimii 

rodnică

corn
eea 
pu- 

fiind

perspective. De asemenea, 
dacă în trecut relația 
pozitor-artist amator 
întîmplătoare, astăzi 
tem spune că, dată
amploarea concursurilor și 
a festivalurilor, ca și frec
vența lor, nu este forma
ție care să nu se fi întîlnit 
cu un compozitor, cu un 
muzician profesionist. Ca 
urmare a acestei relații sis
tematice. mai mult ca în 
alte perioade, compozitorii 
s-au apropiat de realitatea 
concretă, inspirîndu-se di
rect din ea. Ei au dedicat 
lucrări unor uzine, fabrici, 
orașe, colectivități de mun
că, unor evenimente. La 
cele două ediții ale Fes
tivalului cîntecului ostășesc

Dar toate acestea nu sînt, 
după părerea noastră, de- 
cît premise îmbucurătoare, 
argumente în sprijinul ne
cesității de a se întreprin
de mult mai mult în noua 
etapă. In primul rînd. în 
direcția îmbogățirii perma
nente a repertoriului și. 
de asemenea, a diversifi
cării lui. Sint necesare mai 
multe cintece eroice, dra
matice. reflectînd conținu
tul filozofic și emoțional al 
unor evenimente ale isto
riei trecute și prezente, 
este nevoie de mai multe 
cîntece vii, ritmate, desti
nate muncii, care să devi
nă. așa cum spunea 
compozitor, adevărate 
nelte de producție".

un
„u-

Tre-

buie create 
asemenea cîntece, cu linie 
melodică simplă, cu refre
ne ușor de reținut, pentru 
a se alege dintre ele acele 
piese care să intre nu nu
mai în repertoriul forma
țiilor, ci și în „repertoriul" 
cîntecelor pe care le fre
donează oamenii la muncă 
și în drumeție, în împreju

rări sărbătorești 
sau în momente
le de reuniune 
spontană. Ase
menea creații — 
cîntece de șan
tier, cîntece spor
tive, coruri pe 
teme ale noii 
noastre morale și 
coruri de 
tație 

politic 
cît 

muncii.
cu atît

avînd 
exi- 

fie 
de 
de 
A- 

la o 
la 

ela- 
ver- 
răs- 

mesajul

sau

Din epoca 
neolitică
Inimosul profesor de Istorie 

Gavril Popa, de la Școala ge
nerală din satul Scorei, comu
na Porumbacu de Jos, județul 
Sibiu, și-a consacrat ani și ani 
de zile unei pasiuni : stabilirea 
vechimii și evoluției, de-a lun
gul secolelor, a așezării natale. 
Potrivit unui document semnat 
de domnitorul Mircea cel Bă- 
trin și datat din 1391, satul Sco
rei are o vechime de 585 de ani. 
Iată însă că profesorul Gavril 
Popa, culegînd zeci și sute de 
piese pentru muzeul satului, pe 
care l-a și înființat, a descope
rit în vatra așezării trei cioca
ne de piatră din epoca neoliti
că. Continuînd investigațiile, 
profesorul lucrează acum la în
tocmirea monografiei satului 
Scorei. Succes I

A dispărut 
o „mascotă"

Pripășit pe lingă echipa de 
fotbal C.S. Botoșani, un anume 
Gheorghe Petcu a dus, timp 
de cîteva luni de zile, o viață 
„de zile mari". Nu lucra nică
ieri, măcar că era strungar de 
meserie. Nu juca, pentru că nu 
era fotbalist. Nu cinta, pentru 
că nu i se „aprecia” vocea. 
Atunci, cu ce se ocupa ? Petcu 
se ocupa cu... deplasările. Adică, 
se deplasa cu echipa de fotbal 
C.S. Botoșani in localitățile in 
care aceasta trebuia să joace. 
Dormea în preajma fotbaliști
lor, lua masa cu ei, sărea in su» 
de bucurie cind ieșeau învingă
tori și plîngea pină nu mai pu
tea (cam des) cind pierdeau. 
Atit de mult se atașase Petcu 
de fotbaliști, incit atunci cind 
a dispărut, a luat cu el un cos
tum de haine, cămăși, flanele 
și cam tot ce a găsit la indemi- 
nă în garderoba bravilor fotba
liști. Unii spun că Petcu s-a su
părat foc pe botoșăneni pentru 
că au retrogradat din divizia 
B in C. Cine-l prinde in ofsaid 
e rugat să-l „promoveze" spre 
a-și primi lovitura de pedeapsă. 

Tatăl fugar
Sub semnătura maiorului Cer- 

bu Iancu, șeful biroului eviden
ța populației din cadrul Inspec
toratului județean Canaș-Severin 
al Ministerului de Interne, pri
mim următoarea scrisoare: «Res
pectuos vă rugăm să publicați 
în rubrica „Faptul divers" a zia
rului „Scînteia" rugămintea 
noastră adresată tuturor celor 
care ii cunosc sau știu unde șa 
află Neculai Petrariu din co
muna Berzasca, satul Liubcova, 
care și-a părăsit de trei ani so
ția și doi copii minori, lăsîndu-i 
fără nici un sprijin. Pină în 
prezent, cu toate investigațiile 
făcute de noi, nu am reușit 6ă-i 
dăm de urmă». Din cercetările 
de pină acum rezultă că Neculai 
Petrariu iși schimbă mereu lo
cul de muncă și domiciliul, toc
mai pentru a nu fi depistat și 
obligat să respecte... obligațiile 
legale.

Singur 
s-a tras 
pe sfoară

Demeter Zoltan lucra la
latura de fire și sfori din Cris- 
turu Secuiesc, județul Harghita. 
Adeseori, nu pleca 
narea programului 
burdușea servieta 
sortiment de sfoară 
pe care-1 găsea la ________
Și uite-așa, D.Z. și-a transfor
mat casa intr-un al doilea de
pozit al fabricii. Tocmai cînd să 
se apuce să-și valorifice stocu
rile supranormative de fire ți 
sfori, au intrat pe... fir organele 
de anchetă, astfel că D.Z., con- 
fundind bunurile statului cu 
cele personale, s-a tras singur 
pe sfoară.

Instanța de judecată și-a spus 
cuvîntul. D.Z. a fost condamnat. 
Urmează să-și mai spună cu
vîntul și paznicii fabricii : ei 
ce-au păzit ?

Imprudență
O echipă de țărani coopera

tori dtn Jibou, județul Sălaj, 
trebuia să demoleze un grajd. 
Ajunși la fața locului, oamenii 
au inceput să se sfătuiască asu
pra modului in care să lichideze 
mai repede cu „hăizașul" — cum 
se spune grajdului prin părțile 
locului. Cineva a venit cu ideea 
că lucrul trebuie să înceapă de 
la bază, adică să se sape în ju
rul pereților, după care aceștia 
să fie răsturnați. Zis și făcut. 
Unul dintre cooperatori s-a a- 
propiat prea mult de un perete 
și peretele a căzut peste el. N-a 
mai putut fi salvat. 

învățare9 
de minte

După 
Sulcu 
Dersca, 
cășunat 
nevastă-sa. Motivul ? 
(și perimatul) motiv : 
vire de caracter. Pe la 
lunii mai, anul acesta, 
a provocat un scandal 
mină, lovindu-și soția ___
gînd-o din casă. A fost condam
nat Ia două luni închisoare. Be
neficiind de grațiere, s-a în
tors acasă și se părea că totul 
va reintra în normal, că lui Mă
ricel i-a venit mintea la cap. 
Dar nu ! El a repetat exact 
actul reprobabil din luna mai, 
fapt pentru care acum a fost 
condamnat la trei luni, piu» 
timpul pe care-1 mai avea de 
executat înainte de grațiere.

Fl-

I
I

9

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
'I

după termi- 
pînă nu-și 
cu primul 
sau frînghie 

îndemînă.

la marele public, i 
șansa, dacă întrunesc 
gențele calitative, să 
cunoscute și preluate 
zeci și chiar de sute 
coruri ale amatorilor, 
ceastă realitate obligă 
mai mare strădanie, 
mai multă pasiune în 
borarea melodiei și a 
surilor, la o mai mare 
pundere față de 
ideologic, de eficienta edu
cativă a lucrărilor, 
măsura în care ele 
buie la formarea 
nou, constructor 
tățiî socialiste 
niște.

în prezent, ca 
efortului de concretizare a 
obiectivelor Congresului e- 
ducației politice și al cul
turii socialiste, în întreaga 
tară au loc manifestări ar
tistice complexe, cu parti
ciparea tuturor genurilor 
de formații. A urmări cu 
atenție aceste activități, a 
desprinde liniile de forță 
și scăderile mișcării co
rale, a căuta. împreună cu 
formațiile, cele mai bune 
căi de optimizare a reper
toriului și a modalităților 
de transpunere a 
în interpretări noi 
vingătoare este, 
sarcina principală 
fiecare compozitor, 
noi toți muzicienii, pentru 
toți activiștii culturali.

al 
Si

de 
contri- 
omului 

socie- 
comu-

urmare a

lui16 ani de căsnicie, 
Măricel, din comuna 
județul Botoșani, i-a 
că nu-i mai place de 

Clasicul 
nepotri- 
mijlocul 
Măricel 
de po- 

și alun-

medi- 
de im- 
trebuie 

multe 
Este o 

mai de

bold 
dăruite 
oamenilor 
misiune i 
cinste pentru compozitori 
Și 
In 
difuzare a acestor 
este asigurată în 
mereu mai bune prin Ra- 
dioteleviziunea română și 
sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
prin Institutul de cercetări 
etnologice și dialectologice. 
Editura muzicală, casa de 
discuri „Elilctrecord" etc. 
Sint astfel create condiții
— rar întîlnite în alte țări
— ca lucrările, abia elabo
rate, să ajungă de îndată

mai

cu atît mai 
izbîndă. cu cît

sigură 
larga 

creații 
condiții

acestuia 
si con- 
credem, 
pentru 
pentru

Mircea NEAGU

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprifintil corespondenților 
„Scînteir

I
I
I
I
I
I
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Constituirea Consiliului de coordonare 
a producției bunurilor de larg consuni

La Consiliul de Miniștri a avut loc, 
joi dimineața, ședința de constituire 
a Consiliului de coordonare a pro
ducției bunurilor de larg consum. 
Potrivit decretului Consiliului de 
Stat, noul organism are drept sar
cină înfăptuirea politicii partidului și/ 
statului in sectorul producției de 
bunuri de larg consum, in concor
dantă cu cerințele curente și de 
perspectivă ale populației, asigurarea 
coordonării și îndrumării unitare la 
nivelul întregii economii a activității 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și locale de stat și cooperatiste 
în acest domeniu. De asemenea, con
siliul coordonează pe întreaga eco
nomie, în profil de ramură și terito
rial. dezvoltarea, fabricația și diver
sificarea producției bunurilor de larg 
consum, participă la elaborarea și 
fundamentarea proiectelor de plan 
cincinal și anual și a prognozelor, 
propune măsuri de profilare, specia
lizare și cooperare a unităților în 
realizarea producției ; elaborează 
împreună cu ministerele, celelalte or
gane centrale și locale de stat și co
operatiste. precum și cu unitățile 
producătoare, programe privind dez
voltarea și modernizarea capacități
lor de producție în concordanță cu 
cerințele reale ale pieței interne și 
cu posibilitățile de export. Totodată, 
consiliul contribuie la îmbunătățirea 
programelor de cercetare, creație și 
asimilare de noi produse, diversifi
care. modernizare și reproiectare a 
bunurilor de larg consum în vederea 
îmbunătățirii continue a caracteristi
cilor tehnice, calitative și funcționale 
ale acestora. împreună cu Consiliul 
pentru coordonarea șl îndrumarea 
activității de aprovizionare și presta
re de servicii către populație, noul 
organism efectuează studiul pieței 
pentru cunoașterea cerințelor consu
matorilor în vederea stabilirii volu
mului și structurii fabricației bunu
rilor de larg consum și organizează 
consfătuiri cu oamenii muncii în 
orice probleme de producție și apro

TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Competiții atractive la sfirșitul acestei săptăminiDE CONSUM

Noutăți ale întreprinderilor
constructoare de mașini

Printre exponatele 
Tîrgului de mostre 
ediția 1976 un loc im
portant îl ocupă pro
dusele celor 11 cen
trale aparținînd Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini. Nu mai puțin de 
44 întreprinderi pro
ducătoare de bunuri 
de consum vor etala o 
gamă bogată de o- 
biecte care interesea
ză largi categorii de 
cumpărători. Astfel, 
în zona centrală a pa
vilionului V vor fi 
expuse autoturismele 
„Dacia 1300“ și „Da
cia 1300 L“. precum și 
autoturismul de teren 
„ARO 240". Modul de 
expunere, pe posta
mente în mișcare, 
permite amatorilor să 
le examineze în
deaproape. să le apre
cieze caracteristicile 
tehnico - funcționale, 
calitatea finisajului. 
Interesantă pentru au- 
tomobiliști este și in
formația că 11 între
prinderi de specialita
te vor expune o mare 
varietate de piese de 
schimb pentru autotu
risme. Producătorii 
promit o sporire a o- 
fertei pieselor de 
schimb, astfel Incit 
cererea să fie integral 
satisfăcută. Tot aici 
vizitatorii vor lua cu
noștință de noul tip 
de motoretă „Mobra", 
realizat într-o con
cepție constructivă 
modernă. Ea este do
tată cu un motor de 
2 CP, cu accelerator 
centrifugal, cu o sin
gură treaptă de vite
ză. Deplasamentul — 
40 km pe oră. consu
mul de benzină — 1.2

litri la 100 km. Deci, 
un vehicul ușor de 
condus și, după cum 
se vede, foarte econo
micos.

In ultimii ani a 
crescut considerabil 
numărul posesorilor de 
biciclete, ca urmare a 
dorinței tot mai mul
tor cetățeni, de toate 
vîrstele, de a avea la

DE BUNURI UE CONSUM
BUCUREȘTI1?*

dispoziție un mijloc 
care impune mișcarea 
în aer liber, care nu 
pune probleme de în
treținere. de parcare 
și, pe deasupra, lesne 
de procurat. Amatorii 
mersului cu bicicleta 
vor putea compara, 
în standurile pavilio
nului V, caracteris
ticile a 10 tipuri de 
biciclete. Printre aces
tea se va afla și bici
cleta „Pegas 12“ cu 
ghidonul și șeaua ra
batabile, pentru copii 
între 3 și 9 ani.

Printre întreprinde
rile cu o reputație 
bine consolidată în 
rîndul publicului cum
părător se va număra 
„Tehnoton“-Iași. Afla
tă pentru prima oară 
la un asemenea tîrg, 
întreprinderea Ieșea

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost instabilă, 

îndeosebi în cursul dupâ-amiezll. Au 
căzut ploi locale, mal ales sub formă 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, în zonele de munte, în Moldova, 
Muntenia, Oltenia, Banat și Transilva
nia. Vintul a prezentat intensificări de 
scurtă durată, pe alocuri, tn Moldova 
șt Delta Dunării. Temperatura aerului, 
la ora 14, era cuprinsă între 14 grade 
la Toplița și 26 de grade la Băilești. In

(Urmare din pag. I)
pune corelarea acestor răs
punderi conform țelurilor 
finale pe care ni le-am 
propus. In fond, si răspun
derea noastră, și a lor. nu 
constituie decit o parte din 
răspunderea la care s-a an
gajat tot poporul față de 
cincinal, fată de planurile 
de dezvoltare viitoare a în
tregii noastre țări. Numai 
în acest sens poate fi pri
vită atît răspunderea fie
cărui individ, cit si cea a 
marilor colective.

— $1 ce faceți pentru 
realizarea acestei corelări?

— Mai înainte domina 
o acțiune : mersul la fur
nizor. Trimiterea continuă 
de delegații. Ne-am dat 
însă seama de nevoia sta
bilirii unor relații directe 
cu comitetele de partid și 
cu comitetele de Întreprin
dere din toate colectivele 
de muncă din tară cu care 
colaborăm Răspunderea 
implică loialitate, consens 
al eforturilor, dialog per
manent intre comuniști. 
Astfel ne înțelegem reci
proc problemele si. cunos- 

vizionare. In același timp, elaborea
ză studii cu privire la valorificarea 
superioară a materiilor prime, redu
cerea consumurilor acestora, extin
derea utilizării materiilor prime și 
materialelor din producția internă, a 
resurselor locale si deșeurilor pentru 
producția bunurilor de larg consum, 
precum și pentru folosirea rațională 
a forței de muncă disponibile, inclu
siv prin extinderea muncii la domi
ciliu. Consiliul urmărește modul cum 
se îndeplinesc sarcinile de plan și ia 
măsuri obligatorii pentru ministere, 
celelalte organe centrale și locale de 
stat și unitățile producătoare, în ve
derea asigurării îndeplinirii integrale 
a tuturor sarcinilor din domeniul 
producției bunurilor de larg consum.

Consiliul de coordonare a produc
ției bunurilor de larg consum este 
format din reprezentanți ai ministe
relor. celorlalte organe centrale și 
locale ale administrației de stat, pre
cum și ai uniunilor centrale ale or
ganizațiilor cooperatiste care au în 
subordine unități producătoare de 
bunuri de larg consum, ai unor in
stituții centrale și organizații de masă 
și obștești.

Președinte al Consiliului de coordo
nare a producției bunurilor de larg 
consum este tovarășul Paul Nicules- 
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, iar vicepre
ședinte tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Au fost constituite, totodată, sec
țiunile de specialitate ale consiliului 
pentru : produse alimentare ; produ
se textile-încălțăminte : produse e- 
lectrocasnice. metalice, chimice și 
combustibil ; pentru produsele din 
lemn și materiale de construcție. 
Pentru coordonarea pe plan local a 
producției bunurilor de larg consum 
se înființează comisii județene și a 
municipiului București.

In cadrul ședinței a luat cuvîntul 

nă va expune 28 de mo
dele de radioreceptoa
re și picupuri. Prin
tre acestea se numă
ră radioreceptoarele 
„Apollo", „Cosmos 3". 
cu circuite integrate. 
„Milcov" 3 și 4, „Bu
cium" 1 și 2. precum și 
picupul „Electrofon". 
Radioreceptoarele a- 
mintite se caracteri
zează printr-o linie 
modernă și. în primul 
rind. printr-o serie de 
calități de ordin teh
nic : 3—5 lungimi de 
undă, selectivitate ri
dicată. tonalitate plă
cută.

O serie de noutăți 
va prezenta și binecu
noscuta întreprindere 
bucureșteană produ
cătoare de televizoare 
— „Electronica". La 
standurile întreprin
derii vor putea fi vă
zute 11 tipuri de tele
vizoare. Șapte dintre 
ele — „Snagov", Si
rius'*. „Olt" etc. — sînt 
nou asimilate în pro
ducție. Pentru că ne 
aflăm în plin sezon al 
vacanțelor și al dru
meției, televizoarele 
portative se vor bucu
ra, firește, de intere
sul publicului vizita
tor. Televizorul por
tativ „Sport", de e- 
xemplu, asigură o vi
zionare plăcută a e- 
misiunilor TV.

întreprinderl- 
1 e M.I.C.M. sînt tot
odată autoarele a nu
meroase alte produ
se. prin intermediul 
cărora tehnica nouă 
pătrunde în căminele 
noastre făcînd mai 
simple și mai' ușoare 
o serie de treburi 
casnice.

București : Vremea a fost instabilă. 
Cerul temporar noros. A plouat.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 august. In țară : Vremea în 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
cu înnorâri mal accentuate în primele 
zile, îndeosebi în zonele de deal și de 
munte. Local vor cădea ploi sub formă 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar maximele între 
22 și 30 de grade. Pe alocuri, în Tran
silvania și în zona de munte, diminea
ța, ceață. In București : Vremea îri 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fl 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la moderat. 

cîndu-ne mal îndeaproape, 
ne întrajutorăm.

— Am revăzut uzina și 
am constatat o adevărată 
schimbare a ei la față. O 
reînnoire a chipului ei.

— Acesta este efectul ac
țiunii „T". sau „acțiune te
ritoriu". Incinta noastră se

părut numeroase spații 
„nebănuite", au fost „dez
nodate" o serie întreagă de 
lucrări ce păreau „încuia
te" cu o mie de lacăte. Am 
folosit pentru aceste lacăte 
ale „imposibilului" cheia 
răspunderii. Efectul a fost 
nu numai instaurarea ordi-

mosul disciplinează. In di
recția întăririi disciplinei 
am elaborat un buletin lu
nar care demonstrează tu
turor un lucru : că nimic 
nu scapă ochiului comuniș
tilor, al tuturor celor ce 
veghează asupra desfășură
rii optime a procesului

Dialog cu un tînăr bucureștean
întinde pe o sută de hecta
re in care fiecare metru 
de pămint trebuie să poarte 
amprenta ordinii, semnul 
vredniciei de gospodari, să 
permită folosirea optimă a 
spațiului și întreaga înfă
țișare a uzinei să incinte 
ochiul. Frumosul este tot o 
parte a răspunderii noas
tre. Dezordinea e ca celula 
canceroasă, ea se multipli
că haotic dereglînd orga
nismul. Am stabilit un co
mandament. al acțiunii „T“ 
Fiecărei secții i-a revenit 
un careu de lucru. Au a-

nii șl a frumosului, ci și 
creșterea capacității terito
riului nostru pentru noi in
vestiții. Au apărut multe 
soluții gospodărești. O e- 
normă cantitate de amba
laje considerate nerecupe
rabile au devenit materie 
primă. S-a început o ade
vărată campanie antirisipă. 
S-a trecut la conteineriza- 
rea materiilor prime, s-au 
confecționat panouri pro
prii de șantier, s-a făcut 
inventarierea tuturor re
zervelor Interne de care 
dispunem. Ordinea si fru-

muncii, al celor ce înțeleg 
să fie buni gospodari nu 
numai in casele lor. ci mai 
ales aici, in marea lor uzi
nă. in cea de a doua casă 
a lor.

— Care sînt stimulii răs
punderii ?

— Chintesența unei poli
tici t cea a partidului și 
statului nostru cu telul ei 
final — prosperitatea tutu
ror. bunăstarea întregii na
țiuni. Aceșța e lucrul pe 
care îl înțelege oricine, 
pentru că toți îl vedem. îl 
simțim și. laolaltă, ca stă-

tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul ministru al 
guvernului, care a arătat că prevede
rile cuprinse în planul cincinal, ela
borarea programelor speciale de creș
tere și diversificare a producției de 
bunuri de larg consum, măsurile or
ganizatorice adoptate în vederea co
ordonării unitare la nivelul econo
miei naționale. însăși crearea aces
tui consiliu constituie o expresie vie 
a grijii și atenției pe care partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă perma
nent creșterii nivelului de trai. îm
bunătățirii aprovizionării populației. 
Primul ministru s-a referit apoi la 
sarcinile ce revin consiliului în ac
tualul cincinal, cit și în cadrul în
făptuirii programelor aprobate de șe
dința comună din iulie a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României, evidențiind importanta lor 
pențru sporirea producției de bunuri 
de consum, ridicarea calității acesteia, 
îmbunătățirea organizării aprovizio
nării populației.

Din partea conducerii partidului și 
statului. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. primul ministru a 
urat membrilor consiliului succes în 
îndeplinirea sarcinilor de răspunde
re ce le revin în creșterea, moderni
zarea și diversificarea producției 
bunurilor de larg consum. în ridica
rea permanentă a nivelului de trai 
al întregului popor.

în numele Consiliului de coordo
nare a producției bunurilor de larg 
consum a luat cuvîntul tovarășul 
Paul Niculescu, care, relevînd Im
portantele sarcini ce revin noului or
ganism, a exprimat angajamentul de 
a face totul pentru înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru da 
creștere necontenită a bunăstării 
întregului popor. (Agerpres)

Sfirșitul acestei săptămini este 
marcat pe plan sportiv de citeva im
portante competiții cu caracter in
tern și internațional la care vor fi 
prezenți numeroși sportivi fruntași 
din țara noastră. • In piscina Dinamo 
din Capitală se vor întrece, sîmbătă 
și duminică. înotători din Bulgaria, 
Iugoslavia, Olanda, Ungaria si Româ
nia în cadrul grupei B a „Cupei Eu- 
ropei“. In ambele zile, primele star
turi se vor da la ora 17,30. Compe
tiția reunește — ceea ce, firește, îi 
creează un plus de interes — o serie 
de înotători de peste hotare care au 
fost medaliat! sau finaliști la cam
pionate mondiale și europene, la 
Jocurile Olimpice. • La baza nautică 
de pe lacul Zigoneni (lingă Curtea 
de Argeș), sîmbătă și duminică di
mineața sînt prevăzute întrecerile 
unui concurs internațional de caiac-

INTRE 10 ȘI 12 SEPTEMBRIE LA LACUL ROȘU

Ștafeta munților"//
Faza finală a întîlnirii republicane 

a drumeților „Ștafeta munților" (edi
ția a IlI-a) va avea loc în zilele de
10. 11 și 12 septembrie a.c. in stațiu
nea Lacul Roșu. „Ștafeta munților" 
— competiție turistică de mase, a- 
vînd ca scop stimularea activității 
cercurilor de turism și extinderea 
acțiunii „Amicii drumeției" — are 
prevăzute probe practice speciale și 
de teren, precum și probe cu carac
ter cultural-artistic. Ca și anul tre

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL

Joi, pe stadionul Republicii, in ca
drul competiției de fotbal pentru 
„Cupa municipiului București", Ra
pid a invins cu 4—0 (3—0) pe Voința, 
iar Progresul a întrecut cu 4—3 
(0—2) pe Metalul. Sîmbătă, în finala 
competiției de la ora 17,15. pe sta
dionul Dinamo se întîlnesc echipele 
Rapid și Progresul.

★
Joi, la Ploiești, intr-un meci inter

national amical de fotbal, formația 
locală Petrolul a învins cu 2—1 (0—0) 
echipa poloneză L.K.S. Lodz.

★
Ieri, la Craiova, echipa Universi

tatea a întrecut cu 1—0 (0—0) for
mația Chimia Rm. Vîlcea. Unicul 
punct a fost marcat de Bălăci în 
minutul 73. dintr-o lovitură de la 
11 m.

CICLISM
La Galați au continuat joi cam

pionatele naționale de ciclism pe 
șosea. Proba de semifond cu adi- 
țiune de puncte a revenit lui N. Ga- 
vrilă (Steaua) cu 35 puncte, urmat 
de dinamoviștii Teodor Vasile — 33 
puncte și M. Romașcanu — 32 
puncte.

HANDBAL
Pe terenul complexului sportiv 

„Steaua" din Capitală s-a disputat 
ieri meciul internațional masculin

Consfătuire cu cadre
de conducere

în perioada 9—12 august au avut 
loc în Capitală lucrările Consfătuirii 
cadrelor de conducere din agricul
tura județelor Brăila, Constanța, 
Dolj, Ialomița, Ilfov, Olt. Teleorman 
și Tulcea, organizată la indicația 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat președinți și ingineri-șeff din 
cooperativele agricole, directori și 
ingineri-șefi din întreprinderile a- 
gricole de stat, directori ai stațiu
nilor pentru mecanizarea agricultu
rii, ingineri-șefi ai consiliilor inter- 
cooperatiste și directori ai asociații
lor economice intercooperatiste, ca
dre de conducere de la direcțiile 
generale județene pentru agricultu
ră și industria alimentară și uniuni
le județene ale cooperativelor agri
cole, oameni de știință și specialiști 
din institute de cercetări, de invă- 
țămînt și licee agricole.

Participanții au dezbătut căile de 
realizare a sarcinilor ce revin agri
culturii potrivit Planului național 
unic de dezvoltare economică și so
cială a României, în perioada 1976— 
1980, și au stabilit măsuri concrete 
și acțiuni pentru îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare a producției 
agricole — vegetale și animale. O 
atenție deosebită s-a acordat schim
bului de experiență pe linia aplică
rii celor mai noi rezultate ale cer
cetării științifice obținute in țara 
noastră și pe plan mondial, în sco
pul promovării tehnologiilor moder
ne în toate ramurile agriculturii.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu. secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție.

Participanții la consfătuire au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune. între altele : Folosim 
si acest prilej pentru a exprima în 
numele tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură cele mai calde mulțumiri.

canoe pentru juniori. Vor lua parte 
tineri sportivi de real talent din 
R. D. Germană. Polonia. Ungaria și 
România. • A 60-a ediție a campio
natelor naționale de atletism vor fi 
găzduite, de asemenea, sîmbătă și 
duminică (cu începere de Ia ora 
15,30), de stadionul Republicii. Din 
rîndul fruntașelor și fruntașilor atle
tismului nostru ce se vor alinia la 
start nu vor lipsi sulițașul Gheorghe 
Megelea, medaliat cu bronz la „O- 
limpiada canadiană", fondistul Ilie 
Floroiu, clasat la Montreal pe un 
onorabil loc 5 în cursa de 10 000 m 
(ambii stabilind la J.O. noi recorduri 
naționale în probele respective), a- 
runcătoarea de disc Argentina Menis, 
triplusaltistul Carol Corbu, alergă- 
toarea de garduri Valeria Ștefănes- 
cu etc.

cut (cînd la finala competiției, des
fășurată la cabana Voina din munții 
Iezer, au luat parte 42 de echipe ju
dețene) se scontează pe o participare 
numeroasă — circa 60 de echipe.

Cu aceeași ocazie, la Lacul Roșu 
este prevăzută și întîlnirea reprezen
tanților tuturor cercurilor de turism. 
Tema principală a dezbaterilor : „An
trenarea tineretului și a altor cate
gorii de cetățeni la practicarea tu
rismului".

de handbal dintre echipele Steaua și 
SKA Kiev. Handbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 16—10 
(8-8).

POLO PE APA
Partidele^disputate în ziua a treia 

a turneului de polo pe apă „Cupa 
Prietenia" pentru echipe de tineret 
s-au încheiat astfel : U.R.S.S. — 
România 9—4 ; Bulgaria — Ungaria 
5—4 ; Cuba — Polonia 7—4 ; Ceho
slovacia — Selecționata secundă a 
Bulgariei 4—1.

TENIS
După turneul de la North Conway, 

In clasamentul Marelui premiu al 
Federației internaționale de tenis 
conduce mexicanul Raul Ramirez cu 
420 puncte, urmat de Panatta (Ita
lia) — 340 puncte. Dibbs (S.U.A.) — 
330 puncte. Orantes (Spania) — 310 
puncte. Connors (S.U.A.) — 290 punc
te etc. Ilie Năstase se află pe locul
11. cu 190 puncte.

BASCHET
Joi la Brașov s-a disputat o nouă 

întîlnire internațională de baschet 
dintre selecționata divizionară mascu
lină a țării noastre și echipa Quincy 
College „Hawks" din S.U.A. Baschet
balist» români au obținut victoria cu 
scorul de 87—63 (43—35).

pîni ai mijloacelor de pro
ducție și beneficiari ai 
muncii noastre, îl înfăp
tuim. Din asta decurge 
convingerea participării, 
conștientizarea fiecărui om 
al muncii, preocuparea lui 
față de problemele genera
le ale colectivului. Ale 
unui mare și exemplar co
lectiv de oameni care dau 
lunar o producție de 
citeva sute de milioane și 
care înțeleg că răspunde
rea lor personală este o 
părticică din răspunderea 
tuturor, iar aceasta — par
te componentă a răspun
derii generale a clasei 
noastre muncitoare față 
de viitorul țării — re
prezintă o forță exemplară.

— Ce vă propuneți pen
tru 1976 ?

— Să ne păstrăm pentru 
al treilea an consecutiv 
titlul de întreprindere frun
tașă pe ramură. Asta în
seamnă dreptul de a concu
ra la titlul de uzină erou 
al muncii socialiste. Și cei 
de la „23 August" — Bucu
rești trebuie să-și dove
dească lor înșile și să do
vedească tuturor că merită 
o astfel de onoare I

din agricultură
sentimentele noastre de dragoste șl 
recunoștință profundă pentru grija și 
îndrumarea permanente, pentru spri
jinul multilateral și neprecupețit pe 
care îl acordați personal dezvoltării 
si modernizării agriculturii socialis
te. ramură de bază a economiei na
ționale. pentru creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Ținem să vă în
credințăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de adeziunea en
tuziastă și de atașamentul nostru 
nețărmurit față de politica internă 
și externă profund științifică a parti
dului și statului nostru, strălucit e- 
xemplu de aplicare creatoare a prin
cipiilor generale ale marxism-leni- 
nismului în condițiile concrete ale 
României.

Conștient! de importanța îndepli
nirii marilor obiective trasate agri
culturii de cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului pentru dezvoltarea ar
monioasă a întregii economii națio
nale, pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, ne angajăm să ne de
dicăm toată priceperea și puterea de 
muncă ridicării la un nivel supe
rior a întregii activități din agricul
tură. Ne vom concentra eforturile 
în vederea gospodăririi cît mai ra
ționale a fondului funciar și a re
surselor de apă ale țării, a bazei 
tehnico-materiale tot mai moderne 
cu care este înzestrată agricultura, 
organizării pe baze științifice a pro
ducției și a muncii, generalizării 
tehnologiilor moderne și a experien
ței înaintate a unităților agricole 
fruntașe pentru obținerea de pro
ducții mari, constante, în condițiile 
creșterii eficienței economice.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, se arată în 
telegramă, că lucrătorii de pe ogoare 
vor acționa cu cea mai mare hotă- 
rîre, cu entuziasm și dăruire, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, pentru a pune în va
loare toate resursele materiale și 
umane existente în agricultură în 
scopul creșterii producției agricole, 
vegetale și animale. înfloririi satu
lui românesc, pentru progresul și 
prosperitatea continuă a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Peru, 
ambasador Jose de la Puente Radbil, 
pentru mesajul de felicitări transmis 
cu ocazia zilei naționale.★

La Ambasada Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București a avut loc, 
joi după-amiază, festivitatea înmînă- 
rii „Marelui premiu" al Festivalului 
internațional al filmului tehnic de la 
Pardubice peliculei românești „Oțe- 
lăria la ora ciberneticii", realizat în 
regia lui Terner Zoltan.

Au fost de față reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, Cen
tralei „Româniafilm", ai studioului 
cinematografic „Alexandru Sahia", 
echipa de realizatori ai filmului, alți 
oameni de artă și cultură.★

Cu prilejul aniversării victoriei 
revoluției congoleze — Ziua națio
nală a Republicii Populare Congo — 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, joi 
după-amiază. o manifestare cultu
rală.

Au luat parte reprezentanți ai Ligii 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa. Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, studenți congolezi care își 
fac studiile in țara noastră, un nu
meros public.

Au fost de față Joseph Gampouo, 
ambasadorul R.P. Congo la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 6 AUGUST 1976
Extragerea I : Cat. 1 : una vari

antă 25 la sută (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 5,65 a 7 625 lei ; cat. 
3 : 7,25 a 5 942 lei ; cat. 4 ; 29,25 a 
1 473 lei ; cat. 5 : 108 a 399 lei ; 
cat. 6 : 184,30 a 234 lei.

Extragerea a Il-a : Categoria A : 
una variantă 100 la sută (autoturism 
Dacia 1300), una variantă 25 la sută 
a 17 500 lei și una variantă 10 la su
tă a 7 000 lei ; cat. B : 2,15 a 15 663 
lei ; cat. C : 9,50 a 3 545 lei ; cat. E : 
44,10 a 764 Iei ; cat. F : 123,45 a 273 
lei.

„NOUVEL OBSERVATEUR"

Seveso: Un zguduitor caz de poluare
• Mii de oameni contaminați de puternice substanțe toxice
• Suprafața zonelor afectate se extinde • In ce scop erau

fabricate defoliantele ?
Toată povestea a început la 10 iulie, cînd un nor toxic a înconjurat 

orășelul Seveso, situat intre Milano și munții Gridna și Resegone. Odată 
cu alte gaze evacuate prin coșurile uzinelor chimice ICMESA, a scăpat, 
sub formă de aerosoli, un compus chimic conținind dioxină (TCDD), una 
din otrăvurile cele mai puternice cunoscute. Autostrada care leagă Mi
lano de Como traversează zona poluată. Afișe lipite de picioarele pa
sarelelor care traversează această autostradă proclamă cu litere mari : 
„Zonă poluată, ridicați geamurile mașinii, blocafi orice curent de aer" 
— așa își începe, in ultimul său număr, săptăminalul „Nouvel Observa- 
teur" un amplu reportaj asupra unui caz de poluare care a zguduit in- 
treaga Italie.

„Pentru a pătrunde în zona A, sec
torul cel mai poluat (102 hectare în
conjurate de sîrmă ghimpată), de 
unde au fost evacuați toți cei peste 
600 de locuitori, trebuie să îmbraci o 
salopetă etanșă, cizme și mănuși de 
cauciuc, să-ți pui pe față o mască de 
gaze, iar pe cap o glugă. In zona 
respectivă frunzele otrăvite ale arbo
rilor au îngălbenit, iar la tot pasul 
dai de cadavre de păsări. Particulele 
de TCDD se răspîndesc în toată voia. 
Or. este de ajuns ca în organismul 
unui adult să pătrundă un microgram 
de dioxină pentru a provoca un can
cer al ficatului și 0,6 micrograme 
pentru a produce modificări geneti
ce în fătul unei femei gravide. Par
ticulele de TCDD sînt absorbite foar
te repede prin pori ; de asemenea, 
hainele și încălțămintea omului, ca 
și părul și penele animalelor pot ve
hicula otrava. Potrivit datelor Birou
lui Internațional al Muncii, efectele 
dioxinei ating intensitatea maximă 
în decurs de unul sau doi ani după 
contaminare : distrugerea mucoase
lor nazale. îngroșarea pielii capului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru cordialul mesaj de felicitări pe 
care dumneavoastră cu multă amabilitate mi l-ați trimis cu ocazia celei de-a 
X-a aniversări a Republicii Malawi.

Vă rog să-mi permiteți, la rîndul meu. să transmit aceleași calde sen
timente pe care mi le-a adresat Excelenta Voastră

H. KAMUZU BANDA
Președintele pe viață 
al Republicii Malawi

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre, guvernului și poporului român pentru 
amabilul mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Ecuadorului și vă 
adresez sincere urări de fericire personală, de prosperitate crescîndă pentru 
patria dumneavoastră

Viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem 

de Guvernămint al Republicii Ecuador

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă transmit mulțumirile mele profunde pentru felicitările adresate cu 
prilejul asumării noilor mele funcții. Vă asigur, Excelență, de hotărîrea 
noastră de a strlnge legăturile de prietenie și de cooperare între cele două țări.

Vă reînnoiesc urările mele cele mai bune de sănătate și fericire personală. 
Cu salutări cordiale,

GUILLERMO ARBULU GALLIANI
Prim-ministru, ministru de război 

ți comandant general al Armatei peruane

Actualități
din țările socialiste

HANOI: Prefaceri înnoitoare la sate
Cu terenurile sale aluvionare care 

se întind pe mai bine de 2,5 mili
oane de hectare, cu clima sa favo
rabilă, partea de sud a Vietnamu
lui a fost considerată dintotdeauna o 
mare producătoare de orez, cauciuc, 
trestie de zahăr, ca și de alte culturi 
alimentare și tehnice. Dar activitatea 
antipopulară a fostului regim-ma- 
rionetă de Ia Saigon, strămutarea 
populației în „sate strategice", dis
trugerea rețelelor de irigații au sub
minat. grav agricultura din sud. Plan
tații înfloritoare au intrat în para
gină, terenurile s-au degradat, iar 
producția agricolă a scăzut catas
trofal.

Una din principalele măsuri luate 
de puterea populară după eliberare a 
constituit-o refacerea în ritm susți
nut a agriculturii. Sute de mii de 
țărani care își părăsiseră pămînturile 
în timpul războiului au fosț ajutați 
să revină la casele lor în vederea 
reconstruirii satelor, defrișării pă- 
mînturilor, refacerii sistemelor de 
irigație. Sprijiniți de organele pute
rii populare, ei au izbutit să redea 
în circuitul agricol citeva sute de

SOFIA:
Un adevărat păienjeniș de canale 

și conducte de apă acoperă astăzi o 
mare parte din teritoriul Bulgariei. 
Acestea leagă nu mai puțin de 2 053 
de lacuri artificiale care asigură iri
garea unei suprafețe de 1 150 000 de 
hectare pămint arabil. Pentru dirija
rea apei prin această „rețea albas
tră", cum a fost denumit aci siste
mul de irigații, sînt folosite 2 639 de 
stații de pompare.

Apa atît de necesară zonelor agri
cole secetoase și, mai ales, bazinelor 
legumicole și pomicole lipsite de 
rîuri, lacuri sau izvoare este adusă 
printr-o rețea de conducte din eterit 
însumînd peste 20 000 km. Sînt locuri, 
ca în județele Pazargik, Plovdiv sau 
Sumen, în care apa străbate — de la 
sursă și pînă la suprafețele agricole 
— o cale de peste 100 km. Paralel cu 
irigările s-a desfășurat și un proces

ULAN BATOR:
Istoria capitalei R.P. Mongole, 

Ulan Bator, datează de trei secole. 
Cunoscut, inițial, sub numele de 
Urga, orașului i s-a atribuit actualul 
său nume după proclamarea repu
blicii populare. Dar abia după cel 
de-al doilea război mondial el a că
pătat aspectul de astăzi — cu străzi 
largi și piețe vaste, străjuite, în ge
neral, de clădiri cu 4—5 niveluri. Iar 
în ultimii ani au apărut construcții 
cu 9—12 etaje.

In viitor — după cum s-a stabilit 
la recentul congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol — o- 
rașul se va moderniza în continua
re. Planul urbanistic prevede con
strucția de clădiri pentru locuit cu 
12—15 etaje, iar cele destinate unor 
instituții centrale, ca. de pildă, aceea 
care va adăposti Casa științei și teh
nicii mongole — cu 25 etaje. Pe plan
șetele proiectanților se află deja în 
stadiu final planurile a două micro- 

și căderea părului, dermatite. dureri 
de cap. abcese, tumori.

Accidentul s-a produs, așa cum 
s-a arătat mai sus, la 10 iulie ; 
la 12 iulie otrava a și provocat moar
tea multor iepuri, găini, cîini ; la 15 
iulie patru copii au trebuit să fie 
spitalizați ; la 16 iulie primarul o- 
rășelului Seveso cere populației să 
nu mai consume legume din grădi
nile proprii, foarte numeroase în a- 
ceastă zonă. Tot în această zi mun
citorii de la ICMESA, uzina poluan
tă, hotărăsc să nu se mai prezinte 
la lucru. Uzina va fi însă în mod o- 
ficial închisă abia la 18 iulie, adică 
opt zile după accident !

La 23 iulie se mobilizează, în fine, 
și autoritățile, se instituie o zonă A 
(interzisă) și o zonă B (periculoasă). 
La 3_ august autoritățile apreciază că 
numărul persoanelor amenințate de 
dioxină se ridică la 100 000 Nimeni 
nu poate determina, nici măcar cu 
aproximație. Ia o lună de la produ
cerea accidentului, suprafața terito
riului contaminat.

Multă vreme, și chiar și azi, a dom
nit secretul cel mai deplin asupra 

mii de hectare de orezării ou toate 
dotările necesare — canale de iriga
ții, ecluze, stații de pompare a apei, 
diguri de protecție împotriva inun
dațiilor. Banca națională vietnameză 
desfășoară, prin filialele sale locale, 
o largă acțiune de distribuire de cre
dite în rîndul țăranilor. Numai in 
provincia Long An, situată la apro
ximativ 100 km distanță de orașul 
Ho Și Min, țăranii au primit în con
diții avantajoase credite însumînd 
peste 2 milioane dongi pentru procu
rarea de mijloace mecanizate, îngră
șăminte, pompe de apă, semințe se
lecționate. In același sens înnoitor 
acționează și noile forme de întraju
torare apărute la sate — cooperative 
de consum și întovărășiri pentru 
procurarea de produse industriale. 
De asemenea, pe terenurile foștilor 
proprietari funciari care au fugit din 
țară au luat ființă primele între
prinderi agricole de stat și coopera
tive agrioole de producție, nuclee ale 
marelui program de cooperativizare 
a agriculturii care începe să prindă 
viață și în provinciile din sudul Viet
namului. (G. Bondoc).

Rețeaua albastră"
invers — de desecare a suprafețelor 
băltite din vecinătatea rîurilor. Ca 
urmare, în Bulgaria de astăzi nu mai 
există bălți, în locul lor întinzîndu-se 
roditoarele grădini legumicole.

„Rețeaua albastră" va spori și mal 
mult în anii viitori. Astfel, numai în 
cursul actualului cincinal, 1976—1980, 
o altă suprafață agricolă de 200 000 
ha va fi amenajată, conform planu
rilor, pentru, irigații. Se apreciază că 
peste ani. la încheierea tuturor lu
crărilor de amenajări hidrotehnice, 
Bulgaria ar putea dispune de o su
prafață irigată întinsă pe 3,5 milioa
ne ba. Iar cea mai mare parte din 
rețeaua de conducte va fi îngropată, 
pentru a da posibilitate agriculturii 
țării să beneficieze la maximum de 
fiecare metru pătrat de pămînt rodi
tor. (C. Amariței).

Biografia unui oraș
raioane pentru 55 000 de locuitori. în 
total, in actualul cincinal, în capitala 
mongolă vor fi date în folosință 
330 000 mp spațiu locativ.

In conformitate cu hotăririle con
gresului. în anii următori Ulan Ba- 
torul se va îmbogăți cu un număr de 
noi întreprinderi industriale, ceea ce 
va determina. între altele, o nouă 
creștere a populației care, de la 
300 000, cit este astăzi, va ajunge la 
peste 500 000 pînă în anul 2 000.

Ulan Bator este un oraș tînăr nu 
numai din punct de vedere urbanis
tic. Astăzi, marea majoritate a popu
lației e constituită din copii și ti
neri pînă la 16 ani. Această circum
stanță impune construcția unui mare 
număr de școli, cluburi, instituții 
pentru copii și tineret — 6arcini pe 
care constructorii mongoli, mobilizați 
de marele forum al comuniștilor, le 
rezolvă cu succes. (G. Dascălu).

produselor pe care le fabrică uzina.' 
Antonio Chiappini, responsabilul co
mitetului de uzină, declara : „Știam 
că producem triciorafenoi (o altă 
substanță toxică, un puternic defo
liant — n.r.). dar nu am știut cui îi 
era destinat și în ce scop". Muncito
rii mai vechi de la ICMESA își 
amintesc că. în 1968. fostul patron 
al uzinei, Uggo Rezzonico, a murit 
de cancer al ficatului și că familia 
sa a hotărît un an mai tîrziu să vîn- 
dă acțiunile ce le poseda. Celor care 
îi erau mai apropiați. Uggo nu le-a 
ascuns faptul că uzina fabrica defo- 
liante pentru trupele americane din 
Vietnam. Este greu de spus dacă a- 
ceastă producție de război a conti
nuat sau nu și în ultimii ani. Ori
cum. partidul radical din Italia, de 
pildă, a declarat că ICMESA con
tinuă să fabrice asemenea produse. 
De altfel, deunăzi, ultima etapă a 
tradiționalului marș antimilitarist or
ganizat în fiecare an în Italia a avut 
ca punct terminus tocmai Seveso.

In prezent, spre zona Seveso sa 
îndreaptă numeroși specialiști. Pro
blema pe care o au de rezolvat : 
cum să decontamineze regiunea, cum 
să facă inofensivă otrava. Sînt luate 
în considerare tot felul de mijloace 7 
să se toarne o placă de beton pe sol, 
care să prindă ca într-o capcană dio- 
xina : să fie arsă vegetația cu aju
torul napalmului : să se dea drumul 
în lanuri unui mare număr de șobo
lani. care să absoarbă otrava. Ni
meni nu poate prevedea adevăratele 
dimensiuni ale catastrofei" — încheie 
săptăminalul.
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AFRICA DE SUD

Extinderea acțiunilor împotriva 
politicii de apartheid

• Puternice manifestații la Capetown • în urma intervenției 
brutale a poliției au fost ucise 33 de persoane

JOHANNESBURG 12 (Agerpres).— 
Manifestațiile populației de culoare 
inipotriva rinduielilor rasiste din Re
publica Sud-Africană iau proporții 

.din ce in ce mai mari. La Johannes
burg s-a recunoscut oficial, joi dimi
neața. că in ziua precedentă. în sub
urbiile africane din jurul orașului 
Capetown au avut loc ample mani
festații ale populației de culoare și 
că în urma încercărilor politiei de a 
împrăștia cu brutalitate pe manifes
tanta 33 dintre aceștia au fost omo- 
riți și un mare număr au fost răniți. 
Cu aceștia, potrivit cifrelor oficiale, 
numărul victimelor înregistrate în 
ultimele opt zile de manifestații a 
ajuns la 45, iar numărul total al vic
timelor luptei antirasiste declanșate 
în luna iunie la Soweto a ajuns 
la 223.

Potrivit agențiilor de presă, inci
dentele de miercuri seara, care au 
continuat și în cursul nopții, au în
ceput cu o manifestație antirasistă 
in trei suburbii ale Capetownului, la

care au participat aproximativ 90 000 
de persoane. Au avut, de asemenea, 
loc demonstrații și în jurul Jo- 
bannesburgului soldate cu doi morți.

Opinia unanimă a observatorilor și 
a presei internaționale este că ac
tualul val de manifestații antirasiste 
din Republica Sud-Africană nu con
stituie un fenomen trecător, ci unul 
profund, avînd o semnificație cru
cială în istoria regimului rasist de la 
Pretoria.

Agenția Reuter — referindu-se la 
faptul că în fruntea luptei antirasiste 
care s-a declanșat în iunie se află în 
primul rînd masele de tineri' afri
cani — subliniază că aceștia „au o 
conștiință politică și sînt — mai pre
sus de orice — încredințați că lucru
rile se vor schimba radical pentru 
majoritatea africană din R.S.A.". 
Unul dintre eroii acestor tineri — re
levă Reuter — este președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma.

O scrisoare adresată Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Incidentele din Republica Sud-A
fricană continuă să provoace indig
narea și dezaprobarea tuturor popoa
relor iubitoare de pace — se arată 
in scrisoarea adresată președintelui 
Consiliului de Securitate de către re
prezentantul Madagascarului pe lingă 
O.N.U., în calitatea sa de șef al 
grupului regional al țărilor africane.

Evenimentele din Africa de Sud 
provoacă îngrijorarea statelor afri
cane membre ale O.N.U., care conti
nuă să le examineze cu toată atenția 
și im,portanta ce li se cuvin — a de
clarat președintele grupului, amin
tind că Consiliul de Securitate ur
mărește problema sud-africană în 
baza prevederilor rezoluției adopta
te la 29 iunie a.c. ca urmare a pri
melor incidente de la Soweto. El a 
subliniat că grupul țărilor africane 
la O.N.U. va aborda problema re
presiunilor autorităților rasiste sud- 
africane la Soweto și situația creată 
în cadrul contactelor pe care le va 
avea cu președintele și cu membrii 
Consiliului de Securitate.★

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — In
stitutul international de studii asu-

pra păcii și securității mondiale 
„SIPRI". cu sediul la Stockholm, 
a publicat recent un studiu asupra 
situației din Africa australă, afir- 
mind că. în prezent, această regiune 
constituie unul dintre cele mai peri
culoase focare de încordare din 
lume.

Studiul SIPRI arată că regimu
rile rasiste din această regiune sînt 
unul din cele mai absurde anacro
nisme ale timpurilor noastre și că 
ele nu mal pot spera să supravie
țuiască multă vreme.

agențiile

in preajma Conferinței la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

COLOMBO 12 (Agerpres). — Joi 
au continuat la Colombo lucrările 
Conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nealiniate, pentru de
finitivarea pregătirilor în vederea 
Conferinței la nivel înalt care se va 
deschide luni, tot la Colombo. Agen
da pentru ședința de joi a inclus a- 
legerea unor organe executive ale 
reuniunii. Astfel, reprezentantul Tan
zaniei a fost ales președinte al Co
misiei politice, reprezentantul Repu
blicii Panama — președinte al Co
misiei economice, iar un delegat ira
kian — raportorul conferinței.

Tot în cadrul ședinței de joi. mi
niștrii afacerilor externe ai țărilor 
nealiniate au confirmat recomandă
rile făcute de Biroul de coordonare 
referitoare la admiterea Angolei, 
Insulelor Comore și Insulelor Sey
chelles ca membri plini ai mișcării 
nealiniatilor și au discutat problema 
admiterii de noi membri, observatori 
sau invitați.

Miniștrii urmează să ia în dezba
tere. ca una din problemele princi
pale. documentele finale care vor fi 
adoptate de către șefii de stat și de 
guvern. \

PREOCUPĂRI ECONOMICE Șl SOCIALE 
ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE
• EGIPT — în cadrul actualului 

plan cincinal de dezvoltare a Egip
tului (1976—1980) se prevede con
struirea a două fabrici de amidon și 
glucoză. Capacitatea fiecărei unități 
va fi de 60 000 tone amidon și 45 000 
tone glucoză anual, folosind drept 
materie primă porumbul. în 1974, 
producția de amidon a Egiptului era 
de 18 670 tone, iar cea de glucoză de 
40 000 tone. După cum se știe, ami
donul este întrebuințat în industriile 
textilă și chimică, precum și în in
dustria farmaceutică, iar glucoza în 
industriile alimentară și chimică.

• MOZAMBIC — începînd din 
viitorul an universitar, în toate fa
cultățile Universității din Maputo, 
capitala Mozambicului, vor fi pre
date cursuri de științe social-politice. 
în cadrul acestora, cursantii vor 
studia filozofia marxist-leninistă. e- 
conomia politică și sociologia.

• VENEZUELA. — Guvernul Ve
nezuelan va lansa în 1977 un pro
gram de finanțări chemat să contri

buie la accelerarea procesului de na
ționalizare a întreprinderilor străine 
care operează pe teritoriul Venezue- 
lei — a arătat. într-o declarație de 
presă, președintele Corporației vene- 
zueiene de dezvoltare (CORFO). or
ganism guvernamental ce se ocupă 
de dezvoltarea industriei naționale, 
în virtutea acestui program. CORFO 
va finanța cumpărarea de acțiuni ale 
întreprinderilor străine de către di
verse grupuri venezuelene de spe
cialitate.

• INDIA — Comisia planului a 
guvernului indian a elaborat un pro
iect de extindere a capacității aero
portului din Bombay, principala 
poartă aeriană a tării. Investițiile 
necesare realizării acestor lucrări 
însumează circa 120 milioane rupii. 
în prezent aeroportul din Bombay 
asigură 50 la sută din traficul inter
național de călători și 35 la sută din 
cel intern, putând să primească 500 
călători pe oră, față de 1 100 cît re
prezintă în medie cerințele actuale.

de presă transmit:

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE23 AUGUST
în cadrul manifestărilor ce au loc 

în diferite țări in întâmpinarea zilei 
de 23 August, la Varșovia a fost or
ganizată o conferință de presă. Am
basadorul țării noastre, Aurel Duca, 
a relevat cu acest prilej succesele 
remarcabile obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Au participat activiști 
ai C.C. al P.M.U.P., reprezentanți ai

M.A.E. al R.P. Polone, ai presei și 
radioteleviziunii.

La Havana, sub auspiciile Consi
liului Național al Culturii și Amba
sadei României în Cuba a fost des
chisă o expoziție de fotografii în- 
fățișînd lucrări ale sculptorului Con
stantin Brâncuși.

La Bogota, televiziunea din capi
tala Columbiei a început prezentarea 
ciclului de documentare românești 
„Viața și cultura".

PORTUGALIA

încheierea dezbaterilor pe marginea
programului guvernamental

LISABONA 12 (Agerpres). — în 
Adunarea Republicii din Portugalia 
s-au încheiat, miercuri seara, dezba
terile pe marginea programului gu
vernamental prezentat de noul prim- 
ministru Mario Soarea (socialist), 
fără ca grupările parlamentare ale 
partidelor să depună vreo moțiune 
de cenzură.

înainte de ceremonia încheierii 
dezbaterilor, liderii partidelor repre
zentate în Adunarea Republicii au 
urcat din nou la tribună pentru a 
expune considerațiile finale asupra 
programului guvernamental, după 
care a luat cuvîntul Mario Soares.★

Consiliul Revoluției din Portugalia 
a efectuat modificări în componenta 
sa și la nivelul conducerii regiunilor 
militare ale tării, anunță un comu
nicat oficial al consiliului, dat publi
cității, joi. la Lisabona și reluat de 
agențiile T.A.S.S. și France Presse. 
S-a hotărît, astfel, că membrii con
siliului care ocupă și funcții militare 
trebuie să opteze doar pentru una 
din aceste calități.

Generalii Pires Veloso, comandan
tul regiunii militare de nord, și Pinho 
Freire, comandantul primei regiuni 
aeriene (Lisabona), au demisionat 
din Consiliul Revoluției, pentru a 
rămîne în funcțiile militare. Totoda
tă, generalii Franco Charais. coman
dantul regiunii militare de centru, și 
Pezarat Correia, comandantul regiu
nii militare de sud. au hotărît să 
renunțe la aceste funcții, rămînînd 
membri ai Consiliului Revoluției.★

Fostul președinte al . Portugaliei, 
Antonio de Spinola, care s-a reîn
tors. la 10 august. în Portugalia, a 
fost eliberat din închisoare, joi di
mineață. anunță un comunicat al 
Statului Major General al Forțelor 
Armate, citat de agențiile occiden
tale de presă. Comunicatul precizea
ză că după anchetarea sa de către 
un judecător militar la închisoarea 
Caxias, el a fost pus în libertate din 
lipsa unor dovezi suficiente în le
gătură cu implicarea sa în evenimen
tele de la 11 martie 1975. cînd a avut 
loc o tentativă eșuată de lovitură de 
stat.

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe 
despre politica externă a tării

FEBRA MONETARĂ OCCIDENTALĂ
PARIS 12 (Agerpres). — Cursurile 

de schimb ale monedei franceze — 
supusă în ultimele săptămini unor 
puternice presiuni speculative — au 
continuat să scadă, joi, la Bursa din 
Paris, unde au atins cota de 5 franci 
pentru un dolar. în vederea susține
rii monedei naționale. Banca Fran
ței a intervenit masiv. efectuînd 
achiziții masive de franci, informează 
agenția France Presse.

Aceeași depreciere a francului 
francez s-a produs și pe piața valu
tară londoneză. unde cursul de 
schimb a fost. în aceeași zi. de 
8,9375 franci pentru o liră sterlină.★

BRUXELLES 12 (Agerpres). — în 
vederea susținerii cursului francului 
belgian, supus în ultimul timp unor 
puternice presiuni speculative, Banca 
națională a Belgiei a fost nevoită să 
cheltuiască peste opt miliarde franci, 
relevă bilanțul lunar al acestei insti
tuții bancare, publicat la Bruxelles.

HOtârîrO. s^r?’*-u' lucrărilor 
sale, tinute la Alger, comitetul de 
pregătire a celei de-a doua „Confe
rințe a tineretului din lumea a treia", 
a hotărît ca această manifestare să 
aibă loc la Phenian, între 16 și 22 
septembrie, sub deviza „Unitate — 
solidaritate". Conferința urmează să 
elaboreze un program de acțiuni în 
vederea întăririi frontului comun 
antiimperialist și a sporirii contri
buției tineretului la statornicirea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale.

Primul ministru danez, 
Anker Joergensen, a convocat Folke- 
tingul — parlamentul țării — într-o 
sesiune specială. începînd de la data 
de 23 august, în vederea aprobării 
programului guvernamental de com
batere a actualelor dificultăți econo
mice.

Declarație. Partidul Mișcarea
Națională a Poporului, partid de gu- 
vernămînt în Republica Trinidad- 
Tobago, a dat publicității o declara
ție în legătură cu alegerile generale 
ce urmează să aibă loc, în septem
brie a.c.. în această tară. în progra
mul de politică externă se prevede, 
între altele, extinderea legăturilor 
tării cu statele învecinate din zona 
Caraibilor, precum și cu țările so
cialiste.

Noul prim-ministru al 
Madagascarului este Justin 
Rakotoniainai, care a deținut porto
foliul educației naționale în prece
dentul guvern. După cum se știe, 
fostul premier, colonelul Joel Rako- 
tomalala, și-a pierdut viața într-un 
accident de elicopter.

WASHINGTON

Opinia publică reclamă măsuri 
de îngrădire a activității 

marilor corporații energetice
„în , cazul în care 

Congresul nu va adop
ta o lege pentru dez
membrarea marilor 
corporații din dome
niul explorării și ex
ploatării surselor de 
energie, ne vom po
meni intr-o bună zi 
că acestea au acapa
rat poziții de monopol 
pină și în folosirea 
energiei solare" — 
scrie „WASHINGTON 
POST".

Alte surse însă con
sideră că această 
..bună zi" a și sosit. 
Firmele „Shell", „Mo
bil", „Exxon". „Gulf“. 
„Standard Oil of Ca
lifornia", „Standard 
Oil of New Jersey" și 
alte firme, care dețin 
controlul exclusiv a- 
supra producției și 
desfacerii petrolului 
pe piața americană, 
s-au lansat într-o a- 
devărată campanie de 
acaparare a cercetări
lor și tehnologiei în 
domeniul captării e- 
nergiei solare și trans
formării ei în energie 
electrică, mecanică, 
calorică etc. Zeci de 
întreprinderi din ra
murile respective au 
fost cumpărate de re
gii neîncoronați ai pe- 
trolului sau au fost 
pur și simplu înghiți
te prin fuzionare. Al
tele, care au refuzat 
ofertele de „fuziona
re". au fost împinse 
la faliment prin diver
se mijloace specifice 
marelui „business".

„Shell", „Mobil" șl 
celelalte corporații din 
industria petrolului 
vor să prevină apari
ția unor noi surse de 
energie, capabile să 
concureze carburanții 
convenționali aflati 
sub controlul lor to
tal și să le reducă

astfel profiturile. Pro
gresele remarcabile 
înregistrate în ultimii 
ani în eforturile de
identificare și perfec
ționare a unor tehno
logii speciale pentru 
folosirea pe scară in
dustrială a energiei
solare i-au alarmat 
pe magnații petrolu
lui, care și-au vă
zut pozițiile amenin
țate pe piața energiei.

Ce-i drept, marile 
firme petroliere acce
lerează cercetările în
vederea scurtării dru
mului spre producția 
de masă a așa-numi-
telor „celule solare 
fotovoltaice colectoa
re", care transformă 
razele solare în ener
gie electrică. „Ținind 
seama însă de faptul 
că aceste corporații 
prosperă în industria 
petrolului și dețin și 
stocuri • imense de ac
țiuni în industria ato
mică, este greu de 
presupus că vor pune 
în practică și nu vor 
închide în safeurile 
lor descoperirile în 
domeniul folosirii in
dustriale a energiei 
solare" — scrie „CHI
CAGO TRIBUNE".
John Teem, fost prin
cipal expert al guver
nului Ford în proble
mele energiei solare, 
sublinia la rindul său 
că „aceste corporații 
refuză să informeze 
chiar și guvernul in 
legătură cu descoperi
rile lor în domeniul 
folosirii energiei so
lare. Guvernul nu știe 
nici măcar ce stadiu 
au atins cercetările.
Motivul este evident : 
nu vor să lanseze pe 
piață o nouă sursă de 
energie. înainte de a 
fi scos maximum de 
profituri din exploa

tarea surselor conven
tionale de carburanți, 
în care și-au, investit 
majoritatea capitalu
lui lor".

într-o încercare de 
a preveni o asemenea 
eventualitate, senato
rul Edward Kennedy 
a introdus în Congres 
un proiect de lege care 
interzice corporațiilor 
dintr-o ramură indus
trială să dețină ac
țiuni în alte ramuri 
economice aflate în 
competitivitate eu ele. 
Printr-o astfel de 
măsură se urmărea 
prevenirea monopoli
zării surselor de ener-' 
gie de către un grup re- 
strîns. dar puternic de 
corporații. Faptul că 
„proiectul de lege Ken
nedy" a fost respins 
— deși numai cu o ma
joritate de 5 voturi — 
este semnificativ pen
tru influenta de care 
se bucură „marele bu
siness". inclusiv pe 
culoarele Capitoliului.

Este însă improbabil 
că „marele business" 
va reuși. în cele din 
urmă, să-și extindă 
monopolul și asupra... 
Soarelui. întrucît în 
Congres a fost acum 
introdus un nou pro
iect de lege antitrust, 
vizînd dezmembrarea 
în companiile compo
nente a circa 20 de 
supercorporatii petro
liere. care dețin apro
ximativ 85 la sută din 
exploatările si vîn- 
zările de petrol pe 
piața S.U.A. Proiectul 
a și fost adoptat de 
comitetul juridic al 
Senatului, urmînd a fi 
acum dezbătut în ple
nul acestui for.
C.ALEXANDROA1E

MANILA 12 (Agerpres). —La 
Centrul cultural din Mahila a 
avut loc deschiderea expoziției 
de fotografii „Constantin Brân- 
cuși". Au participat ministrul 
informațiilor publice, Francisco 
Tatad. membri ai corpului di
plomatic. Ziariști, oameni de 
cultură și un numeros public.

Ministrul filipinez și amba
sadorul Rorrfâniei la Manila au 
evocat cu acest prilej relațiile 
culturale bilaterale și opera 
marelui artist român.

Programul Alimentar Mon
dial, organism specializat al O.N.U., 
va acorda în acest an ajutoare în 
alimente evaluate la 358 milioane do
lari. informează agenția A.N.S.A. De 
aceste ajutoare vor beneficia 24 de 
țări, printre care Bangladesh. Ciad, 
Etiopia. Nepal. Siria. Somalia, Su
dan. Tanzania. Turcia și Vietnam.

Secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, s-a reîntors la Washington 
după turneul întreprins în Marea 
Britanie. Iran, Afganistan. Pakistan, 
Franța și Olanda. Nici o declarație 
nu a fost dată publicității cu acest 
prilej.

Datoria externă a secto
rului public Uruguayan ” 
crescut în ultimele 27 de luni cu 70,5 
la sută — s-a anunțat la Montevi
deo. Potrivit cifrelor oficiale, la 31 
decembrie 1973, datoria externă a 
tării era evaluată la 589 500 000 do
lari, iar la 31 martie 1976 ea se ci
fra la 1 005 300 000 dolari.

Falimente.In anul 1975, pest’ 
7 000 de firme comerciale mici și 
mijlocii din R. F. Germania și-au 
încetat existența, neputînd face față 
concurenței marilor concerne și fir
me. Potrivit datelor oficiale publica
te la Bonn. în ultimii zece ani în 
țară au fost declarate falimentare a- 
proape 90 000 de firme comerciale 
mici și mijlocii.

Producția de petrol în 
Arabia Saudită și în Iran, 
în Arabia Saudită producția de pe
trol a marcat o substanțială creștere 
în cursul lunii iunie, scrie publicația

„The Middle East Economic Survey", 
care apare la Beirut. S-au extras zil
nic 8,5 milioane barili de țiței, cu 
25,2 la sută mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Aceeași publicație relevă că în 
Iran, în perioada menționată, s-au 
produs 6.1 milioane barili zilnic, cu 
19 la sută mai mult decît media lu
nii iunie 1975. Producția medie zil
nică de petrol în perioada ianuarie- 
iunie 1976 a fost de 5,5 milioane 
barili.

Experții O.E.C.D. (Organiza
ției pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare) apreciază că, în prezent, 
în Japonia se manifestă un proces ce 
tinde spre o redresare economică, 
după perioada de recesiune, dar a- 
ceasta nu exclude totuși riscul unei 
anumite reveniri a inflației. Datele 
conținute intr-un document pe a- 
ceastă temă publicat la Paris relevă 
că ritmul de creștere a produsului 
național brut al Japoniei se va apro
pia de 7 la sută. Pe de altă parte, 
se arată că rata creșterii prețurilor 
în perioada 1975—1976 este de 9 la 
sută.

Populația țărilor în curs 
de dezvoltare rePrezintă 72 la 
sută din locuitorii globului — se ara
tă într-un recent studiu guverna
mental american. în ultimii 25 de 
ani, precizează acest document, 
populația globului a crescut de la 
2.5 miliarde locuitori la circa 4 mi
liarde locuitori. în 1950, în țările in 
curs de dezvoltare trăia 66 la sută 
din întreaga omenire.

Indicele costului vieții 
se cifra în Elveția la sfîrșitul lunii 
iulie la 165.8 la sută comparativ cu 
nivelul de bază. 100, al anului 1966. 
Creșterea suvernită luna trecută s-a 
datorat în principal majorărilor de 
prețuri survenite la produsele agro- 
alimentare.)

Pierderi. Compania națională
canadiană de aviație civilă — „Air 
Canada" — a înregistrat în primele 
șase luni ale anului pierderi de 47,5 
milioane dolari. Pentru ameliorarea 
situației financiare, societatea a soli
citat aprobarea unor majorări ale 
tarifelor, care ar urma să intre în 
vigoare la 1 septembrie. Pierderile 
din acest an sînt mai mari cu _ 17,2 
milioane dolari decît cele înregistra
te cu un an în urmă.

Poliția suedeză a efectuat> 
joi, cea mai importantă captură rea
lizată vreodată. în cadrul eforturilor 
de combatere a traficului de stupe
fiante, confiscind o cantitate de 50 
kg de amfetamină. Comercializat la 
bursa neagră, drogul ar fi adus tra- 
ficantilor venituri în valoare de 13 
milioane coroane suedeze <2,9 mi
lioane dolari). Cu același prilej au 
fost arestate două persoane.

Consecințe ale capriciilor vremii
DELHI 12 (Agerpres). — Ca ur

mare a inundațiilor provocate de 
ploile musonice din acest an, în India 
au pierit 250 persoane, iar daunele 
materiale se ridică la 76 milioane de 
dolari, s-a anunțat oficial la Delhi. 
Efectele precipitațiilor abundente au 
fost resimțite în 10 din cele 22 state 
ale Indiei. în total, circa 4 milioane 
de persoane au suferit de pe urma 
calamității, inundațiile provocind. tot
odată, pierderea a peste 44 000 capete 
de animale.

PARIS 12 (Agerpres). — Potrivit 
unor noi precizări oficiale, bilanțul 
pierderilor cauzate de secetă produc
ției agricole franceze rămîne deosebit 
de important, in ciuda ploilor căzute 
în ultima perioadă. Situația cea mai 
dramatică se înregistrează în secto
rul furajelor. în majoritatea celor 33 
departamente declarate oficial sinis
trate. seceta a distrus complet iarba 
și celelalte plante furajere, iar pre
cipitațiile recente nu au ameliorat 
în nici un fel situația. Ca urmare, 
producția de carne și lapte este pu
ternic amenințată atît în acest an, cit 
și pentru. 1977. Pierderi grele s-au în
registrat. de asemenea, la culturile 
de sfeclă de zahăr și porumb, in zo
nele sudice situația fiind calificată 
drept catastrofală.

CARACAS 12 (Agerpres). — Gu
vernatorul statului venezuelean Apu-

re. Elias Castro Correa, a făcut 
cunoscut că în această regiune peste 
43 mii de persoane au avut de suferit 
de pe urma recentelor inundații, care 
au afectat cea mai mare parte a tă
rii. într-o declarație de presă, el a 
menționat că, deși nu au fost încă 
evaluate cu exactitate pierderile to
tale suferite de statul Apure, s-a sta
bilit că peste 300 000 de vite au murit 
înecate de furia apelor ieșite din 
matcă în urma ploilor puternice și 
constante ce s-au abătut asupra aces
tei regiuni situate la 400 km sud- 
vest de capitală.

LONDRA 12 — Corespondentul
nostru transmite : Marea Britanie 
parcurge in- prezent „cea mai sece
toasă vară din 1727". Constatând 
acest fapt, ziarul „Daily Telegraph" 
subliniază : „Criza creată de natură 
ne-a găsit complet nepregătiti". Ca 
urmare, guvernul a inițiat un pro
iect de lege care să-i permită ca în 
împrejurări considerate excepționale 
să raționalizeze consumul de apă și 
să interzică folosirea acesteia „în 
scopuri neesentiale".

în cazul în care seceta se va pre
lungi, se întrevede posibilitatea ra
ționalizării Consumului de apă de 
către industrie, ceea ce va însemna 
pentru început reducerea activității 
întreprinderilor la cîteva zile pe săp- 
tămînă.

SAO TOME 12 (Agerpres). —Poli
tica externă a Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe se întemeiază 
pe principiile coexistenței pașnice 
între statele cu orinduiri sociale di
ferite, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege propria cale de 
dezvoltare, renunțării la folosirea 
forței drept mijloc de rezolvare a 
problemelor litigioase dintre state și 
neamestecului în treburile interne

ale altor state — a declarat președin
tele acestei țări, Manuel Pinto da 
Costa. El a relevat că țara sa promo
vează o concepție asupra coexistenței 
pașnice care presupune respingerea 
fermă a tuturor tendințelor expan
sioniste și agresive ale imperialismu
lui. precum și a rasismului, colonia
lismului și tuturor formelor de asu
prire și exploatare.

Conferința de presa la Pasadena 
privind experimentul „Viking"

PASADENA 12 (Agerpres). — Bio
logii Centrului spațial de la Pasadena 
au exprimat, într-o conferință de 
presă, temerea că misiunea „Viking" 
nu va putea da un răspuns categoric 
la importanta problemă a existenței 
vieții pe Marte. Opinia dominantă 
care a reieșit în cursul întâlnirii cu 
ziariștii constă în aceea că analizele 
de laborator efectuate de robotul 
marțian sînt prea simple pentru pu
nerea în lumină a unui proces atât 
de complex cum este viața.

Pină acum, experimentele au fost 
marcate, după cum s-a anunțat, de o 
serie de fenomene stranii, care au 
determinat experții, initial, să tragă 
concluzia că misiunea „Viking" a pus 
in lumină existența unor procese bio
logice. Ulterior, pentru toate aceste 
fenomene s-a avansat o explicație 
chimică. Conducătorii misiunii expri
mă speranța că experimentele vii
toare. îndeosebi cele ale sondei „Vi- 
king-2“, care urmează a amartiza 
într-o zonă mai umedă, vor da totuși

un răspuns satisfăcător la problema 
principală a existenței vieții.★

O imagine nouă, mai clară, a cra
terelor de pe Marte, dintre care 
unele depășesc de cîteva ori pe cele 
terestre, se degajă din fotografiile 
foarte clare transmise de „Viking-1“ 
— scrie agenția ȚRANCE PRESSE. 
Din punctul de vedere al originii, 
ele se împart în două categorii : 
meteorică și vulcanică. Cel mai im
portant dintre ele este cel al vulca
nului Olympus Mons. Diametrul său 
este de trei ori mai mare decît al 
craterului de pe Mauna Loa, cel mai 
mare vulcan de pe Pămint, muntele 
fiind, la rindul său, de trei ori mai 
înalt decît Chomolungma (Everest). 
Potrivit geologilor. Olympus Mons a 
început să se formeze acum 200 mi
lioane de ani. Diametrul său la bază 
este de 500—600 km.. înălțimea — 
24 km (fiind considerat cel mai înalt 
munte de pe planetele sistemului 
solar).

MARGINALII
Ripostă fermă neofasciștilor

în atmosfera pre
electorală care domi
nă viața politică vest- 
germană, orașul por
tuar Hamburg, vatră 
a unor glorioase tra
diții revoluționare, 
urma să devină zilele 
acestea, potrivit pla
nurilor unor organi
zații neofasciste, o 
tribună de manifes
tare a forțelor drep
tei.

Rămășițe ale parti
dului neofascist de 
tristă faimă care s-a 
intitulat „national-de
mocrat" și care s-a 
văzut pus in situația 
de a se autodizolva, 
ca urmare a repetate
lor eșecuri pe scena 
politică, au încercat 
să ridice din nou 
capul. Din inițiativa 
lor a fost convocat 
un așa-numit „con
gres al forțelor națio
nale", la care s-au în
trunit circa 1 800 de 
delegați din mai mul
te țări, în intenția de

a elabora o platformă 
comună a partidelor 
neofasciste vest-euro- 
pene.

Dar socoteala de 
acasă nu s-a potrivit 
cu cea din tirg. La 
chemarea P. C. Ger
man, a Uniunii sin
dicatelor. Asociației 
persoanelor persecu
tate de naziști, altor 
organizații democrati
ce. peste 6 000 de oa
meni au dat o ripostă 
fermă forțelor neofas
ciste.

In cadrul unui mare 
miting, la care au luat 
cuvîntul reprezentanți 
ai tuturor acestor 
partide - și organizații 
progresiste, condam- 
nînd energic noua 
provocare a forțelor 
dreptei, a fost adopta
tă o rezoluție care 
exprimă, în esență, 
revendicarea marii 
majorități a locuitori
lor Hamburgului : 
„Fasciști — afară din 
orașul nostru !“. Mi
tingul a fost urmat de

o puternică manifes
tație de protest, care 
s-a îndreptat spre se
diul așa-zisului „con
gres". Aici, ca rezul
tat al provocărilor 
„congresiștilor", s-au 
produs ciocniri. A in
tervenit politia. Mai 
multi demonstranți au 
fost răniți, au fost o- 
perate arestări. „Con
gresul". început cu 
mult zgomot, s-a do
vedit a fi un eșec to
tal, îricheindu-se fără 
rezultat — exceptând 
doar explozia de in
dignare a populației 
marelui oraș — par- 
ticipanții împrăștiin- 
du-se care încotro.

Evenimentele din 
Hamburg — consideră 
majoritatea presei din 
R.F.G. — constituie o 
nouă victorie a forțe
lor democratice, care 
au demonstrat că sînt 
ferm hotărîte și că dis
pun de forța necesară 
pentru ■ a zădărnici 
orice provocări ale 
dreptei.

Grevă generală în Australia
2,5 milioane de oa

meni ai muncii aus
tralieni au participat, 
nu de mult, la o gre
vă generală de 24 de 
ore. A fost cea mai 
puternică acțiune
muncitorească din ul
timii 50 de ani înre
gistrată în această 
țară. Obiectivul : ex
primarea protestului 
muncitorimii împotri
va intenției autorită
ților de a anula, înce
pînd cu 1 octombrie, 
alocațiile de stat pen
tru asigurările sociale 
și de a introduce, in 
schimb, un nou impo
zit de 2.5 la sută 
asupra veniturilor oa
menilor muncii pen
tru acoperirea respec
tivelor cheltuieli.

Actualul sistem de 
asigurări. introdus 
abia acum un an, con; 
stituie unul din prin
cipalele componente 
ale reformei sociale 
preconizate de Parti
dul laburist și de sin
dicatele din Australia. 
Deși caracterizat de o

parte a muncitorimii 
și de organizațiile ei 
ca încă nesatisfăcător, 
acest sistem a consti
tuit un ghimpe în 
ochii patronatului. 
Acum, patronii au 
reușit să-și impună 
voința și să determine 
autoritățile să anun
țe modificarea siste
mului de asigurări.

Avînd în vedere că 
în țară se înregistrea
ză o rată a inflației de 
14 la sută și că 5 la sută 
din totalul forței de 
muncă nu are de lucru, 
modificarea sistemului 
de asigurări în sensul 
cerut de patronat ar 
constitui o lovitură 
dureroasă dată oame
nilor muncii. Este de 
Înțeles, de aceea, că 
greva generală de
clanșată la chemarea 
„Australian Council of 
Trade Unions" (Consi
liul sindicatelor aus
traliene) a fost prece
dată. în cursul primei 
jumătăți a anului a- 
cesta, de numeroase

alte acțiuni : greve 
parțiale, demonstrații, 
mitinguri ale muncito
rilor metalurgiști, în
vățătorilor și profeso
rilor, lucrătorilor din 
întreprinderile de pre
lucrare a cărnii, șofe
rilor de pe camioane 
și autobuze, cadrelor 
medicale din spitale și 
altor categorii ale oa
menilor muncii.

Consiliul sindicate
lor, bucurîndu-se de 
sprijinul celor mai 
largi cercuri ale mun
citorimii. care s-au 
ridicat în apărarea 
intereselor lor vita
le. a arătat, intr-o re
centă proclamație, că 
atît greva generală, 
cit și celelalte acțiuni 
ale sindicatelor pe ra
muri trebuie înțelese 
ca manifestări ale 
hotărîrii ferme a oa
menilor muncii de a-și 
apăra drepturile îm
potriva oricăror în
cercări de a le încălca.

G. DASCALU

Bl PREhllINPENI
• „SCULPTURĂ AE

RIANĂ". Nu de putine ori’ 
reprezentanții artei așa-numite 
moderne, din dorința originali
tății cu orice preț, recurg la 
modalități de „expresie" din 
cele mai insolite. O ultimă 
„noutate" în acest sens ar fi 
„sculptura aeriană" prezentată 
în cadrul unei expoziții deschi
se la Londra. Vizitatorii desco
peră cu uimire că sub această 
denumire le sînt înfățișate... 
zmeie multicolore în nenumăra
te ipostaze. Creatorul lor. Tom 
Van Sânt, utilizează drept ma
teriale vergele din fibre de 
sticlă și folii de nylon, inălțînd 
apoi el singur în aer propriile 
sale producții. Firește, asemenea 
„creații" nu au nimic comun cu 
arta. în cel mai bun caz putând 
fi considerate un meșteșug sau 
o improvizație. Care pot cel 
mult epata pe snobi, o zi, două, 
ca apoi, să fie alungate de pe 
piața „modernismului" de o altă 
năzbitie...

• DIAVOLUL... PE 
BANDĂ MAGNETICĂ. 
Un nou caz de exorcism — cu 
consecințe tragice — este anche
tat în R.F.G. Victima : o stu
dentă din localitatea Klingen- 
berg pe Main. Deși se afla in 
prada unei puternice agitații 
psihice și refuza orice hrană, ea 
a fost silită să suporte epuizan
te practici mistice de „alungare 
a diavolului", prescrise — pre
cizează ziarul „Die Welt" — în
tr-un cod de exorcism datând 
din anul 1614. După încetarea 
ei din viață, procuratura regio
nală a cerut efectuarea autop
siei. Studenta murise de foame. 
Evident, dacă s-ar fi aplicat un 
tratament adecvat. deznodă
mântul ar fi putut fi evitat. Un 
caz similar, petrecut în 1973, la 
Vachendorf, a fost de asemenea 
anchetat de autorități. Exorcis
tul s-a folosit atunci de „mij
loace moderne". înregistrînd pe 
bandă de magnetofon „lupta sa 
cu necuratul" și strigătele vic
timei torturate. In plin secol 
XX. misticismul și ignoranța 
continuă, după cum se vede, să 
facă victime.

• CRINUL GIGANT. 
Grădina unuia din locuitorii 
micii localități Tateyawa (Japo-

• nia) este dominată de un exem
plar floral de proporții neobiș
nuite : un crin de 3 m înălți
me, pe unica tulpină înșiruin- 
du-se într-o veritabilă cascadă 
141 de flori ! Crinul-gigant, 
apreciază botaniștâi, s-ar datora 
unui complex de factori sol- 
climă extrem de favorabili, ce 
au determinat o „supraalimen- 
tare" a plantei, în condițiile 
existentei unei abundente emisii 
de lumină solară.

• PE URMELE PO
TOPULUI ? Profesorul An
dre Capart de la Institutul de 
științe naturale din Bruxelles 
pretinde că ar fi stabilit data 
exactă a potopului biblic. Acest 
fenomen ar fi avut loc, potrivit 
profesorului belgian, acum 8 476 
de ani. Deși potopul — afirmă 
el — ar fi fost un fenomen la 
scară mondială, el a afectat 
mai puternic doar regiunile de 
coastă. Urmele diluviului ar fi 
mai vizibile pe litoralul insule
lor Noile Hebride. de-a lungul 
unor porțiuni ale coastelor afri
cane.

• CONDUCĂ- 
TOR AUTO MODEL. 
Șoferul francez de taxi Gerard 
Bertrand din Valence a primit 
una din cele mai rare distincții 
ale Franței — „Palmierul de 
aur" al Serviciului securității 
circulației. Bertrand, care a' ob
ținut carnetul de șofer în 1932, 
a parcurs de atunci 4 milioane 
kilometri, fără a cauza cel mai , 
mic accident și fără a fi sanc
ționat vreodată cu vreo amendă.

• LEGENDA „ClINE- 
LUI DE PIATRĂ" Autori- ' 
tățile din Graz (Austria) au 
restaurat secularul monument 
cunoscut, sub denumirea de 
„Ciinele de piatră", legat de o 
legendă scumpă cetățenilor ora
șului. Potrivit acestei legende,
în 1481, unități dușmane au a- 
sediat citadela din Graz. în in
tenția de a răpi pe fiica împă- 
ratuldi Friedrich al III-lea. Doi 
trădători din rindurile pazei 
le-au deschis una din porți. Ei 
și-au făcut însă socotelile fără 
a tine seama de vigilenta fide
lului patruped, care, simțind 
prezența străinilor, a început să 
latre. Garda, alarmată, i-a res
pins pe intruși. Trei secole mai 
tirziu. în amintirea devotamen
tului, său. cîinelui i s-a ridicat 
un monument din piatră. De
gradat de scurgerea anilor, a 
fost restaurat acum de sculpto
rul Erwin Huber.

• MONSTRUL KUS- 
SIE. Ziarul japonez „Hok
kaido Shimbun" publică o foto
grafie reprezentând monstrul 
care, potrivit legendei, trăiește 
în lacul Kutcharo. la aproxima
tiv 250 km vest de Sapporo. Fo
tografia. realizată de turiști 
care afirmă că au văzut „cu 
propriii lor ochi" monstrul din 
lacul amintit, redă imaginea 
unei „forme" reprezentând li
tera „M“ pe oglinda apelor li
niștite ale lacului. Potrivit de
clarațiilor „martorilor oculari", 
monstrul a apărut din adîncuri, 
plonjind apoi de cîteva ori la 
suprafața apei și deplasîndu-se 
cu viteza unei bărci cu motor. 
El semăna cu o pasăre, măsu- 
rind aproximativ 20 m. Botezat 
„Kussie". prin analogie cu 
„Nessie". monstrul din lacul 
scoțian Lochness. acesta a mai 
fost văzut în septembrie 1973 
de către un grup de studenți și 
apoi. în,anii din urmă, de mal 
multe ori. de către localnici.
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