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întregul popor înfăptuiește 
politica partidului de bunăstare 

și fericire pentru popor
„Preocuparea fundamentală a partidului, țelul suprem al politicii sale, rațiunea însăși 

a construcției orînduirii socialiste și sensul a tot ceea ce înfăptuim este creșterea bună
stării materiale și spirituale a maselor, satisfacerea cit mai deplină a nevoilor întregului 
popor, asigurarea condițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane".

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT
PE HIAS mop ȘI MANOLIS GLEZOS

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit. în ziua 
de 17 august, pe Ilias Iliou. pre
ședintele Uniunii Democratice de 
Stingă — E.D.A. — din Grecia, și 
Manolis Glezos, membru al Comite
tului Politic și al Comitetului Exe
cutiv ale conducerii E.D.A., care se 
află în tara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au mulțumit călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru

întrevederea acordată și au adresat 
cordiale felicitări cu prilejul aniver
sării zilei de 23 August, împreună 
cu urări de noi succese Partidului 
Comunist Român, secretarului său 
general, poporului român, în activi
tatea consacrată făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
triumfului în întreaga lume a idea
lurilor de libertate, pace, democrație, 
independentă națională și progres so
cial.

în timpul întrevederii a fost sub
liniată cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Democratică de Stin
gă din Grecia și s-a relevat hotă- 
rirea de a amplifica aceste raporturi

în interesul aprofundării conlucrării 
dintre România și Grecia. în folosul 
și spre, binele ambelor popoare, al 
înțelegerii și cooperării în Balcani, 
în Europa și în lume.

Remarcîndu-se importantele schim
bări care s-au produs pe plan mon
dial. s-a evidențiat necesitatea trans
punerii în viată a prevederilor Ac
tului final al Conferinței general-eu- 
ropene. soluționării pe cale politică 
a diferendelor dintre state, instaură
rii unui climat de pace, securitate 
și înțelegere internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă priete
nie.

Sînt bine cunoscute versurile de un adine și 
răscolitor dramatism ce exprimă, cu o extraor
dinară forță de sinteză, starea exasperantă în 
care trăiau milioane și milioane de oameni ai 
muncii în România burghezo-moșiereașcă : 
„Munții noștri aur poartă / noi cerșim din 
tă-n poartă". într-o țară cu pămînturi 
mănoase, cu codri întinși și importante 
bogății minerale, cum era cunoscută 
România în acele vremuri, largi pături 
sociale se zbăteau in cea mai crudă mi
zerie, dueîndu-și cu greu traiul de pe o 
zi pe alta. Răsfoind ziarele burgheze 
ale vremii, constatăm că deveniseră o 
cvasipermanență titluri de genul aces
tora : „O nouă dramă a mizeriei" („Cu
rentul" nr. 3 396) ; „Săturată de mizerie, 
o femeie se omoară" („Curentul" nr. 
3 398) ; „Tragedia unui șomer" („Drep
tatea" nr. 2 145) ; „Opt copii locuiesc în
tr-o groapă" („Dimineața"). Șomajul, 
foametea, mizeria, bolile sociale — co
rolar al orînduirii burghezo-moșierești — 
își găseau adeseori rezolvarea prin ges
turi disperate. Acțiunile revendicative 
din partea dezmoșteniților soartei pen
tru o viață mai bună erau privite de 
clasa conducătoare ca atentate la „sfînta 
proprietate" și reprimate cu violență.

Situația grea In care se afla majori
tatea covîrșitoare a poporului nu oferea
potentaților vremii decît cel mult „idei" pentru 
discursuri sforăitoare în campaniile electorale, 
pretexte pentru promisiuni amăgitoare. De o 
asemenea factură este și „confesiunea" făcută 
In 1939 de ministrul sănătății : „Ne-am lăsat 
prea mult ademeniți de valoarea rezistenței fi
zice a poporului nostru, valoare din care am

poar-

încercat să facem renume și am mers așa de 
departe incit am uitat că această valoare tre
buie îngrijită, trebuie întreținută și trebuie dez
voltată" (subl. ns.).

Reținem din „Enciclopedia României" apărută 
în 1939 : „împărțit în 365 de zile, venitul anual

nea e o raritate, copiii nu o văd decît la săr
bători, mari. Și atunci să ne mirăm că sînt sfri
jiți ? Țăranul toacă firul cepii verzi în apa cu 
oțet, sau mărunțește foaia dragaveiului și fier- 
■ • - - - " - ~ ....... . Și

la

și unei familii muncitoare (rurale n.r. — băr
bat, soție și un copil) s-ar exprima printr-o 
cifră, care n-ar acoperi nici costul alimentelor 
pentru cea mai _precară întreținere a ■ existen
ței" (voi. III, păg. 72). Un ziar al timpului 
(..Dreptatea1- din 29 iulie 1935) oferă o imagine 
sugestivă în acest sens : „Sînt sate în care pii-

tura lui acrită o mănîncă cu mămăligă... 
pretindem să mai aibă un corp rezistent 

boli ? N-are în sat spițerie, n-are în a- 
propiere un spital, n-are doctori, n-are 
nimic și pretindem să nu fie mortali
tate ?“.

Să vedem ce spune mai departe enci
clopedia : „în ceea ce privește mortali
tatea generală și mai cu seama morta
litatea infantilă, nu numai că sitem in 
fruntea tuturor statelor din Europa, dar 
avem o curbă de tendință cu desăvirșire 
defavorabilă (subl. ns.).,. marea masă 
a populațiunii noastre este practic lip
sită de orice asistență' medicală" (vol. I, 
pag. 512—513).

Oricare alt element definitoriu al ni
velului de trai am lua în discuție, con
cluzia rămîne aceeași : „stare materială 
extrem de precară", cum sublinia însăși 
„Enciclopedia României". „Din cele pes
te trei milioane de locuințe, 600 000 au 
simple bucăți de geam fixate în pereți, 
iar 800 000 sînt acoperite cu trestie sau 
cu paie și, în fine, două milioane nu 
au podea. Dacă aceasta este situația ge
nerală, socotind că sint și regiuni cu 

standard de viață mai ridicat, se poat,e ușor 
vedea că avem regiuni întinse în stare de mare 
mizerie" (subl. ns.), (vol. II, p. 224).

Situația maselor muncitoare din România 
burghezo-moșiereașcă nu o dată a trezit corn-

În întâmpinarea marii noastre sărbători naționale
1944-1976

Succese
în industria

SARCINILE Șl ANGAJAMENTELE
Îndeplinite oglindesc

de prestigiu 
județului Vrancea

Din cronica
acestor zile

ju-Oamenii muncii din industria 
dețului Vrancea au îndeplinit marți, 
17 august, sarcinile pe 8 luni Ia pro
ducția industrială, iar sarcinile de 
plan la export pe aceeași perioadă — la 
13 august. în acest fel sînt create 
condiții ca, pînă la sfirșitul lunii, să 
se obțină o producție globală indus
trială suplimentară superioară cu 82 
milioane lei angajamentului anual 
asumat în întrecerea socialistă. Spo
rul de producție obținut se datorește 
în întregime creșterii productivității 
muncii.

într-o telegramă adresată Co-

(Continuare în pag. a V-a)

PIATRA NEAMȚ t Secole au trecut peste încintâtoarea localitate cu ctitorii istorice de pe Valea Bistriței. Azi ea trăiește o nouă și trepidantă tinerețe

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R., oamenii mun
cii din această parte a țării își ex
primă hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru a obține noi suc
cese, conștienți că acestea se adaugă 
activității creatoare a milioanelor de 
constructori ai noii societăți, se con
topesc cu munca eroică a întregului 
popor pentru continua dezvoltare, 
propășire și înflorire a patriei noas
tre socialiste.

Realizări ale energeticienilor

Ce este specific și semnificativ 
in dezvoltarea județului Neamț?

In ziarul de azi
LA ZI 

ÎN AGRICULTURĂ

Azi ne răspunde tovarășul Ștefan BOBOȘ,
prim-secretar al Comitetului

’r
județean Neamț al P.C.R.

Cu prilejul uneia din vizitele de 
lucru în județul nostru, secretarul 
general al partidului afirma câ „ți
nutul de la poalele Ceahlăului oferă 
ochilor priveliștea impresionantă a 
așezărilor ce și-au schimbat structu
ral înfățișarea în anii noștri, a unor 
obiective economice importante, ridi
cate în anii socialismului". O ase
menea apreciere definește în modul 
cel mai sugestiv ce au însemnat cei 
32 de ani care au trecut de la 
eliberare pentru 
care, asemeni tu
turor județelor tă
rii, s-a integrat 
puternic în circui
tul industrializării, 
al unei rapide șl 
neîntrerupte ascen
siuni economice, 
sociale și culturale. 
Datorită politicii 
Partidului Comu
nist Român de dez
voltare armonioasă 
a tuturor regiuni
lor tării, de valorificare a ori
căror resurse existente, acestei zone 
— care figura în trecut prin
tre cele mai slab dotate indus
trial și mai „bogate" în neștiutori de 
carte — i-a revenit misiunea de a 
crea cîțiva dintre giganții industriei 
românești : la Bicaz, Roznov, Ro
man. Săvinești, astăzi devenind pre
ponderente ramurile purtătoare ale 
progresului tehnic.

Pe acest fundal apar 
specifice, desprinse din 
dustrializării României, 
economică echilibrată a 
întregul său. practic a fiecărei zone 
și ramuri, dublarea cu regularitate, 
de la un cincinal la altul, a produc
ției globale industriale. Cifrele sînt 
concludente : volumul producției glo
bale industriale a crescut de peste 
25 de ori față de aceea a anului 1950, 
urnind să ajungem, în 1980, la o

județul Neamț,

producție de peste 24 miliarde, lei ; 
in fiecare an, județul asigură la bu
getul statului venituri mai mari decît 
fondurile ce se investesc. Putem a- 
precia mai bine ce reprezintă, în fapt, 
în momentul de față, industria jude
țului nostru arătînd că ea furni
zează tării aproape jumătate din 
producția de țevi din otel fără su
dură, 60 la sută din producția de fire 
și fibre sintetice, 17 la sută din pro
ducția de mașini și utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, strunguri Ca-

După
32 

de ani

ca trăsături 
procesul in- 
dezvoltarea 

județului în

rusei, ciment și multe altele, o mare 
parte din producția-marfă fiind des
tinată partenerilor externi din a- 
proape toate țările cu care România 
socialistă întreține relații comer
ciale.

Realizările acestea sînt semnifica
tive și prin ceea ce reprezintă ele 
din punct de vedere al valorificării 
superioare a inteligentei creatoare a 
oamenilor. Și în această direcție se 
vădesc cu deosebită pregnantă efor
turile consecvente ale partidului și 
statului nostru de a crea tuturor po
sibilități de instruire si pregătire 
multilaterală, complexă, in raport cu 
nevoile înaintării noastre rapide spre 
un nivel înalt de cultură si civiliza
ție. Este neîndoielnic că asimilarea 
strungurilor Carusel, de pildă, expor
tate astăzi în țări dintre cele mai a- 
vansate ale lumii, realizarea multor 
altor produse în condițiile valorifică-

rii materiilor prime cu eficiență eco
nomică ridicată reprezintă atît rezul
tatul unui efort susținut de calificare 
profesională a unor importante eșa
loane de oameni ai muncii, cit și al 
stimulării și încurajării ideilo- noi. 
îndrăznețe. Un exemplu în acest sens, 
din multiplele posibile : la întreprin
derea de țevi Roman, prin moderni
zarea instalațiilor. în special a trăgă- 
toriei la rece, prin ridicarea neîntre
ruptă a pregătirii profesionale a 
muncitorilor, am ajuns să obținem 
pe fiecare kilogram de metal o va
loare de aproape trei ori mai mare 
decît în cincinalul trecut.

Și ce altă trăsătură mai semnifi
cativă aș putea 
desprinde din rea
litățile județului 
Neamț decît aceea 
că aproape toată 
lumea învață ? A- 
vem peste 117 000 
de elevi în școli și 
licee, multe mii în 
școlile profesiona
le (dintre care pes
te 3 500
grupul școlar de 
chimie),

adulți la cursurile de 
ridicare a

numai la

nenumă-
rați tineri și 
pregătire și 
existente in absolut toate ramurile 
industriale, învățămîntul de toate 
gradele și specialitățile integrindu-se 
tot mai puternic cerințelor produc
ției. Este firesc să fie așa, în- 
trucît Congresul al XI-lea al parti
dului ne-a pus în față un program 
îndrăzneț, de largă perspectivă, a 
cărui înfăptuire va duce, in pri
mul rînd prin dezvoltarea impe
tuoasă a industriei — cu precădere 
a metalurgiei feroase, chimiei, con
strucțiilor de mașini, materialelor de 
construcție, a industrializării si pre
lucrării lemnului — ca și prin reali
zarea unui considerabil volum de in
vestiții, la creșterea substanțială a pu-

calificării

(Continuare în pag. a IV-a)

întreținerea 
culturilor 
succesive

LA ZI IN INDUSTRIE
Inițiativă

și perseverență 
în acțiunea 
de reducere 

a importurilor
IN PAGINA A 111-A

Rezultatele și faptele 
de muncă din primul 
an al cincinalului a- 
rată că la nivelul 
Centralei industriale 
a energiei electrice și 
termice, pînă în pre
zent s-au înregistrat 
450 milioane kWh pe 
bază de cărbune și 
11 500 tone combustibil 
convențional economii.

CINE SÎNT AUTO
RII ACESTOR SUC
CESE ? Formațiile de 
energeticieni de la 
termocentrala Mintia 
— Deva au furnizat 
sistemului energetic 
național 120 milioane 
kWh energie electrică 
peste prevederile de 
plan aferente perioa
dei care a trecut din 
acest, an. Colectivul 
întreprinderii „Elec- 
trocentrale" — Bucu
rești, care a îndeplinit 
angajamentele asuma
te în întrecerea socia
listă pe întregul an, 
raportează că a reali
zat suplimentar mai 
mult de 141 milioane 
kWh 
trică. 
energie 
ținută
deri de energeticienii

energie elec- 
Cantitatea de 

electrică ob- 
peste preve-

de la Porțile de Fier 
este de două oiri mai 
mare decît prevedea 
angajamentul anual 
luat în întrecerea so
cialistă.

CUM AU 
ȚINUTE 
RILE ÎN 
RE ? Sînt 
acțiunile 
valorificate pentru ri
dicarea eficienței eco
nomice in sectorul de 
producere a energiei 
electrice și termice.

— în cadrul forma
ției noastre — ne spu
nea Ștefan Pușcoi. lă
cătuș la Uzina elec
trică Brăila — ne-am 
străduit ca, 
mai bună 
a locurilor 
să scurtăm 
termenele 
și reparații planifica
te. Execuția lor o des
fășurăm 
„Calitate 
lucrărilor 
ții".

Aceeași 
și exigentă se regă
sesc și la Porțile de 
Fier. Aici, termenele 
de reparații la hidro- 
agregate au fost mic
șorate cu 33 de zile.

FOST OB- 
REALIZA- 
ÎNTRECE- 
numeroase 

propuse și

pri.ntr-o 
organizare 
de muncă, 
substantial 
de revizii

sub deviza 
superioară 

de repara

preocupare

Constan- 
Gheorghe 
Boureanu, 
Dumitri ca

La termocentrala Ișal- 
nița, prin activitatea 
pricepută și plină de 
însuflețire a colecti
vului de întreținere 
și. în mod deosebit, a 
muncitorilor 
tin Udriște. 
Raicu, Jean 
Gheorghe
și Constantin Stăicu- 
lescu s-a reușit ca. la 
blocurile termoener- 
getice 7 și 8 de 315 
MW durata lucrărilor 
de reparații planifica
te să fie redusă cu 
cîte 8 zile.

Demne de remarcat 
sînt inițiativele în în
trecere, între care : 
„Conștiința socialistă 
la pupitrul de coman
dă", „Fiecare kWh, 
calorie, gram econo
misite la maximum" ! 
Fruntașii, la Brăila,
se numesc Marin Bur- 
lacu, Vasile Iurian, 
Ion Oprea ; la Porțile 
de Fier : Toma Nuța, 
Dumitru Pieptăn. Ste- 
lică Colibășeanu, 
Tudorache, Ion
drei; la Ișalnita : Chi- 
rea Nicola. Constantin 
Vlăduț, Ion Vladu ș.a.

Ion 
An-

confirmare : îndeplinirea 
pe 8 luni ale acestui an cu 
mai devreme. Pe această 
la minele Arșița și Dealul 
vor fi livrate suplimentar

• în aceste zile premergătoare 
marii sărbători naționale, siderur- 
gistii hunedoreni se prezintă cu a- 
proape toate obiectivele, angajamen
tului anual îndeplinite. în special, 
la producția de fontă, oțel și lami
nate. angajamentele au fost sub
stanțial depășite. Pe ansamblul 
combinatului s-au înregistrat econo
mii la cheltuielile materiale in va
loare de aproape 40 milioane lei, iar 
beneficiile suplimentare au trecut de 
60 milioane lei. Siderurgiștii hune
doreni au acumulat pînă in prezent, 
în contul economiilor, 530 tone cocs 
metalurgic. 9 693 tone metal, 2 035 
tone cărămizi refractare, 24188 tone 
combustibil convențional. (Sabin Io- 
niescu).

• Vrednicia muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor de la Exploata
rea minieră Vatra Dornei și-a găsit 
o nouă 
planului 
16 zile 
bază, de 
Rusului
economiei naționale 26 000 tone de 
minereu de mangan, iar de la Leșul 
Ursului-Nord alte 13 000 tone mine
reu. (Gheorghe Parascan).

• Harnicii muncitori de la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Pitești au înregistrat rezultate deose
bite în întrecere : de la începutul 
anului, ei au realizat o depășire la 
producția-marfă în valoare de circa 
9 milioane lei, concretizată în im
portante cantități de cherestea, pla
caj, plăci fibrolemnoase și furfurol. 
Totodată, au obținut economii supli
mentare la prețul de cost de 2,2 mi
lioane lei. (Gheorghe Cîrstea).

• Colectivul Trustului de construc
ții industriale Timișoara a predat, 
cu o lună mai devreme fată de ter
menul planificat, noul complex avi
col integrat pentru producerea de 
carne de pasăre, din cadrul între
prinderii „Avicola Gearmata". în 
perioada care a trecut de la înce
putul anului, în județul Timiș au 
mai fost puse în funcțiune alte 20 
de obiective și capacități agrozooteh
nice, între care se numără îngrășă- 
toria de bovine de la Peciu Nou, in
stalația pentru uscat furaje verzi de 
la Recaș, complexele pentru îngră- 
șarea mieilor de la Herendești și 
Chevereșu Mare. (Cezar Ioana).

Produse de bună calitate, competitive pe piața externă, iată deviza în muncă a colectivului de la întreprinderea de mașini electrice din București în 
imagine; o secvență din secția a ll-a de montaj Foto , & Dichiseaiw
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OMUL SE CUNOAȘTE DUPĂ FAPTE, 
DAR CUM SÎNT CUNOSCUTE FAPTELE?
Cu un număr de ani în 

urmă renumele inginerului 
Emil Fechete era legat de 
o împrejurare tragică. Fu
sese afectat de o boală 
oonsiderată incurabilă.

Cu mai puțini ani în ur
mă renumele aceluiași in
giner miner se asocia cu 
o altă situație de excepție: 
izbinda asupra bolii consi
derate incurabile. însănă
toșirea se datora celor mai 
competente tratamente me
dicale, în țară și străinăta
te, se datora celei mai no
rocoase intervenții chirur
gicale, se datora sprijinu
lui neprecupețit primit din 
partea tuturor autorități
lor în materie, dar se mai 
datora, cred cu tărie, psi
hicului de neînvins al aces
tui om.

Cu și mai puțini ani in 
urmă, renumele acestui lo
godnic al minelor din Apu
seni se asocia cu imaginea 
omului care a avut o gra
vă suferință, a biruit-o și, 
mai mult decît victoriile 
medicale, și-a depășit sta
diul de pacient recuperat, 
întorcîndu-se în lumea 
deosebită a lucrătorilor din 
adincul pămîntului, cu și 
mai multă vigoare, într-o 
a doua tinerețe, sfidînd 
certificatele de scutire, re
comandările de efort cum
pătat, posibilitățile de viată 
dulce ca pensionar în pu
tere, dăruindu-se pentru a 
doua oară, cu dublă abne
gație, misiunii sale de a 
trimite industriei hrana 
minerală așteptată.

Despre oricare din aces
te etape ar fi fost intere
sant de discutat cu ingine
rul Fechete. Dar notorieta
tea sa in cercurile centra
lei miniere, renumele pe 
plaiurile bihorene în oare 
trăiește se justifică mereu 
prin alt conținut. Am ales 
ceea ce prezintă mai mult 
interes la timpul prezent. 
Inițiativa pentru care i; se 
cer precizări de către mulți 
din cei ce se ocupă in alte 
unități cu munca educati
vă, pentru care întreprin
derea minieră Dobrești — 
al cărei director este — de
vine gazda unor interesan
te schimburi de experien
ță. și, mai ales, care a ri

dicat la o temperatură su
perioară sudura interuma- 
nă in galeriile de extracție 
din versantul apusean al 
Apusenilor.

— Cum se numește ini
țiativa educativă care a 
stirnit atît interes, tovarășe 
Fechete ?

— Culmea e că a deve
nit notorie, dar încă n-are 
nume.

— Și totuși, cum am pu
tea-o numi ?

— Cunoașterea omului.
— Sună intr-adevăr ispi

titor. Dacă ne gindim la o

trul de lucru al întreprin
derii noastre miniere cu
prinde 1 500 de kilometri 
pătrați. Recrutăm lucrători 
din 82 de localități, de pe o 
rază mergind pe zeci de 
kilometri. Trebuie să îi cu
noaștem prin alte procedee 
decît cele obișnuite. Ne-am 
gîndit că, pe o asemenea 
întindere, la marele nostru 
număr de oameni, este greu 
să te cunoști cu ei fără o 
legătură mai apropiată, mai 
frecventă. Așa a apărut sis
temul calificativelor luna
re. Activitatea și comporta

ța de o judeca obiectiv, 
pe. bază die fapte, pe fie
care om. chiar și. pe cel 
mai apropiați, chiar și 
pe cei pe care ți se pare 
că ii cunoști cel mai bine. 
Practica noastră, de acum 
consolidată, in munca de 
educație, ne-a convins că 
aprecierea imparțială. înte
meiată. convingătoare, a 
aportului și conduitei fie
căruia. nu sînt valabile 
cînd sînt făcute pe amin
tiri și aproximații. Dacă 
elocvente sint faptele, dacă 
hotăritor este aportul omu

celebră si nedezmințită de
finiție. după care fiece oni 
este un univers...

— ...înseamnă cunoaște
rea unui număr mare de 
universuri.

— Exact.
— De la asta am și por

nit. Vreau să spun că n-am 
urmărit prin metoda noas
tră, impusă de specifi
cul locuirilor de muncă, 
n-am urmărit deci să ne 
împăunăm cu etichete fi
lozofice. nici măcar să 
ni se ducă vestea că am 
descopertt ceva original. 
Pur și simplu încer
căm să ne facem datoria, 
știm că odată cu scoaterea 
din rărunchii pămîntului a 
minereului planificat tre
buie sâ formăm și noi. in 
ungherele noastre din mun
te, omul nou' al vremurilor 
noi.

— Vorbeați de specific...
— Da. Nu poți plămădi 

omul nou din vorbe și 
scheme pe hîrtie. Nu con
turezi omul nou doar prin 
chemări frumos afișate pe 
perete, nici în fumul de ți
gară al ședințelor lungi. Ca 
să formezi omul — trebuie 
să-l cunoști. Ca să te for
mezi, tu însuți, trebuie să 
te cunoști. „Specificul" a 
fost la început. Perime

rea fiecărui om. dar abso
lut a fiecărui membru al 
colectivului sînt discutate 
de tovarășii iui apropiați 
de muncă o dată la treizeci 
de zile. Iar pentru ca dis
cuția să nu fie platonică, 
sterilă, ea, se soldează cu 
unul dintre calificativele 
prevăzute de legislație pen
tru caracterizarea anuajă. 
Lunar omul află părerea 
celor lingă al căror umăr 
și-a depus ori nu și-a de
pus efortul așteptat, dacă a 
muncit și s-a comportat 
„foarte bine", „bine", „"sa
tisfăcător" ori...

— Ați motivat acest nou 
obicei prin dificultatea de 
cuprindere a oamenilor atit 
de răspindiți. Pe de allă 
parte, afirmați că acest sis
tem de cunoaștere se apli
că tuturor membrilor co
lectivului. deci și celor foar
te cunoscuți. Care să fie. 
așadar, explicația viabilită
ții și generalizării „meto
dei" de cunoaștere ?

— Cred că aveți drepta
te și se impune o preciza
re. Diseminarea echipelor 
și oamenilor a fost doar 
premisa care ne-a îndru
mat să reflectăm asupra 
cerinței de a cunoaște măi 
bine omul. Ulterior am 
înțeles mai bine cerin

lui, apoi atit faptele, cit și 
aportul trebuie comenta
te atunci cind ele sînt încă 
proaspete in memoria oa
menilor. Dacă fiecare om 
poartă în. el germanele au- 
tpdepășirii, dacă judecățile 
de valoare, cunoașterea de 
sine, prin sine și prin opi
nia celorlalți, au o valoa
re educativă, atunci e bine 
ca ele să fie . relevate 
prompt, să nu aștepte sca
dențele maxime. Altfel 
spus, în lupta cu timpul, 
progresul caracterului fie
căruia să nu se măsoare 
din an în an. ci la termene 
mult măi scurte, pe măsu
ra ritmurilor noastre eco
nomice și ale întregii vieți.

— Cred că acest amplu 
proces de cunoaștere mi
nuțioasă a omului, de a- 
jutor în autocunoaștere 
constituie mai mult decit 
o „metodă". Și chiar decît 
un „obicei". Cred că e vor
ba de un microclimat pe 
deplin corespunzător cli
matului acestei perioade, 
climatului anului 32 al noii 
noastre istorii.

— Indiferent cum îi spu
nem. oamenii s-au obiș
nuit cu el. O atestă „refe
rendumul" pe care l-am 
făcut la un moment dat. 
cînd era să renunțăm la 
metodă.

— De ce ? Cerea o mun
că iu plus ?

— Nu. Cerea un plus de 
obiectivitate cu care nu 
eram obișnuiți nici noi, 
cadrele cu munci de răs
pundere. Vorbeam de „re
ferendum". Dac-ați vedea 
prin ce cuvinte mișcătoa
re oamenii au cerut perpe
tuarea — scuzați cuvîntul 
— metodei !

Dar efectul procesului 
de cunoaștere și autocu
noaștere poate fi lesne 
constatat și in rezultatele 
economice. In ultimul an, 
utilizarea fondului de timp 
a fost de 97.6. in întreg 
anul 1975 n-au existat de
cit 33 de absente nemoti
vate și n-au fost aplicate 
decît 45 de sancțiuni, asta 
la un colectiv atît de mare. 
Cincinalul precedent l-am 
încheiat cu 4 luni și 12 zile 
mai devreme. în cincinalul 
actual am demarat prin- 
tr-o adevărată competiție 
a angajamentelor și depă
șirii angajamentelor.

— De ce spuneați că tre
buie să vă acomodați cu 
„noua" obiectivitate ?

— Cînd judeci omul ln- 
tr-o retrospectivă mai lun
gă, faptele și făptulețele 
lui se uniformizează, ca
pătă un aspect liniar. Și 
atunci, comportarea corec
tă pare exemplară. E ca o 
linie fără abateri. Anali- 
zîndu-ne mai des. unul pe 
altul, au ieșit în prim-plan 
faptele vii și nu „linia ge
nerală" a conduitei. Astfel 
ne-am dat seama că gre
șeam lăudîndu-1 pe cel 
corect. Da. da. e o greșeală 
să-l elogîozi pe cel care, 
pur și simplu, iși face da.-, 
toria. Analizați mai des 
comportarea celor cunos
cuți și veți vedea că așa e. 
Cel pur și simplu corect e 
corect pur și simplu și atit. 
Dacă e să lauzi: pe cineva, 
acela trebuie să fie omul 
care întreprinde pentru 
societatea și epoca sa — 
indiferent de amploarea 
sarcinilor lui — mai mult 
decît ceea ce reprezintă 
„corectul".

Sergiu ANDON

Invitație la hanul turistic ,,Praid“

L.

Pe cele mai frumoa
se trasee turistice ale 
țării, precum și în nu
meroase stațiuni bal
neoclimaterice, coope
rația de consum a 
construit și amenajat, 
în ultimii ani. nume
roase unități turisti
ce, care oferă condiții 
dintre cele mai bune

dc odihnă și recreere. 
Printre acestea se 
numără și elegantul 
han turistic „Praid", 
din cunoscuta stațiu
ne cu același nume 
din județul Harghita.

Hanul „Praid" dis
pune de camere cu 
confort modern și în
călzire centrală, de un

restaurant care ser
vește preparate culi
nare cu specific tra
dițional și de o cofe
tărie. Hanul se află 
amplasat într-o zonă 
de un pitoresc inedit, 
la fel de frumoasă în 
orice anotimp al anu
lui.

Experiența unor localități 
din județul Buzău

Bistrița, un tîrg ca atitea altele ce-și trăia anonimatul pe podișul transilvănean, a devenit un oraș in plină înflorire In fotografie: noul centru civic al orașului
Foto : S. Cristian
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• Activitatea muncitorului horticol Mihai Gheorghe- 

de la E.G.C.L. Tg. Ocna, se bucură de apreciere in acest oraș. Lui și 
echipei din care face parte li se datorează mozaicurile de flori de la in
trarea In oraș (de pe str. Victoriei), din piața „23 August" și din parcu
rile Măgura și Trandafirilor, precum și din alte locuri de aici. In 
prezent. M. Gh. și tovarășii lui cultivă intr-o nouă seră și garoafe, care 
pot fi cumpărate de iubitorii acestor flori. (B. Gheorghe, strada <3. Ne
gri. bloc C 3. Tg. Ocna, județul Bacău).

• Sîntem circa 30 de oameni din satele Oros£aia si
Comlod. comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud, care zilnic facem 
naveta la unități economice din orașul Bistrița. Transportul ne este 
asigurat de un autocamion. Acuma, vara, mai merge să călătorești 
cu autocamionul. Dar la toamnă și la iarnă situația va fi cu totul 
alta, mai dificilă. De aceea, propunem ca pentru navetiștii din satele 
amintite să se introducă un autobuz, care asigură condiții mai bune 
de transport. (Liviu Moldovan, satul Orosfaia, comuna Milaș. județul 
Bistrița-Năsăud). ,

în întrecerea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan și a angajamentelor, colectivul Fabricii mixte dc industrie 
locală din Cîmpulung (Argeș) înscrie în graficele de producție reali
zări remarcabile. La indicatorii producție globală și marfă, planul pe 
opt luni a fost îndeplinit încă din prima săptămină a lunii august a.c. 
în fiecare lună din acest an. sporul de producție realizat s-a obținut 
pe seama creșterii productivității muncii. (Ioan M. Illzoiu, Pitești).

® Am CUmpârat 13 17 mai acest an’ 0 electropompă, fa
bricată la cooperativa meșteșugărească „Electrobobinaj" din str. Ghio
cei nr. 20. sectorul 2, București. Deși motorul funcționa, totuși nu ab
sorbea apă. Cercetind cauza, am constatat că are un defect ascuns. 
Am încercat să schimb produsul la magazinul care mi l-a vîndut. 
Nu »-a putut. Nici să mi se repare pe plan local n-a fost posibil. Ce 
era să fac ? Am trimis pompa unității care a produs-o, dar fără nici 
un rezultat. (Nicolae Muntean, pensionar, comuna Șibot, județul Arad).

® AtlUi treCUt ln luna iunie> în comuna Dăești (Vîlcea) a 
început construcția unui cămin cultural, care — de acuma — ar fi 
trebuit să fie inaugurat. Dar judecind lucrurile după stadiul actual al 
execuției, acest eveniment... este încă departe. Iar anul acesta, aproape 
că nici nu s-a lucrat, deoarece constructorul (cooperativa meșteșugă
rească „Constructorul" din Rm. Vîlcea) invocă lipsa unor grinzi pre
fabricate. Dacă lucrările ar fi grabnic reluate, locuitorii comunei ar 
presta muncă patriotică pentru urgentarea execuției noului cămin 
cultural. (N. Ispas, comuna Dăești. județul Vîlcea).

® Am trimis pînă acum mai multe sesizări la diverse organe 
locale solicitind luarea unor măsuri pentru diminuarea zgomotului ce-1 
produc electropompele instalate în centrala termică nr. 6. de pe Ca
lea București, blocul A 5, sc. 1, Craiova. Zilnic, aceste electropompe 
deranjează prin zgomotele produse liniștea locatarilor din preajmă. 
(Iulian Cîocîrlan, Calea București, blocul A 5, sc. 1, ap. 1, Craiova).

• Majoritatea locatarilor din bIocul 23 strada Basarabi 
nr. 7. cartierul Alexandru cel Bun, Iași, participă la lucrări de între
ținere și înfrumusețare a spațiului verde din jurul locuințelor lor. Au 
nivelat pămîntul. l-au curățat de diferite resturi de deșeuri rămase 
de la constructor, au semănat gazon și au plantat flori și gard viu. 
Dar fată de aceste străduințe, mai sint și locatari care nu numai că 
nu contribuie la 
tră : aruncă pe 
etc. (Constantin

asemenea acțiuni, dar nu respectă nici munca noas- 
ferestre resturi menajere, calcă peste spațiile verzi 
Ripă, strada Basarabi nr. 7, blocul Z 3, Iași).

Noi unități comerciale
După darea în folosință a halei 

renovate și modernizate din cen
trul orașului, rețeaua comercială 
a I.C.S. Alimentara din Rm. Vîlcea 
s-a extins cu trei noi unități, des
chise în cartierul „Traian". profi
late pe desfacerea pîinii, a cărnii 
și laptelui, ca și a preparatelor din 
carne și lapte. Ele se adaugă altor 
complexe comerciale inaugurate 
recent in cartierele „Ostroveni",

la Rm. Vîlcea
„Nord" și „Petrișor". „Și tot în 
acest an — ne spunea tovarășul 
Alexandru Șelaru. directorul între
prinderii -r vom mai da în folo
sință alte șpații comerciale, prin
tre care-un complex în zona Nord, 
care va cuprinde o autoservire, ate
liere și unități de servicii către 
populație, iar un alt complex in 
cartierul «Ostroveni», la parterul 
unui nou bloc". (Ion Stanciu).

Consiliul popular județean Buzău 
a dezbătut intr-o recentă sesiune 
problemele referitoare la sistemati
zarea și echiparea tehnico-edilitară 
a localităților rurale.

— Cu prilejul sesiunii din iunie — 
ne spunea tovarășul Gheorghe Bo- 
bocea. prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean — au fost aprobate 
schițele de sistematizare pentru, toa
te comunele. Astfel, primăriile au 
acum la dispoziție instrumente de 
lucru clare pentru a continua și mai 
intens munca de transformare social- 
edilitară a localităților. Totodată, 
menționez că — prin organele spe
cializate ale consiliului popular ju
dețean — au fost puse la dispoziția 
consiliilor populare comunale, gra
tuit, numeroase proiecte-tip de lo
cuințe. cu etaj, diferențiate din punct 
de vedere arhitectural după specifi
cul fiecărei zone, locuințe care să 
asigure condiții superioare de confort 
și să poată fi realizate cu precăde
re din materiale locale. De asemenea, 
au fost elaborate studii pentru rea
lizarea unei echipări tehnico-edilita- 
re corespunzătoare — rețele de apă, 
canalizare și energie — prin coope
rarea consiliilor populare cu titularii 
de investiții industriale. Iar anul vii
tor. asemenea1 lucrări vor fi executa
te și prin cooperarea intercomunală. 
cu o eficiență sporită.

Pentru ca toți locuitorii satelor să 
beneficieze de aceste echipări tehni- 
co-edilitare, amplasarea locuințelor 
a trebuit revizuită, întocmindu-se un 
program de strămutare a gospodă
riilor dispersate. In fiecare comună 
sint în curs de definitivare planuri 
de parcelare a zonelor centrale. Ce
tățenilor li se vor pune la dispoziție 
loturi pentru a-și construi locuințe 
noi, in perimetrul stabilit în confor
mitate cu prevederile Legii sistemati
zării. asigurîndu-se astfel densitatea 
corespunzătoare a construcțiilor și 
utilizarea eficientă a lucrărilor teh
nice.

...Intre viitoarele centre urbane ale 
județului se numără și comuna Po
goanele. De altfel, procesul urbani
zării acestei localități a si început.

Centrul civic al viitorului oraș se 
construiește după toate rigorile sis
tematizării. Au fost date în folosință 
6 blocuri, iar alte 4 se află în diferi
te faze de realizare — numărul a- 
partamentelor ajungînd de pe acum 
la 264. Pentru nefamiliști a fost con
struit un cămin cu 304 locuri. iar 
pentru specialiștii cooperativei agri
cole de producție s-a înălțat un bloc-

vilă cu 6 apartamente. La parterul 
blocurilor funcționează mai multe u- 
nități comerciale — a căror suprafa
ță totală este de 1 000 mp — și o 
farmacie modernă. S-au mai construit 
un complex comercial al cooperației 
de consum și un altul de prestări 
servicii, un han turistic, unități de 
alimentație publică. Din șirul edi
ficiilor ce urmează a fi inaugurate 
pină în anul 1980 am mai notat : o 
baie publică, poștă, o grădiniță cu 
180 locuri, o creșă cu 100 de locuri, 
o filială C.E.C. și o cooperativă de 
credit, locuințe în blocuri cu 4 și 6 
niveluri, numeroase case cu etaj.

Primăria. împreună cu cetățenii 
și-au îndreptat totodată eforturile și 
spre realizarea echipamentelor teh
nice necesare unui confort care să 
se poată numi, pe drept cuvint, ur
ban. în anul 1973, la Pogoanele au 
inceput lucrările de captare si de 
distribuție a apei. Acum sint ame
najate cinci puțuri forate, iar rețea
ua stradală de alimentare măsoară 
6 700 metri liniari și servește aproa
pe trei pătrimi din perimetrul cen
tral al localității. Sînt in construcție 
două castele de apă cu capacitatea 
de 2 000 mc. Totodată, cetățenii, con- 
stituiți in echipe de muncă patrioti
că. lucrează la extinderea cu încă 
2 km a rețelei de alimentare cu apă.

Lucrările de canalizare propriu- 
zisă vor începe imediat după finali
zarea proiectului de execuție. Pină 
acum s-au construit două din cele 
4 decantoare ale stației de epurare.

în perimetrul central energia ter
mică este asigurată prin două cen
trale care s-au construit concomitent 
cu blocurile de locuințe. Aceleași 
centrale . furnizează căldura necesa
ră și instituțiilor publice aflate în 
centrul civic. Asfaltarea celor 6 ki
lometri de străzi, ca și amenajarea 
a 9 000 mp de trotuare nu au pus 
punct amplelor acțiuni de gospodă
rire. Lucrările continuă, deoarece, 
pină la finele cincinalului, în locali
tate vor trebui asfaltate alte străzi 
pe o lungime de 3 km, iar suprafața 
trotuarelor va ajunge la 35 000 mp.

Preocupări similare se întîlnesc in 
toate localitățile buzoiene, unde con
siliile populare și cetățenii nu 
precupețesc nici un efort pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a loca
lităților lor. Cu fiecare casă nouă 
sau metru pătrat de trotuar, cu fie
care kilometru de conductă pentru 
alimentare cu apă sau canalizare bu- 
zoienii pun cărămizi solide la teme
lia viitorului.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"
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DIVERS
Cine
a pierdut 
un portofel?

Elena Vasilescu, de pe autobu
zul cu nr. 30, care circulă de 
la gara de sud Ploiești spre cen
trul orașului, a zărit pe podea 
un portofel. L-a ridicat. Era dol
dora de bani. A strigat imediat 
spre călătorii din mașină și cei 
care coborau : „Cine a pierdut 
un portofel ?“ A repetat de. cî
teva ori întrebarea, dar călăto
rii, după ce s-au căutat prin bu
zunare, au înălțat din umeri, 
semn că nu era al nici unuia 
dintre ei. Atunci, tînăra încasa
toare s-a prezentat la dispecerul 
de serviciu, a făcut „monetarul" 
portofelului și l-a predat spre 
păstrare. Directorul Întreprin
derii de transporturi Ploiești 
ne-a telefonat ieri la redacție 
rugîndu-ne să repetăm întreba
rea incasatoarei : „Cine a pier
dut un portofel El se găsește 
la respectiva întreprindere.

De-al casei
Pe la începutul acestei lunî, 

la casa gospodarului Gheorghe 
Ciocănea din satul Băjești, ju
dețul Argeș, a poposit un po
rumbel de toată frumusețea. 
După ce a dat roată de cîteva ori 
prin ogradă, porumbelul s-a a- 
șezat pe o policioară, s-a uitat 
lung la cei din casă și, simțin- 
du-se ca la el acasă, n-a mai 
plecat nici în ziua de azi. Poartă 
la piciorul drept un inel pe care 
scrie : „R.S.R. — seria 74118949". 
Deși s-a obișnuit cu porumbelul 
de parcă ar fi fost de-al casei 
de cind lumea, deși acesta mă- 
nincă bine și e sănătos tun, deși 
nu dă semne că ar avea de gînd 
să-și continue voiajul, gazda ne 
roagă să scriem o vorbă la ziar, 
intru aflarea stăpînului, că de 
alungat n-are cum să-1 alunge. 
De altfel, nu pleacă el.

BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBB B B B B
Un cor de copii, cu voci crista

line ; miros de piine aburindă abia 
scoasă din cuptor ; o droaie de săn- 
dălute și ghetuțe așezate ordonat pe 
prispă (afară ploua și copiii sînt în- 
vățați să intre curați înăuntru). Ne 
aflăm la grădinița sezonieră a coope
rativei agricole Stupinele, din comu
na Chirnogi. județul Ilfov.

— Vreți să-i vedeți pe copii ? Pof
tiți, vă rog, să asistați Ia repetiție. 
Ne pregătim pentru serbarea de 23 
August — ne spune Maria Andrei, 
directoarea grădiniței.

Am asistat la „avanpremiera" 
spectacolului : poezii, cîntece. jocuri. 
Apoi, după o dimineață bogată in 
activități, o masă bună : două feluri 
de mincare cu carne de pasăre, 
piersici „rază de soare" mari și ru
mene, cu miez aromat, culese din 
livada cooperativei. Și piine caldă, 
piinea aburindă de care am vorbit, 
făcută în cuptorul grădiniței și plă
mădită din făină nouă, din griul a- 
cestui an. După masă — un somn 
bun. în dormitoare aerisite, în pătu- 
țuri cu așternut curat. Spre seară, 
cind se încheie o nouă zi-lumină de 
muncă, vin rînd pe rînd mamele- 
cooperatoare să-și ia odraslele acasă. 
Ochiul critic de mamă nu găsește 
nimic de obiectat : totul este pus la 
punct de cîteva gospodine inimoase, 
tot cooperatoare ca și ele. care nu 
pregetă să trebăluiască toată ziua, 
pentru ca cei mai mici cetățeni ai co
munei să se simtă bine. Clădirea nu 
e un palat, dar este bine întreținută, 
de drag să stai în ea. Și curtea la 
fel : încă din primăvară a fost cul
tivată cu legume, pentru aprovizio
nare și „din surse proprii". Și le
gumele culese din grădina... grădi
niței sînt parcă mai gustoase, pentru 
că sint îngrijite chiar de mogildețele 
care o populează și care află „în 
mod practic" la ce și de ce sint 
bune micile lor stropitori, greble, 
hirlețe și cite și mai cite jucării !

Dacă grădinița sezonieră de la 
Stupinele se bucură de toate con
dițiile materiale necesare îngriji
rii și educării copiilor preșcolari, a- 
ceasta se datorește preocupării con
siliului de conducere al cooperativei 
agricole de a veni in ajutorul coope
ratoarelor mame. De aceea, nu ne-a 
mirat apariția, la ora mesei, a pre
ședintelui cooperativei. Ion Buru- 
lean. Venise să vadă dacă totul e 
ln ordine, dacă mai e nevoie de ceva.

— în cooperativa noastră femeile 
reprezintă cam două treimi din to
talul forței de muncă — ne spune 
președintele. Unele sectoare, cum ar 
fi zootehnia și legumicultura, sînt 
luate, aproape in întregime, in stă- 
pinire de femei. Tot ele ne-au sărit 
în ajutor și la recoltarea griului, 
muncind fără preget, din zori pînă 
noaptea tirziu. Sincer să fiu. nu 
le-am cerut un asemenea efort, dar 
ele singure și l-au impus, știind că 
recolta trebuie pusă la adăpost cît 
mai repede și fără pierderi.

Hărnicia cooperatorilor și coopera
toarelor de la Stupinele a fost răs-

Prin hărnicia lor. femeile din a- 
gricultura județului Ilfov și-au cu
cerit nu numai stima bărbaților, ci 
și încrederea în puterea și pricepe
rea. lor de a conduce munca unor 
colective. La C.A.P. Șoldanu. de pil
dă, 20 de echipe au 20 de șefi — 
femei. Una dintre ele. Floarea R. 
Sise. ne spunea : „Am 15 femei in 
echipă și toate sînt harnice foc. 
N-am înregistrat nici măcar o zi 
absentă de la lucru. Nu vrem să ne 
dăm bătute în întrecera cu echipele 
conduse de bărbați. Ei au mai multă 
experiență, dar noi avem mai multă 
ambiție". Ivan M. Vasile avea nu-

La grădiniță se 
pregătește o „premieră"
plătită de curînd cu ordinul „Meri
tul agricol" clasa I. pentru produc
ția mare de porumb din anul trecut, 
iar in 1974 cooperativa a fost distin
să cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste".

în comuna Chirnogi mai sint încă 
două grădinițe sezoniere : una a în
treprinderii agricole de stat (o clă
dire construită special) și alta a coo
perativei agricole „8 Martie", coope
rativă distinsă și ea de curînd cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" pentru recolta mare de po
rumb obținută anul trecut.

— Avem o grădiniță sezonieră 
foarte bună. înzestrată cu tot ce tre
buie, iar cooperatoarele-mame pot 
lucra liniștite, în timp ce copiii lor 
sint îngrijiți ca la carte — ne spune 
Aristița Buleandră, președinta comi
siei de femei. Aș mai adăuga și fap
tul că transportul femeilor la cîmp 
se face cu mașinile cooperativei și 
că acolo s-au ridicat adăposturi um
brite, cu fintîni, unde se pot odihni 
și lua masa. Pentru femeile gravide 
și cele care alăptează sînt asigurate 
locuri de muncă mai ușoare și mai 
aproape de casă.

mai cuvinte de laudă pentru șefele 
de echipă din brigada lui — Aurica 
Cernea și Didina Tudor. „în cele 76 
de femei din brigadă mi-e toată nă
dejdea. Nu mi s-a intimplat încă, 
pînă acum, să fiu nevoit să bat la 
poarta vreuneia dintre ele ca s-o 
chem la muncă".

în acest județ, care are în miezul 
său Bucureștiul. care are și propriile 
centre și unități industriale. unde 
lucrează cea mai mare parte a for
ței de muncă bărbătești, agricultura 
.se sprijină. îndeosebi, pe hărnicia și 
priceperea femeilor. Ele reprezintă 
64 la sută din forța de muncă folo
sită in unitățile agricole ilfovene. 
Despre felul în care muncesc am 
auzit numai cuvinte de laudă. Tre
buie reținută însă și grija conduce
rilor cooperativelor agricole pentru 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
lor de muncă. Din comuna Putineiu 
a pornit o chemare la întrecere sub 
genericul : „Grădinița sezonieră — 
carte de vizită a dragostei și grijii 
pentru copiii satului", care își pro
pune să folosească resursele proprii 
în amenajarea și dotarea acestor in
stituții. In unele comune, pentru 
realizarea grădinițelor au colaborat

fructuos unitățile agricole și cele in
dustriale aflate pe teritoriul respec
tiv. Așa s-a procedat in comunele 
Mihăilești și Slobozia de Giurgiu. 
Unele cooperative agricole,'cum sint 
cele din Girbovi. Gostinu și Călu- 
găreni, și-au cedat propriile sedii (în 
plină campanie nu stă nimeni prin 
birouri) pentru amenajarea de grădi
nițe sezoniere. în prezent, numărul 
grădinițelor sezoniere din satele Il
fovului se ridică la 151. iar al co
piilor îngrijiți în ele — la peste 
7 000. Se cuvin menționate și alte ini
țiative. cum este aceea a înființării 
de „brigăzi ale voinicilor". De fapt, 
este vorba de brigăzi formate numai 
din bărbați, care preiau asupra lor 
lucrările unde se cere un efort fizic 
mai mare. Merită, de asemenea, evi
dențiat și fapt.ul că acum 65 la sută 
dintre cooperatorii trimiși la odihnă 
și tratament sînt femei. Pînă nu 
de mult, la odihnă se duceau numai 
bărbații, pe motiv că femeile n-ar 
putea pleca de-acasă. pentru că nu 
mai are cine să vadă de copii, de 
păsări, de vite...

— Aș vrea să spun însă că nu s-a 
făcut totul în această privință — ne 
spune tovarășa Maria Ștefănescu, 
președinta Comitetului județean Il
fov al femeilor. Mai sint. încă unele 
cooperative — și aș aminti aici pe 
cele din comunele Curcani. Rado- 
vanu și Coconi — care se lăfăie în 
sedii spațioase, dar care stau mai 
mult goale. în timp ce pentru gră
dinițele sezoniere nu se găsește nici 
măcar o încăpere. De asemenea, 
unele comisii de femei se mulțumesc 
să ceară mereu sprijin de la centru, 
fără să facă insă nici un efort pen
tru punerea în valoare a resurselor 
de care dispun. Așa se face că în 
comunele Vărăști, Bucșanl și Sinești 
construirea de grădinițe pentru copiii 
cooperatoarelor este mereu inclusă 
in plan, dar mereu amînată. Este 
însă un lucru bun că tot mai multe 
primării și consilii de conducere ale 
cooperativelor agricole s-au convins, 
din propria experiență, că există o 
strinsă legătură între recoltele ce se 
obțin si condițiile de muncă și viată 
asigurate cooperatoarelor. Și este fi
resc să fie astfel, intr-un județ în 
care ponderea în forța de muncă 
din agricultură o dețin femeile.

Rodlca ȘERBAN

a
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potolit!
Liniștea nopții de august se 

așternuse și pe strada Focșani, 
din sectorul 6, București. Deo
dată, ea a fost spartă în țăndări, 
vecinii imobilului de la numă
rul 23 trezindu-se din somn în
trebători : „Ce-i 1 Ce s-a intim
plat ?“. în curînd. aveau să afle 
cu toții că Vlad Alexandru ve
nise acasă cu sămință de scan
dal și își alungase în stradă so
ția și pe cei doi copii minori. 
După ancheta întreprinsă de cir
cumscripția 13 a miliției Capita
lei, Vlad Alexandru, angajat la 
întreprinderea „Precizia", a fost 
trimis în fața instanței de jude
cată, care i-a... precizat cuvenita 
răsplată după faptă : trei 
închisoare. Și s-a potolit, 
speră că și după aceea.

în gard, în 
brad, la vale

Pe șoseaua Abrud—Cimpeni, 
județul Alba, autobasculanta 
31-AB-1634, proprietatea Auto
bazei Cimpeni. parcă nici nu 
atingea asfaltul. Zbura, nu alta. 
Limpede : viteză excesivă. La 
volan, șoferul Traian Toma se 
visa, probabil, la cel mai im- 
Fortant raliu de pe Mapamond. 

n aceste condiții, autoturismul 
din fața lui i se părea că se 
tirăște. S-a angajat intr-o de
pășire spectaculoasă („Să vadă 
el cine e băiatul de pe bascu
lantă"), dar in timpul depăși
rii, volanul nu l-a mai ascul
tat și autobasculanta a intrat' 
intr-un gard de prefabricate pe 
care l-a distrus pe o distanță 
de 16 metri. Apoi, a lovit un 
brad de pe marginea drumului. 
Apoi, s-a răsturnat intr-o vale 
adinei, luind foc. Paguba — 
12 000 lei. Șoferul și însoțitorul 
lui sint internați în spital, su
ferind și ei diverse arsuri. Așa 
se intîmplă in... focul vitezei.

Cu cine 
porniți 
la drum ?

luni 
Se

I

Mergind pe o stradă din co
muna natală (Rapoltul Mare, 
județul Hunedoara) s-a pomenit 
cu un autoturism oprindu-se in 
dreptul ei. De la volan, Romulus 
Filimon, din aceeași localitate, a 
întrebat-o dacă n-ar vrea să 
meargă la o plimbare. „Dacă ar 
fi să merg, aș merge pînă la ru
dele de la Deva" — i-a răspuns 
minora. „Tot la Deva merg și 
eu" — i-a spus șoferul și fata 
s-a urcat în mașină. Dar cel de 
la volan n-avea de gînd s-o 
ducă pină Ia Deva. După o bu
cată de drum a tras mașina pe 
dreapta. Fata a început să țipe, 
dar locul era pustiu și n-a au
zit-o nimeni. învinuit de viol, 
R.F. se află în cercetări sub 
stare de arest.

Depunerea 
unui 
nedepunător

Viorel Turc, din satul Cozla, 
comuna Letca, județul Sălaj, 
avea trei librete de economii, 
toate trei ajunse în pragul lichi
dării, cu sume derizorii. în loc 
ca V. T. să muncească cinstit și 
să-și facă economii din agoni
seală, s-a apucat să falsifice 
respectivele librete. Din cîteva 
trăsături de condei a inceput 
să-și „rotunjească" cifrele depu
nerilor, la ordinul miilor de lei. 
Surprins în flagrant, cind încer
ca să scoată o anumită sumă de 
la o agenție C.E.C., „depunăto
rul" a fost... depus la miliție.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Din peisajul industrial al tării noastre
MARI COMBINATE ALE CHIMIEI

Brazi. Borzești sau Craiova, Pitești, 
Tu rnu-Măgurele sau Rîmnicu-Vîlcea, Să- 
vinești, Tirgu-Mureș sau Slobozia — iată 
numai citeva dintre platformele chimiei 
românești — o ramură de bază a indus
triei noastre socialiste, a cărei principală 
trăsătură definitorie este înaltul dina
mism. Chiar din primii ani de economia 
planificată, partidul nostru a asigurat, in 
cadrul procesului de industrializare a tării, 

dezvoltarea puternică a acestei ramuri. 
Chimia înseamnă îngrășăminte, mase plas
tice și rășini sintetice, fire și fibre sinte
tice. lacuri și vopsele, coloranți, cauciuc 
sintetic și medicamente, bunuri de consum 
și metale extrapure. Putem afirma, cu de
plin temei, că progresul însuși al econo
miei românești, petrecut sub ochii noș
tri, prin munca de zi cu zi a întregului 
popor, a fost accelerat in bună măsură și 

de miile de retorte ale industriei chimice.
Ramură de prim rang pentru o econo

mie in plină dezvoltare, care a cunoscut 
ritmuri înalte de creștere mai ales în ulti
mul deceniu, industria chimică a produs 
anul trecut de peste 190 de ori mai mult 
decît în anul 1938. Aceasta demonstrează 
Convingător cit de științifică a fost și este 
politica economică a partidului, cit da 
rodnică este munca sutelor de mii de mun

citori, ingineri, tehnicieni și Oameni da 
știință, care lucrează în această ramură. 
Drept rezultat, statisticile economice a- 
șază azi industria chimică a României pe 
locul zece in lume, Statuînd o realitate 
Inimaginabilă în anii antebelici, posibilă 
însă datorită opțiunii Unui popor care dez
voltă în ritmuri accelerate economia, ca 
fundament trainic al ridicării neîntrerup
te a bunăstării.

Priviți fotografiile de mai sus ! Ele în
fățișează, parțial, platformele chimice de 
la Brazi, Craiova, Govora și Tirgu-Mureș. 
Multiplicind cu ochii minții de cîteva 
zeci de ori aceste imagini, vom obține un 
tablou ăl vastului peisaj al chimiei româ
nești de astăzi.

In anii actualului cincinal, industria chi
mică va înregistra o creștere a producției 
de peste două ori, intr-un ritm mediu a

nual de 15,2—16,5 la sută, concomitent cu 
îmbunătățirea structurii producției. Aceas
ta ilustrează preocuparea constantă a 
partidului nostru pentru dezvoltarea aces
tei ramuri cu rol important în asigurarea 
progresului economic, în valorificarea su
perioară a resurselor de materii prime șl 
ridicarea gradului de civilizație al po
porului. (Dan Constantin).

Întreținerea culturilor succesive
Cind fiecare lucrător este un bun 
organizator al locului de muncă

Culturile succesive insămînțate pe aproape un milion de hectare 
după recoltarea orzului și griului au nevoie de aceeași îngrijire atentă 
pentru a da recolte sporite, ca și culturile principale. Se poate afirma 
că. după ploile Căzute in aproape toate zonele țării, a fost asigurată 
umiditatea necesară dezvoltării normale a plantelor. Acum este ab
solut necesar ca lucrările de întreținere să fie executate cit mai 
repede.

Recomandări ale specialiștilor
In legătură cu desfășurarea acestor 

lucrări, rfr. ing. Cristian HERA, 
director științific al Institutului de 
Cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, a precizat : 
„Cel mai important element pentru 
Creșterea culturilor succesive este 
ăpa. De aceea, menținerea umidității 
toiului prin prașile aplicate după ră
sărirea plantelor, iar ulterior, ori de

cite ori este nevoie, constituie o Ce
rință esențială. Competiția dintre cul
turile succesive și buruieni este foarte 
mare, acestea din urmă eonsufnind o 
mare parte din rezervele de apă și 
elemente nutritive din sol. Subliniem 
că. în urma ploilor, cheltuielile fă
cute cu aplicarea prașilelOr mecani
ce, iar la nevoie și manuale, se re- 

, cuperează înzecit, prin sporurile de 
recoltă".
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Constatări
In multe județe, organele și unită

țile agricole țin seama de necesitatea 
efectuării exemplare a lucrărilor de 
întreținere. în județul Dîmbovița au 
fost constituite echipe permanente 
de mecanizatori și cooperatori care 
prășesc culturile succesive. La co
operativele agricole Titu, Crovu. Pe- 
trești, Lungulețu și altele, culturile 
sint fără buruieni, deoarece prășitul 
se face ori de cile ori este nevoie 
Pentru a obține recolte sporite se 
aplică doze diferențiate de îngrășă
minte chimice, in funcție de starea 
de fertilitate a solului și de cerin
țele plantelor. La cooperativa agrico
lă Băleni-Români — ne spunea 
ing, șef Corneliu Garofeanu, cele 250 
ha de porumb și legume însămințate 
în cultură succesivă au fost prășite 
mecanic, iar acolo unde a fost ne
voie s-au aplicat și prașile manuale.

în județul Mehedinți cea mai mare 
parte a culturilor succesive o consti
tuie porumbul pentru boabe și siloz. 
Condițiilor naturale favorabile li se 
adaugă cele create de mina omului. 
Mii de hectare de porumb și legume 
au fost erbicidate și fertilizate. In 
cooperativele agricole din cadrul 
consiliului intercooperatist Gruia, 
după cum ne spunea ing. Aurel Sto- 
ian. s-au efectuat două prașile meca
nice pe toate cele 1 500 ha cu porumb 
pentru boabe. La cooperativa agri
colă Girla Mare au fost prășite me
canic 500 hectare porumb și 1O0 hec
tare legume în cultură succesivă. 
Specialiștii cooperativei au apreciat 
că este eficientă și prașila aplicată 
pe 200 ha cu porumb erbicidat. Este 
însă mult loc pentru mai bine, se 
poate face mai mult pentru a in
fluența favorabil dezvoltarea plante
lor. Este concluzia la Care au ajuns

din județe
consiliile de conducere și specialiștii 
în urma analizelor făcute in cimp. 
O primă constatare : în cooperativele 
agricole Izvoarele, Vrata și altele, 
culturile succesive prășite mecanic 
au nevoie și de pnașiie manuale. în 
aceste unități și nu numai în aces
tea se manifestă tendința de a lăsa 
totul numai pe seama mecanizatori
lor.

Calitatea lucrărilor de întreținere 
este 0 cerință imperioasă pentru a 
obține rezultate superioare la cultu
rile succesive. Atenția ce trebuie 
acordată calității prașilelor este 
impusă și de condițiile diferite 
de lucru generate nu numai de sta
rea terenurilor, ci și de distanțele în
tre rîndurile de plante. Se îfîtilnesc 
atit culturi de porumb însămințate 
în rinduri normale do 70—80 cm. cit și 
altele la 45—50 cm. Iată Un motiv in 
plus pentru un control exigent pri
vind reglarea utilajelor mecanice, 
executarea prășltului mecanic cu 
maximă exigență pentru protecția 
plantelor, spre a nu se diminua den
sitatea acestora. „în acest sens — ne 
spunea tov. Ion MîhZâlă. directorul 
S.M.A. Rm. Sărat — au fost instruiți 
toți mecanizatorii, iar acum contro
lăm zilnic calitatea lucrărilor.11 Sint 
însă situații cind nu s-au creat con
diții încă de la Semănat pentru exe
cutarea prașilelor mecanice. La co
operativa agricolă Murgești, de pildă, 
porumbul a fost semănat la numai 
45 cm între rinduri și nu este prășit 
nici mecanic, nici manual. Culturile 
de porumb răsărite, cu o densitate 
de 100 000 plante la hectar, sînt con
curate de buruieni, iar crusta formată 
in urma ploilor trebuie grabnic înlă
turată. .

C. BORDEIANU

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor din acest 
an in întrecerea socialistă, la secția 
de armături sanitare din cadrul în
treprinderii de radiatoare, echipament 
metalic, obiecte și armături sanitare 
(IREMOAS) din Capitală se cerea re
zolvată o importantă problemă de 
îmbunătățire a organizării producției 
și a muncii : intensificarea ritmului 
de lucru la operația de acoperire 
galvanică a unui tip de cablu, con
comitent cu diminuarea consumuri
lor materiale și de manoperă. Intre 
Comuniștii de aici, între membrii 
secției a început un dialog viu, fie
care lucrător venind cu propuneri și 
soluții concrete. A urmat o confrun
tare deschisă, sinceră, de idei. Re
zultatul : în prezent, secția armături 
sanitare dispune de o instalație mo
dernă de galvanizare care asigură e- 
XecUtarea acestei operații în flux 
continuu, mecanizat. Noua instalație 
a fost concepută și realizată de mais
trul Marin Iotdan, șeful secției Mi
hai Marinescu, muncitorii Ion Pisto- 
lea și Șerban Stancu, cu sprijinul 
nemijlocit al întregii secții. Prin pu
nerea în funcțiune a acestei instala
ții. între altele, economiile de materia
le se ridică la 800 000 de lei pe an.

Cu insistență, energic, pe un front 
larg se acționează pentru perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii și în celelalte sectoare din 
unitate. Iată ce ne-a spus în acest 
Sens secretarul comitetului de partid 
din întreprindere, Cristian Iosivoni :

— Pentru organizarea superioară a 
producției și a muncii, s-a întocmit 
un plan de acțiune temeinic funda
mentat. El este rezultatul unei ana
lize amănunțite a situației de la fie
care loc de muncă.

— Cum s-a procedat, practic 1
— Au fost revitalizate comisiile pe 

domenii de activitate și colectivele 
Acestora din cadrul secțiilor de pro
ducție. în mod firesc, a fost intensi

ficată munca politioo-educativă, a- 
cordîndu-se o importanță sporită 
cultivării spiritului de creație pro
priu, stimulării pasiunii pentru ceea 
ce este nou în tehnică. în organizarea 
și conducerea științifică a producției 
și a muncii.

— în întreprindere — Intervine în 
discuție președintele consiliului de 
control muncitoresc, Mircea Surdu- 
lescu — s-a pornit de la ideea că 
pentru a organiza superior producția 
este necesar ca fiecare lucrător să 
fie un organizator iscusit al locului 
său de muncă.

Corespunzător specificului de fa
bricație, una din laturile principale 
ale activității de organizare științifică 
vizează valorificarea rezervelor in
terne care să asigure, fn paralel cu 
îndeplinirea integrală a planului Ia 
producția fizică, diminuarea conti
nuă a cheltuielilor de fabricație. 
Ilustrative sînt, în acest sens, preo
cupările colectivului secției de ar
mături sanitare, la care ne-am re
ferit la începutul anchetei noastre.

— Alături de introducerea unor 
tehnologii noi, moderne, care permit 
micșorarea pierderilor de metal și 
materiale — ne relata șeful de echi
pă Nicolae Voicu — o importanță 
deosebită acordăm și respectării cu 
strictețe a disciplinei de fabricație, 
realizării unor repere din deșeuri și 
specializării lucrătorilor pe grupe de 
repere și pe mașini. Așa Se explică 
faptul că în atelierul nostru rebu
turile aproape au dispărut, că reu
șim să ne încadrăm in consumurile 
specifice planificate.

După cum se știe, organizarea 
științifică a producției și a muncii 
trebuie să Urmărească, in perma
nență, și ridicarea continuă a nive
lului calitativ al produselor, grăbirea 
asimilării unor produse noi, moder
ne, ^purtătoare de eficiență econo
mică superioară. O asemenea cerin
ță este bine înțeleasă și la intre-

; -z '»<•<$

La Întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice din BuzăuProduse noi din polietilenă

Colectivul de specialiști și teh
nicieni de la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice din Bu
zău desfășoară de mai multi ani o 
intensă muncă de înnoire a produ
selor. In acest sens, in unitate, 
eforturile specialiștilor și cadrelor 
cu îndelungată experiență s-au în
dreptat spre aplicarea unor tehno
logii de lucru avansate, dar și spre 
îmbunătățirea parametrilor unor 
produse tradiționale, prin modifi
carea structurală a materialelor 
plastice componente. Rezultatele 
obținute se reflectă pregnant in 
Sporirea gamei sortimentale, pe 
parcursul ultimilor doi ani cu peste 
100 de noi repere.

Un moment deosebit în această 
amplă acțiune de diversificare a 
nomenclatorului de fabricație a 
fost marcat de introducerea tehno
logiei sinterizării pulberilor plas
tice. De asemenea, un rol impor
tant l-a avut dezvoltarea prelucră
rii policloturii de vifiil, din care se 
fabrică de mai mult timp țevile ne
cesare la construcția sistemelor de 
Irigații și granulele pentru discu
rile muzicale. Ultimul produs, bu
năoară, a eliminat importul casei 
de discuri „Electrecord" și, mai 
mult, acum unitatea din Buzău 
furnizează cantități apreciabile de 
granule chiar unor parteneri cu 
tradiție în producția respectivă.

Din numeroasele pfOduâe înscrise 
printre realizările de seamă ale în
treprinderii buzoiene să ne oprim 
asupra foliei de polietilenă de joasă 
presiune și înaltă densitate, „hîrtla 
din polietilenă", cum i se mai 
Spune.

„Respectiva folie de polietilena
— ne spunea ing. Iulian Ciubotaru
— este de fapt un înlocuitor al 
hîrtiei. Ea are parametri fizico- 
mecanici superiori hîrtiei obișnuite, 
ceea ce lărgește considerabil do
meniul său de utilizare. Intre alte 
caracteristici, această „hîrtle" are 
o mare rezistență la rupere, este 
inodoră, impermeabilă, poate fi

imprimată prin metode tipografice 
obișnuite și poate fi folosită la con
fecționarea de pungi sau săculețe. 
Datorită acestor proprietăți, hirtia 
din polietilenă constituie in același 
timp un material de ambalaj ex
celent".

Din discuțiile cu specialiștii uni
tății am reținut un aspect deose
bit de important al produsului : în- 
tr-un kilogram de hirtie din polie
tilenă. suprafața foliei are circa 60 
mp. Comparativ, la aceeași greu
tate, suprafața hîrtiei obișnuite de 
ambalaj ajunge doar la 12—14 mp.

O seamă de beneficiari, cum sint 
întreprinderile de industrializare a 
cărnii, uzinele de rulmenți, unită
țile comerciale pentru produse ali
mentare. au folosit cu multă efici
ență noua hirtie. solicitînd canti
tăți sporite. In afara domeniilor in 
care hirtia din polietilenă și-a câș
tigat un loc binemeritat, specialiștii 
întreprinderii buzoiene recomandă 
utilizarea acesteia și la ambalarea 
seturilor de piese sau subansamble 
electronice, a pieselor de Schimb 
auto și de tractoare și in magazi
nele de desfacere a florilor.

Urmărind lărgirea ariei de folo
sire a hîrtiei din polietilenă, sec
țiile unității buzoiene se pregătesc 
acum să introducă în fabricație un 
nou set de pungulițe capsate sau 
în role destinate treburilor gos
podărești. De asemenea, vor fi re
alizate un mare număr de modele 
de pungulițe pentru ambalarea 
produselor de panificație și a celor 
din alimentația publică.

Preocupările colectivului între
prinderii de prelucrare a maselor 
plastice nu se opresc aici. Ele se 
vor materializa în viitor prin noi și 
noi produse obținute din diferite 
materiale plastice, cu întrebuințări 
felurite, attt în economie, cit șl in 
gospodăriile populației.

B. MIHAI
corespondentul „Scinteii"

Inițiativa și perseverența în acțiunea 
de reducere a importurilor

prinderea bucureșteană. Aici, comi
tetul de partid și conducerea unită
ții, acționind pentru reducerea cos
turilor de producție, cultivind spiri
tul de exigență, ordine și disciplină 
îrt muncă — elemente esențiale ale 
organizării științifice — au reușit, 
totodată, să inițieze și să organizeze 
acțiuni variate, de natură să creeze 
in jurul problemelor de calitate o 
largă opinie de masă. Un. rol de 
bază îl au în această direcție munca 
politico-educativă, gazetele de pe
rete „Munca noastră", „Ghimpele11. 
„Vitrinele calității" și lozincile de 
genul : „Știați că... în ultimii trei 
ani, tovarășul Mircea Laurențiu nu 
a rebutat nici o piesă, constituind 
uh exemplu în respectarea tehnolo
giei de fabricație ?“. Să mai preci- 
zâm că pentru întărirea răspunderii 
comuniștilor 4in atelierele de pro
iectare față do- calitatea produselor, 
aceștia au fost integrați în organiza
țiile de bază din Secțiile de produc
ție pentru care lucrează.

Am reținut din discuția cu șeful 
secției echipament metalic, Ștefan 
Cerchez, o precizare: „In secția noas
tră, întregul spor de producție a fost 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii". De ce ne-am oprit 
ahupra ei ? Pentru că această apre
ciere avea să fie repetată în toate 
sectoarele de fabricație, faptele do
vedind cu tărie că la întreprinderea 
bucureșteană creșterea susținută a 
productivității muncii constituie unul 
din obiectivele esențiale ale organi
zării științifice. Măsurile apli
cate în întreprindere în acest 
scop sint numeroase. Tocmai de 
aceea, ne-am oprit la secția ra
diatoare. Aici, între altele, din acest 
ah s-a trecut la constituirea unor 
formații de lucru complexe, formate 
din muncitori direct productivi și 
personalul de întreținere a utilajelor 
— înainte existau formații distincte, 
de producție și de întreținere — la 
stabilirea unor norme de muncă 
științific fundamentate, iar în ve
derea aprovizionării ritmice cu ma
terii prime și materiale a locurilor 
de muncă au fost luate măsuri pen
tru perfecționarea transportului in
tern. Iată și eficiența măsurilor lua
te în această secție și in celelalte 
sectoare de fabricație : pe ansamblul 
Întreprinderii, in 7 luni, angajamen
tul asumat în întîmpinarea zilei de 
23 August, de a da o producție su
plimentară de 9,5 milioane Iei, a fost 
îndeplinit, spor realizat în totalitate 
pe seama creșterii productivități! 
muncii.

Hie STEFANIn județul Cluj, ca în întreaga 
țâră, sub conducerea organizațiilor 
de partid, se desfășoară o neîn
treruptă acțiune, cu o puternică sem
nificație patriotică, apreciată de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 12—13 mai, privind eliminarea de 
pe lista importurilor și realizarea in 
unități, prin valorificarea inteligen
ței proprii și a capacităților de pro
ducție existente, a unor mașini și 
subansamble, a anumitor piese de 
schimb și produse care erau, sau mai 
sint încă aduse din străinătate, ne
cesare însă economiei naționale.

Bine coordonată de. către comite
tul județean de partid, cu Sprijinul 
uhor colective de specialiști din uni
tățile economice și de cercetare, ca
dre didactice din învățămîntul supe
rior. pe baza unor programe concre
te, acțiunea s-a soldat pină în pre
zent cu înlăturarea, pentru acest an, 
de pe lista de importuri a 750 de re
pere in valoare de circa 50 milioane 
lei valută. Din acestea, aproape 300 
de poziții în valoare de 10.8 milioane 
lei Valută sînt produse ce vor fi în
locuite cU altele similare fabricate 
în țară, 309 repere în Valoare de 11,9 
milioane lei valută vor fi asimilate 
în propriile unități, Iar peste 120 în 
valoare de circa 23 milioane lei va
lută se vor realiza tn colaborare cu 
unități din alte județe. Asimilarea a 
încă peste 1 000 repere, estimate la 
o valoare de 110 milioane lei valută, 
a fOst eșalonată pe perioada anilor 
1977—1980. Pină acum s-au și înche
iat contracte de colaborare, cerceta- 
re-proiectate care, la nivelul acestui 
an. se ridică la mai bine de 25 mi
lioane lei valută, iar la o sumă de 
34.8 milioane lei Valută în anii ur
mători ai actualului Cincinal. Prin 
atestea, evident, acțiunea de redu
cere a importurilor nu s-a înche
iat ; dimpotrivă, capătă dimensi
uni mai mari, cu participarea în
tregului potențial tehnic și de cerce

tare din județ, cu sprijinul forurilor 
de resort ale întreprinderilor și al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, acestora din urmă re- 
venindu-le sarcina de a\ găsi soluții 
de asimilare pentru acele produse 
care depășesc posibilitățile locale.

Se poate aprecia că acțiunea de 
reducere a importurilor a dobîhdit 0 
amploare mai mare după ce, pe bază 
indicațiilor conducerii de partid, pro
blema a fost dezbătută in organiza
țiile de partid, în consiliile oameni
lor muncii, cînd s-au brganizat ex
poziții în fiecare . unitate, care au 
culminat cu expoziția județeană de 
piese de schimb și apatataje din im
port, unde au expus eșantioane și 
piese peste 30 de întreprinderi. Dih 
expoziția județeană, de pildă, între
prinderea „Armătura" și întreprin
derea de cazane mici și arzătoare 
din Cluj-Napoca au preluat realiza
rea unor armături și Ventile de re
glare, pe care Unele unități le impor
tau ; întreprinderea de sticlărie din 
Turda asimilează, la rîndul ei, a- 
proape toate articolele de sticlă ter- 
morezistentă. Receptive ia nou s-au 
dovedit a fi și unele unități de cer- 
cetare-proiectare și din învățămîntul 
superior. Filiala din Cluj-Napoca â 
Institutului de cercetări și proiec
tări pentru echipamente termoener- 
getice a preluat asimilarea a aproa
pe 30 de repere. Institutul politeh
nic și-a propus Circa 40 de teme 
de acest gen. iar împreună cu insti
tutul de izotopi stabili și-a pre
văzut realizarea Unor repere și teh
nologii fie în atelierele și laboratoa
rele proprii, fie în colaborare cu di
ferite unități.

încurajați de aprecierile pozitive 
făcute de către secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adresa oamenilor 
muncii, a tehnicienilor, inginerilor, 
cercetătorilor, oamenilor de știință 
și cadrelor didactice, cu prilejul re
centei vizite de lucru lâ Cluj-Napo- 
ca, ei continuă cu și mai mare per

severență acțiunea de rezolvare, Cu 
forțe proprii, a unor probleme legate 
de importurile unor produse, trecîn- 
du-se concret Ia realizarea acestora. 
Iată, bunăoară, la întreprinderea 
„Armătura" s-au și asimilat pentru 
necesitățile proprii circa 500 de ti
puri de garnituri din cauciuc pentru 
diverse Utilaje, in care scop a și luat 
ființă Un atelier dotat cu utilaje con
struite cu forțe proprii. La această 
Unitate, valoarea importurilor de 
piese de schimb a scăzut în acest 
ăn la numai circa 150 000 lei valu
tă, față de 500 000 lei valută in 1974. 
O experiență valoroasă a acumulat 
din acest punct de vedere și între
prinderea „Metalul roșu11 din Cluj- 
Napoca, unde activitatea de asimi
lare și realizare a reperelor și sub- 
ansâmblelor ce se aduceau din im
port a fost organizată pe loturi și 
centralizată la atelierul mecanic și 
cel de prototipuri. Toate reperele 
au fost lotizate. proiectate și lansate 
ih fabricație.

După cum se cunoaște. Întreprin
derile au înaintat, potrivit indicații
lor primite. ministerelor de resort 
și Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie fișele tehnico-economi- 
ce pentru produsele din import la 
care nu s-au găsit soluții eficiente 
de asimilare și fabricare. Din datele 
pe care le deținem se desprinde că 
Unele ministere au fost receptive la 
aceste cerințe ale întreprinderilor. 
Printre altele. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a Soluționat 
asimilarea a 5 repere foarte impor
tante pentru producția de utilaje 
frigorifice a întreprinderii . „Tehno- 
frig" din Cluj-Napoca ; Ministerul 
Industriei Chimice a rezolvat pro
bleme de eliminare a importurilor 
de produse chimice pentru întreprin
derea de medicamente „Terapia" și 
Întreprinderea de produse cosmetice 
„Farmec" ; Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții a asigurat fabricarea la între

prinderea de materiale de construcții 
din Turda a unui tip de folie pentru 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, iar adezivul necesar acestei 
folii — la întreprinderea „Colorom"- 
Codlea. Se impune ca toate ministe
rele și centralele industriale să ana
lizeze cu atenție posibilitatea asimi
lării și realizării produselor pentru 
care nu s-au găsit soluții în județ.

Se mai înregistrează și alte impe
dimente obiective și mai puțin obiec
tive Care stînjenesc. în bună măsură, 
identificarea de soluții pentru asimi
larea și fabricarea în țară a unor 
utilaje, subansamble și piese de 
schimb aduse din import. în primul 
rind. nu există un nomenclator al 
produselor ce se fabrică in țară, 
care ar facilita scurtarea perioadei 
de informare și soluționare a proble
melor. Intr-un mare număr de în
treprinderi sînt necesare asimilarea 
și realizarea unui număr foarte re
dus din unele repere, de ordinul a 
citorva bucăți, ceea ce este de cele 
mai multe ori foarte costisitor. S-ar 
impune deci centralizarea asimilării 
și producerii acestora ih centrale sau 
Întreprinderi specializate. Nu sint 
rezolvate corespunzător problemele 
legate de aprovizionarea cu mate
riale pentru realizarea produselor ce 
se importau pină in prezent, ca și 
cele privind forța de muncă. Se pun 
deci probleme de corelare a unor 
indicatori la nivel central. Iată de ce 
socotim că ampla mișcare patriotică 
de realizare, cu torțe proprii, a unor 
utilaje, subansamble și piese de 
schimb aduse din import, prin gin- 
direa creatoare a oamenilor mun
cii, a inginerilor șl tehnicienilor, 
a cercetătorilor și oamenilor de 
știință, trebuie în continuare stimu
lată și încurajată, potrivit Intereselor 
economiei naționale, sarcinilor stabi
lite In acest domeniu de conducerea 
partidului.

Ioan COZMA

La Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc 

Pitești

Preocupare 
pentru diversificarea 

sortimentelor
Colectivul de muncă de la 

Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești a realizat, 
de la începutul anului, o pro- 
ductie-marfă suplimentară de 5 
milioane lei și a redus cheltu
ielile Ia 1 000 lei producție-marfă 
cu 14.9 lei. Răspunzînd cerințe
lor crescinde ale beneficiarilor 
interni și partenerilor de peste 
hotare, a fost livrată peste 
plan o însemnată gamă de pro
duse. O atenție deosebită se a- 
cordă creării de înlocuitori pen
tru materiile prime importate. 
Astfel, prin asimilarea lor in fa
bricație Se estimează o diminua
re substanțială a efortului Valu
tar. Ca o expresie elocventă a 
preocupării penlru diversificarea 
gamei de produse fabricate este 
faptul că. pină la finele anu
lui. Combinatul de articole teh
nice din Cauciuc Pitești va 
realiza încă 300 repere noi. care 
se vor adăuga celor peste 20 000 
existente în fabricație. Sursele 
acestor realizări deosebite : u- 
tilizafea la parametri superiori 
a capacităților de producție, ur
mărirea chibzuită a consumu
rilor specifice, îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație și a 
disciplinei de producție. (Gheor- 
ghe Cîrstea).
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Profesorii de științe sociale participă

la munca politico-ideologies din întreprinderi
îmbunătățirea conținutului activi

tății politico-educative constituie o 
preocupare statornică a Comitetului 
județean Mureș al P.C.R. între nu
meroasele acțiuni întreprinse în a- 
cest sens, de-a lungul ultimilor ani, 
se înscrie, cu bune rezultate, și a- 
ceea de atragere a cadrelor didacti
ce care predau științele sociale la 
conceperea și desfășurarea muncii 
politico-ideologice în unitățile econo
mice din județ. Asupra acestei ex
periențe ne propunem să 
rîndurile de mai jos.

Principalele domenii în 
găsit o largă valorificare 
țele și experiența metodologică a ca
drelor didactice sînt invățămintul de 
partid și propaganda prin conferințe. 
Cadrele didactice din învățămîntul 
superior din municipiul Tirgu-Mureș 
au organizat astfel la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului „23 Au
gust", „Metalotehnica", combinatul 
chimic „Azomureș", fabrica de mă
nuși și piele. „Electromureș". „Ima- 
tex“ ș.a., simpozioane, mese rotunde, 
au susținut consultații pe diverse 
teme ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, lămu
rind, totodată, cu aceste prilejuri, o 
serie de termeni filozofici, economici 
și politici. La „Metalotehnica", de 
exemplu, comitetul de partid a ini
țiat, cu sprijinul cadrelor didactice, 
o amplă investigație privind calita
tea produselor. A fost adunat un im
portant material documentar care a 
constituit apoi punctul de plecare în 
susținerea unor acțiuni politico-edu
cative în vederea ridicării nivelului 
calitativ al producției. Concluziile 
analizei au fost prezentate activului 
de partid, propagandiștilor. care 
le-au folosit ulterior în dezbaterile 
din cursurile învățămîntului de 
partid.

O contribuție importantă pe pla
nul ridicării nivelului calitativ al în- 
vățămîntului politico-ideologic au 
adus cadrele didactice prin discuțiile 
metodice pe care le organizează cu 
propagandiștii, cu care prilejuri fac 
cunoscute cele mai potrivite metode 
de lucru cu categoriile de cursanți,

stăruim în

care si-au 
cunoștin-

de natură să capteze interesul aces
tora.

Deosebit de fructuos s-a dovedit 
spijinul cadrelor didactice și în do
meniul îmbunătățirii activității ca
binetelor de științe sociale din unită
țile economice. în urma schimbului 
de păreri dintre acestea și secretarii 
de partid și membrii comisiilor de 
propagandă, discuții urmate de vizite 
la cabinetele de științe sociale de la 
Institutul de medicină și farmacie 
și Institutul pedagogic s-au înțeles 
mai bine rostul și menirea cabine
tului de științe sociale ; drept urma
re. la întreprinderea „Electromureș" 
și Fabrica de conserve din munici
piul Tirgu-Mureș, la întreprinderea

riență intre cabinetele de științe so
ciale.

Desigur, faptele inserate in aceste 
rînduri nu epuizează întreaga gamă 
a acțiunilor politico-educative Ia 
care sînt, efectiv, autori, coautori 
sau realizatori cadrele didactice ce 
predau științele sociale. Vom mai 
adăuga doar faptul că acesteia oferă 
un sprijin competent organelor de 
partid din unitățile economice în a- 
sigurarea unui conținut ideologic co
respunzător materialelor prezentate 
în adunările de partid, la întocmi
rea unor planuri de măsuri. întrea
ga arie de activități desfășurate de 
cadrele didactice conferă un plus de 
vitalitate și diversitate muncii poli-

In județul Mureș
de sticlărie și „Tehnolemn" din Tîr- 
năveni, la cooperativa „Prestarea” 
din Sighișoara. în comuna Ungheni 
au fost create cabinete de științe so
ciale, ori ș-a trecut la îmbogățirea 
simțitoare a zestrei acestora. La 
I.P.L. „23 August" din Tirgu-Mureș 
■— în urma discuțiilor purtate cu ca
drele didactice — s-au conturat ac
țiuni noi în programul cabinetului 
de științe sociale : informări periodi
ce asupra sarcinilor de plan, mese 
rotunde privitoare la dezvoltarea 
creatoare a învățăturii marxiste de 
către P.C.R. Ca urmare a colaboră
rii cadrelor didactice 
inițiativă născută la 
științe sociale de la 
medicină și farmacie :
tulat „Ce vă recomandă cabinetul de 
științe sociale ?" ; în cadlrul acestuia 
sînt anunțate cu operativitate docu
mente de partid, lucrări și studii 
social-politiice, articole din presa 
centrală în sprijinul pregătirii poli
tice a oamenilor muncii. La I.P.L. 
„23 August" din Tîrgu-Mureș și la 
Combinatul chimic din Tirnăveni 
profesorii de științe sociale au spri
jinit comitetele de partid în organi
zarea unor utile schimburi de expe-

s-a extins o 
cabinetul de 
Institutul de 

avizierul inti-

tico-ideologice din întreprinderi, îi 
sporește forța de influențare, capa
citatea de 
muncii.

Acțiunea 
vantaje și 
Contactul direct, sistematic cu reali
tățile din intreprinderi exercită o 
fertilă înrîurire asupra calității lec
țiilor predate în școli. S-au înmulțit 
astfel lecțiile și semin,ariile desfă
șurate în incinta întreprinderilor — 
prin aceasta crescînd eficienta lor 
formativă. La Institutul pedagogic 
din Tîrgu-Mureș, de exemplu, o se
rie de seminarii privitoare la fondu
rile întreprinderii, preț de cost, ren
tabilitate, disciplina muncii au avut 
drept sală de clasă halele sau sec
țiile unor întreprinderi, cum .sînt 
„Metalotehnica", combinatul chimic 
„Azomureș" sau fabrica de mănuși 
și piele, iar ca substanță — date și 
fapte din activitatea întreprinderilor 
amintite. Cadrele didactice cu care 
am stat de vorbă au apreciat aceste 
cursuri și seminarii ca foarte reu
șite, tocmai datorită caracterului lor 
concret, prezenței faptelor de viață 
pe care studenții înșiși le puteau 
constata și urmări pe viu.

mobilizare a oamenilor
prezintă considerabile a- 
pentru cadrele didactice.

La liceul din Sovata am asistat la 
o lecție despre productivitatea mun
cii al cărei miez l-au constituit da
tele și faptele pe care elevii clasei 
le adunaseră în cursul unei vizite la 
întreprinderea „ILEFOR" din locali
tate. Bine pregătită, vizita a dat pri
lejul elevilor să cunoască, la sursă, 
căile de creștere a productivității 
muncii, ca și ponderea fiecăreia în 
ansamblul acțiunii de ridicare a a- 
cesteia. Astfel a putut fi înțeles mai 
profund de către elevi rolul pro
gresului tehnic, al organizării știin
țifice a producției și a muncii, al ri
dicării calificării muncitorilor în 
creșterea productivității muncii.

Fără îndoială că experiența cea 
mai vastă în atragerea profesorilor 
de științe sociale la activitatea po- 
litico-eduoativă din întreprinderi s-a 
acumulat în unitățile industriale din 
municipiul Tîrgu-Mureș, unde iniția
tiva se aplică de cîțiva ani. Acțiuni 
interesante, cu larg ecou, se organi
zează însă și în municipiul Sighi
șoara, orașele Reghin, Tirnăveni, Lu
duș, Sovata, precum și în multe co
mune. Așa cum a rezultat din dis
cuțiile noastre, pe alocuri, profesorii 
de științe sociale nu au înțeles încă 
cu exactitate rostul ce îl au în în
treprinderi, mărginindu-se să parti
cipe, o dată pe lună, la o singură 
acțiune — de regulă la un curs al 
învățămîntului de partid. Se impune, 
de aceea, ca, în cadrul întîlnirilor 
periodice pe care le au profesorii de 
științe sociale din județ, să se acor
de un spațiu sporit cunoașterii ini
țiativelor valoroase, acțiunilor varia
te pe care cele mai multe cadre di
dactice le organizează în întreprin
deri. Un asemenea schimb de expe
riență, coroborat cu o acțiune de 
control mai sistematică din partea 
comitetelor municipale, orășenești și 
comunale de partid, ar duce la va
lorificarea deplină a inițiativei mu
reșene, atît în folosul perfecționării 
muncii politico-educative din între
prinderi, cît și al predării științelor 
sociale în școli și facultăți.

Silviu ACHIM

Sub un soare strălucitor, pe o plajă cu un nisip fierbinte, în vecinătatea întinsului albastru și nesfîrșlt al mării, mii 
de copii în fiecare serie petrec o parte de neuitat a vacanței. O petrec în tabăra de pionieri și școlari de la 

Năvodari
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PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Inscripții pe celuloid.
10.20 Concert de muzică populară reali

zat la ‘ —
pentru

10,50 Teatru 
proape

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,05 Enciclopedie pentru
17.30 Tragerea Pronoexpres.
17,40 Pasiuni pe 16 mm.
18,15 Iubesc această lume. Emisiune de 

cîntece șl versuri.
18,45 Tribuna TV — revistă soclal-poll- 

tică.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00
20.30

I.R.E.M.O.A.S. 
fruntașii în 
scurt : „La 
de stele" de

București, 
producție. 
Colorado, a- 
Doru Moțoc.

tineret.

Revista economică TV.
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori" — Gene Hackman în filmul 
artistic „N-am cîntat niciodată 
pentru tata".
Cantata anilor lumină. Poem core
grafic pe muzică de Anatol Vieru. 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Constantin 
Popovici.

20,30 Treptele afirmării. Pianista Oana 
Velcovici.
Carte românească de învățătură, 
„învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Teodosle" (partea a 
H-a).
Telex.
Roman-foileton „Țăranii". Episo
dul V — „Aniversarea".

22,00

22,10

20,55

21,15
21,20

„PINTEA"

• ARAD. In ciclul de mani
festări politico-educative inițiat 
de secția de propagandă a Comi
tetului județean Arad al P.C.R., 
sub genericul „De la străbuni 
la nepoți", închinat celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
patriei, în numeroase localități 
ale județului au avut loc expu
neri, dezbateri și simpozioane pe 
teme ca : „P.C.R., continuatorul 
tradițiilor democratice și revolu
ționare ale poporului", „Contri
buția Aradului la lupta pentru 
independentă și unitate naționa
lă". La Arad, Chișineu-Criș și in 
alte localități, comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, 
împreună cu comitetul județean 
U.T.C., a organizat interesante 
concursuri de poezie patriotică, 
avînd ca titlu „Frumoasă ești, 
patria mea". Asemenea con
cursuri vor mai fi organizate, 
pînă la 23 August,1 și in comu
nele Pecica, Șiria și Vinga. La 
Mailat a avut loc a șasea ediție 
a tradiționalei „Duminici cultu
rale de la Mailat". Pe scena a- 
menajată în aer liber au evoluat 
dansatori din Nădlac, Zerind, Zi- 
mandcuz și Mailat, fanfara din 
Sîntana, soliști vocali și instru
mentiști de la mai multe cămi
ne culturale. Cîntecul și jocul 
românesc și maghiar și-au unit 
acordurile și unduirile intr-o 
impresionantă revărsare de fru
museți folclorice. Cu prilejul zi-

din orașul SlatinaCasa de culturâ Foto : S. Cristian

Onisifor GHIBU Pavel APOSTOL

lei presei române, la clubul zia
riștilor din Arad a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictu
ră, purtînd semnătura tinerei 
creatoare arădene Ecaterina 
Brad. • TIMIȘ. „Intîlnire in
tre generații" — s-a intitulat 
simpozionul organizat de Comi
tetul județean Timiș al femeilor 
și revista „Femeia", în colabo
rare cu consiliul județean al 
sindicatelor și comitetul jude
țean U.T.C. La dezbateri au par
ticipat muncitori, cadre tehnico- 
inginerești, cadre didactice, ac
tiviste ale organizațiilor de masă 
și obștești, 
țiile tinere 
femei din 
Bega. în 
cenaclului 
timiu" și 
zică

reprezentînd genera
și mai în vîrstă de 
municipiul de pe 
încheiere, membrii 
literar „Victor Ef- 

mu-formația de 
zică „Orizont" , au prezentat 
spectacolul de cîntece și ver
suri patriotice „Patrie — pă- 
mint străbun". Tabăra de vară 
de la Bogda găzduiește în aces
te zile pe cei mai tineri cineaști 
amatori din întreaga țară, parti
cipant! la Festivalul național al 
cinecluburilor pionierești. Timp 
de 12 zile, aici vor avea loc mai 
multe gale de filme documen
tare, artistice, de animație și 
jurnale de actualități pe teme 
inspirate din viața copiilor pa
triei, din activitatea organiza
ției purtătorilor cravatelor roșii. 
• SUCEAVA. Pe estrada din par
cul „Dumbrava minunată" (Făl
ticeni) a avut loc manifestarea 
cultural-artistică „Zilele dansu
lui sucevean". A fost lansat re
gulamentul celei de-a 8-a ediții 
a concursului național de poezie 
patriotică „Nicolae Labiș", mani
festare închinată centenarului 
independenței României. La 
Cimpulung Moldovenesc se des
fășoară simpozioane, consultații, 
expuneri privind educarea juri
dică a maselor. • HUNEDOARA. 
La Orăștie și Seulești a avut loc 
trecerea în revistă a formațiilor 
de montaje literar-muzicale din 
zonele Deva, Simeria și Orăștie. 
„Inimi sub drapele", „Noi te ur
măm, partid", „Privesc din pisc 
cum strălucește țara" sînt cîteva 
din titlurile montajelor prezen
tate 
unul 
sele 
din .
can, 
terar 
doara — .
de poezie și muzică

cu acest prilej în fața 
numeros public. La ca
de cultură ?i cluburile 

Petroșani, Lupeni și Vul- 
membrii cenaclului li- 
„Flacăra" din Hune- 
au prezentat recitalul 

r__ ' 1 „Sub tîm-
pla stemei"' A fost lansat volu
mul de lirică „Pasărea de foc", 
al membrilor cenaclului. „Sub 
soarele lui august" șl „Lumină 
de august" a fost tematica reci
talurilor de versuri, prezentate, 
în cinstea marii noastre sărbă
tori naționale, la întreprinderea 
mecanică de material rulant șl 
la stația C.F.R. din Simeria.

Corespondenții „Scîntell*

Din istoria literaturii didactice. 
românești11

Există în istoriogra
fia noastră culturală 
cărți a căror exegeză 
trebuie să depășească 
perimetrul strict al 
lucrării, al temei că
reia îi este dedicată 
cartea, judecata criti
că fiind solicitată, fi
resc. de aria mult mai 
largă a semnificațiilor 
în actualitate ale res
pectivei lucrări, de 
argumentele — docu
mentare și afective — 
pe care ea le aduce în 
sprijinul afirmării va
lorilor culturii româ
nești. O astfel de carte 
este „Din istoria lite
raturii didactice româ
nești" de Onisifor 
Ghibu. Reeditarea ei 
(sub îngrijirea lui 
Octav Păun, cu studiu 
introductiv, note și co
mentarii de V. Popcan- 
gă), în condiții gra
fice excelente de că
tre Editura didactică 
și pedagogică, repre
zintă un act de cul
tură.

Din orizontul scrisu
lui său răzbat pulsa
țiile a două mari a- 
devăruri ale istoriei. 
Primul se referă la 
faptul că românii din 
Transilvania, au știut a 
face din carte o nobilă 
armă, iar din școală o 
demnă tribună de lup
tă. AI doilea, derivat 
din primul, atestă cu 
puterea faptelor 
plinite că — 
întregi s-au 
într-atît cu 
științei de carte incit 
istoria școlii româ
nești. mai mult decit 
oricare alta, poate fi 
înțeleasă pe deplin 
numai pe fondul bo
gat reliefat al 
naționale.

în sfera de 
dere a acestor 
ruri se situează 
treaga argumentație 
faptică a cărții de fa
ță. O argumentație

documen- 
cu 

critic si într-o 
perspectivă is- 
asupra bucoav- 
abecedarelor si 

citire

îm- 
generații 
contopit 

idealul

istoriei

cuprin- 
adevă- 

in-

A

vieții
și explorarea viitorului“

Prin recentul film 
„P i n t e a", epopeea 
noastră națională se 
îmbogățește cu o nouă 
modalitate de a abor
da istoria : balada e- 
roică. O modalitate 
pe cit de nouă în pei
sajul cinematografic, 
pe atît de familiară 
spiritului, tradiției 
folclorice — și impli
cit celei culte — în li
teratura noastră. Nu
mai Pintea. erou ma
ramureșean, a 
creatorului 
cîteva zeci de 
Oamenii din 
mu“ se mîndresc în
tr-atît cu acest perso
naj legendar — și in 
același timp atestat 
de istorie — îneît îi 
regăsim numele și 
faima în cîntece popu
lare create în mai 
bine de un secol (Gri- 
gorie Pintea a fost o- 
morit în 1703. dar cei 
care aveau să-i urme
ze pe drumul luptei 
haiducești, pînă pe la 
1848, își 
Pintea, și-i 
acțiunile).

Pornind de 
legere 
despre 
apucat 
pentru 
celor urgisiți, a strîns 
o oștire de 
s-a ridicat 
stăpînirii 
cucerind 
Chioarului,
Vasile Chiriță și Du
mitru Mureșan au în
chegat o poveste dra
matizată în jurul a- 
cestui erou popular. 
De aici amestecul de 
real și fabulos, de le
gendă și istorie, în 
care se înscrie, filmic, 
figura Iui Pinteia. Cî
teva din trăsăturile 
lui importante — „o 
poșibilă, _.. întrupare", 
cum ' ne ■ avertizează 
autorii — apar în a- 
cest portret cinemato
grafic. Și anume ge
nerozitatea, spiritul 
de dreptate al fostului 
ofițer împărătesc in
dignat de abuzurile 
stăpînirii, care reu
șește să-și adune. în 
„armata" sa de răz
vrătiți, țărani români, 
maghiari și sași, 
cheind alianțe 
prinzătoare 
acea vreme, 
interiorizare 
lui eroic, 
din acordul

inspirat 
anonim 
balade. 
„Mara-

spun, toți, 
continuă
la o cu-
legendede 

viteazul care a 
calea codrului 
a face dreptate

țărani și 
împotriva 
imperiale, 
cetatea 
scenariștii

în- 
sur- 

pentru 
Apoi : o 
a gestu- 
provenită 
vorbei cu

fapta („Am fost și om 
fi", rostește Pintea, ca 
o concluzie a întregii 
rezistențe eroice pe 
acest pămînt strămo
șesc), dă personajului, 
interpretat cu sobrie
tate și măsură de Flo
rin Piersic (aici, di
ferit de ceea ce a 
făcut acest actor pînă 
acum în cinema), nota 
de gravitate simplă, 
așezată, specifică ma
ramureșenilor.

Regia spectacolului 
este semnată de 
cea Moldovan, 
ne surprinde în 
tura de rapsod 
după ce ne deprinse
se cu tablouri de 
gen minuțios realiste 
(„Frații", „Vifornița", 
„Toamna bobocilor"). 
Supus formulei lite
rare, regizorul găseș
te tonul potrivit filo
nului liric, fiind mai 
puțin preocupat de 
cel necesar evocării 
tabloului istoric (a- 
cesta este sugerat în 
grabă, fără nuanțe 
psihologice — ca în 
întâlnirile lui Pintea 
cu reprezentanții im
periali sau cu prinții 
maghiari 
îndeosebi 
le de plan doi _(ceata 
haiducilor lui 
insuficient 
țiați) sau 
(grupurile 
ce stau nemișcați în 
cadru, fără reacțiile 
firești cerute de mo
ment) sînt neglijate 
de regizor. Cu câteva 
excepții, printre care 
Mircea Cosma 
căul îndrăgostit 
Iza), Ovidiu 
macher 
bărbier 
mist" interpretat cu 
finețe satirică) sau 
Nae Mazilu (bătrânul). 
Dar . trebuie ținut 
seama de faptul că 
„Pintea" este un film 
mai mult poetic decit 
istoric; el trebuie 
deci „citit" în cheia 
simbolică anunțată 
de pregeneric : stop- 
cadrul continuînd ima
ginea eroului justi
țiar, cu sabia ridica
tă, gata să ia apăra
rea țăranilor osînidiți.

Un personaj impor
tant care „joacă" ală
turi de Pintea este, 
precum în cîntecele 
haiducești, peisajul. 
Ținutul acela de vis,

Mir- 
care 
pos- 
liric

răzvrătiți), 
personaje-

Pintea, 
diferen- 
figurația 

de țărani

(flă- 
de 

Schu- 
(amuzantul 

și „fiziono- 
interpretat 

satirică)

oamenii- își 
parcă frumuse- 
temperamentul 

mun- 
pacea co- 

aramă, din 
dimineților 
rîul Iza, 

și zîmbetul 
poartă nu
ce ține de

în care 
trag 
tea, 
din neclintirea 
telui, din 
drului de 
armonia 
limpezi ca 
ca ochii 
fetei ce-i 
mele. Tot 
relația aceasta sensi
bilă între om și na
tură (moartea Izei 
într-un peisaj ca de 
Bruegel, căderea irea
lă a eroului, îmbrăți- 
șînd năframa iubitei 
printre sloiurile dez
ghețate ale primăve
rii). este filmat cu ta
lent și inspirație de 
un artist al imaginii • 
Ion Marinescu.

în armonie deplină 
cu intențiile regizo
rului și ale operato
rului sînt decorurile 
și costumele semnate 
de Florica 
nu. Muzica 
Glodeanu 
un univers 
specific național, pre
lungind balada popu
lară cu un comenta
riu liric compus în 
același stil și folosind 
aceleași instrumente 
dominate de fluier, 
tulnic. nai. Senzația 
generală a filmului e 
de autenticitate a tem
peramentului și spi
ritului 
(sugerate 
alternare 
cînd lente, mocnite, 
tind repezi ca izvoa
rele și ca horele oșe- 
nești), dar mai puțin 
o autenticitate de 
fapte concrete, de a- 
mănunt istoric. Cu 

multă rigoare 
de cadrul gene- 
al poveștii, cu 
multă concentra-

Mălurea- 
lui Liviu 
întregește 

spiritual

maramureșean 
și printr-o 
de ritmuri

mai 
față 
ral 
mai 
re de mijloace (și de
metraj), Pintea ar fi; 
cîștigat în forță și 
emoție artistică, măr
ci nd mai energic a- 
cest prim pas în poe
tica noastră cinema
tografică. Un pas pe 
care însă- publioul, 
sensibil la valorile 
artei noastre, îl în- 
tîmpină cu căldură — 
semn cert că atît uni
versul, cît și modali
tatea propuse de a- 
cest film sînt dintre 
cele care interesează 
masele de spectatori.
Alice MANOIU

profundă, 
tată, desfășurată 
spirit 
amplă 
torică 
nelor, 
manualelor de 
folosite în toate pro
vinciile românești, cu 
deosebire însă în Tran
silvania. Relevant este, 
în acest sens, fragmen
tul referitor la desti
nul bucoavnelor ; o- 
dată ieșite din tipogra
fiile valahe și moldo
venești, dascălii, deo
potrivă cu oierii, le 
răspindeau în Transil
vania. Le purtau asu
pra lor dintr-o ne
stinsă sete de a se ști 
și de a fi intr-un sin
gur suflet cu Tara. Și 
oriunde ajung aceste 
cărți prind rădăcini 
puternice ; încep șă 
fie reeditate la Alba 
Iulia și trec mai de
parte pînă la 
pesta și în 
Austriei.

Cartea lui
Ghibu prilejuiește me
ditații de ordin istoric, 
filozofic, sociologic, 
rod al bogatelor core
lații și reliefări pe care 
autorul le operează 
deopotrivă cu artă și cu 
adîncă știință. Desi
gur. nu întotdeauna ob
servațiile sau soluțiile 
preconizate pot fi as
tăzi acceptate fără co
recțiile impuse de cele 
șase decenii scurse în
tre 
însă și, deci, instructiv 
prin excelență, 
ne efortul 
de a converti 
mația brută a timpu
lui său in concluzii 
mobilizatoare, adică 
tocmai sensul profund 
educativ derivat fi
resc dintr-o poziție 
morală superioară și 
dintr-o atitudine pa
triotică exemplară. 
Actualitatea acestei 
cărți constă, între alte
le, în demonstrația in

favoarea superiorită
ții școlii active, pro
fund ancorată in rea
litățile 
turisește 
„in 
despre 
neam de 
lui Gh. 
n-a fost 
profesor 
dră, ci a fost un luptă
tor întreprid pen
tru toate idealurile 
înalte ale neamului, 
pe seama cărora nu 
s-a mulțumit să dea 
sfaturi, ci a intrat 
adine în luptă").

Așa se face că, atît 
prin scris, cît și prin 
acțiunile sale practi
ce. O. Ghibu a luptat 
cu toată puterea im-

(măr-
Ghibu :

mea
por-

țării 
O. 

concepția 
dascăli 

la exemplul 
Lazăr, care 
un simplu 
de la cate-

în ultimii ani, cer
cetările asupra viito
rului stau constant in 
atenția opiniei inter
naționale ca urmare 
a faptului că un nu
măr tot 'mai mare de 
oameni, din cele mai 
diferie categorii, tră
iesc conștient, ca ex
periență personală, 
implicațiile sociale — 
pozitive și negative 
— ale revoluției știin
țifice tehnice contem
porane, își pun tot 
mai insistent proble
me cu privire la 
viitor.

în aceste 
apariția, 
politică, 
„Calitatea

condiții,
Editura 
lucrării 

Și 
explorarea viitorului1'.

in
a

vieții

Buda- 
capitala
Onisifor

timp ; important
rămî- 

autorului 
infor-

NOTE DE
l.

potriva teoriilor ab
stracte, îndepărtate 
de vocația reală a 
școlii și de particula
ritățile poporului său, 
militind implicit pen
tru o largă bază edu
cativă, capabilă să 
facă din fiecare copil 
„un cetățean sănătos 
Ia trup și suflet... con
știent de drepturile și 
mai ales față de da
toriile sale față de 
statul său național".

Asemenea idei, une
le dintre ele afirmate 
mai înainte 
patetism de 
Eminescu, își 
ză și astăzi 
tatea, adevăr 
tutea căruia
rea acestei cărți con
stituie un act de îm
bogățire nu numai a 
raftului bibliotecii 
„de specialitate peda
gogică", ci, cu precă
dere, a aceluia desti
nat educației patrio
tice.
I. M1HA1LESCU

cu înalt 
Mihai 

păstrea- 
valabili- 
în vir- 
reedita-

apărut în broșură
Admiterea în școlile de specializare postliceală”•»'
Elaborată de Ministerul Educației 

și învățămîntului și editată de re
vista „învățămîntul liceal tehnic și 
profesional", broșura intitulată „Ad
miterea în școlile de specializare 
postliceală", cuprinde rețeaua școli
lor de specializare postliceală. con
dițiile de admitere in școlile post-

liceale, lista probelor de concurs și 
programele disciplinelor pentru con
cursul de admitere.

Tipărită în tiraj de 
poate fi procurată de 
difuzare a presei din

masă, broșura 
la centrele de 
întreaga țară.

(Agerpres)

LECTURA s
semnată de prof. univ. 
dr. Pavel 
prezintă
deosebit prin proble
mele și 
care le oferă în teo
ria și metodologia 
cercetărilor 
viitorului și 
prezintă un 
generalizare 
rienței constructive a 
României 
rane.

într-o 
de idei, 
nuanțată, 
ultimelor 
acest domeniu pe plan 
mondial. autorul lu
crării formulează, de 
pe pozițiile materia
lismului istoric, un 
punct de vedere asu
pra metodologiei ex
plorării viitorului în
tr-o perspectivă sis- 
temică. Consecvent 
concepției marxiste 
despre societate ca 
sistem activ (dinamic 
și deschis) și instrui- 
bil, autorul avansea
ză, ca ipoteză de lu
cru, un model abstract 
de sistem social glo
bal format din 12 sub
sisteme împreună cu 
interacțiunile (poziti
ve și negative) dintre 
subsisteme și dintre 
sistemul social consi
derat și mediul 
biant (natural și 
cial). Pentru ca

Apostol, 
un interes

soluțiile pe

asupra 
care re
ef ort de 

a expe-
contempo-

confruntare 
critică dar 

pe temeiul 
achiziții în

am-
so-

mo-

delul să fie pertinent, 
cercetarea trebuie să 
stabilească — după 
cum arată autorul — 
datele prin 
caracterizează 
interacțiuni, 
pe baza __ ______
ulterioare (p. 192). In 
această 
prognoza 
rea economică 
integrate într-o prog
noză socială mai cu
prinzătoare, al cărei 
rost este să explore
ze felul în care pro
cesele care au loc se 
reflectă în condițiile 
de existență, în cali
tatea vieții oameni
lor.

Reține, de aseme
nea, atenția cititorului 
încercarea prof. Pa
vel Apostol de a de
monstra că pentru a 
se putea determina 
conținutul calității vie
ții trebuie să se țină 
seama, 
serie 
sociali 
de 
tivi, 
atitudinea 
lor 
de 
tivi, aprecierea 
acestora în 
un sistem 
concretizat 
proiect de 
socială și de afirmare 
a individului. De aci 
rezultă caracterul re
lativ al conceptului 
„calitatea vieții" în 
raport cu un sistem 
social concret istoric 
și atitudinea oameni
lor față de situația in 
care aceștia se găsesc.

în dezbaterea con
troversată între lite
ratura marxistă și cea 
„viitoristă" privind 
caracterizarea tipuri
lor evolutive ale so
cietății, autorul lu
crării de față formu
lează un punct de ve
dere după care mode
lele sau 
societăți 
putea fi 
termeni

care se 
aceste 

întregite 
cercetărilor
perspectivă, 

și planifica- 
sint

alături de o 
de indicatori 

obiectivi, și 
indicatorii subiec- 

și anume : de 
membri- 

societății față 
indicatorii obiec- 

dată 
raport cu 
de valori 

intr-un 
dezvoltare

Ia sisteme

în
de

proiectele de 
viitoare ar 

formulate, în 
mai concreți,

cu referire 
sociale ce se înscriu, 
în același timp, 
tr-o succesiune
formațiuni sociale (ca
pitalist, socialist, co
munist) și într-o ti
pologie de civilizații

(industriale, post sau 
superindustriale). 
lumina 
derații se impune de 
la sine 
rul — 
orice construcție „vii- 
toristă" implică op
țiuni axiologice și, ca 
atare, este ideologie, 

în partea lucrării in
titulată 
marginea 
lui _ 
munist 
Pavel 
zează, 
teoriei 
bloul dezvoltării 
toare a României cu
prins în Program, 
subliniind imaginea 
globală pe care o ofe
ră, în care diferitele 
sectoare ale activității 
sociale sint integrate 
și subordonate efor
tului de optimizare a 
sistemului nu ca scop 
în sine, ci ca mediu 
de împlinire a indi
vidului, a omului nou 
al României socialiste.

Apărută în condiții
le unor profunde mu
tații petrecute 
tutui ființei 
lucrarea este 
doarie pentru

în 
acestor consi-
— arată auto- 
constatarea că

„Reflecții pe 
Programu- 

Partidului Co- 
Român", prof. 
Apostol anali- 
în perspectiva 
sistemelor, tă

vii-

în sta- 
umane, 
o ple- 

o cer
cetare a viitorului în 
perspectiva umanis
mului militant, o in
vitație la dialog, pe 
temeiul unei poziții 
consecvent revolu
ționare marxiste, pen
tru o valorificare cît 
mai eficientă a efor
turilor — conjugate 
— în construirea vii
torului.

Caracterizată prin
tr-o ținută științifica 
și totodată prin clari
tate și accesibilitate, 
străbătută de un pro
fund optimism, dar 
totodată și de spirit 
rațional, științific în 
efortul de a desco
peri și explica semni
ficația umană a trans
formărilor structura
le care au loc, lucra
rea prezentată se a- 
dresează deopotrivă 
specialiștilor, cît și pu
blicului larg, inte
resat în probleme ale 
viitorului.

Georgeta 
HALĂȘAN

Dezvoltarea județului Neamț
(Urmare din pag. I)
terii economice a județului, la pro
pulsarea sa spre cotele unei dezvol
tări accentuate.

Desigur că ridicarea în continuare 
a județului este strîns legată șt de 
progresele obținute 
un accent deosebit 
trivit specificului, 
zootehniei. Avem. __ ______
67—68 capete de taurine la suta de 
hectare. Totodată, prin măsurile 
luate pentru constituirea unor com
plexe intercooperatiste de creștere și 
îngrășare a tineretului taurin, a por
cinelor si ovinelor, în toate aceste 
ramuri se vor obține rezultate supe
rioare ; numai complexul avicol de 
care dispunem produce 11 000 tone 
carne de pasăre pe an. De asemenea, 
avînd în vedere existenta celor două 
fabrici de zahăr din județ, ne preo
cupă extinderea culturilor de plante 
tehnice, a sfeclei de zahăr. Se valo
rifică astfel mai bine potențialul so
lului și este sprijinită, totodată, dez
voltarea zootehniei. în general vor
bind, sporurile de producție propuse 
pentru agricultură în acest cincinal 
sint la nivelul dotării tehnice a aces
tui important sector, la nivelul posi
bilităților de valorificare a solului. 
Pentru că, în industrie, ca și în agri
cultură. urmărim folosirea cît mai 
rațională a condițiilor naturale, a re
surselor de materii prime, materiale 
și forță de muncă, a legăturilor de 
aprovizionare și consum interzonal, 
toate privite în interdependenta lor 
dinamică, aceasta conturîndu-se ca o 
trăsătură distinctivă în dezvoltarea 
județului.

în mod firesc, toate realizările a- 
mintite își au corespondentul în im
portantele transformări obținute în 
viata socială și spirituală a popu
lației, în nivelul de trai al oameni
lor muncii. Unul din elementele cele 
mai semnificative îl constituie toc
mai faptul că, deși încă în anul 1970 
circa 60 la sută din populație se mai 
afla în mediul sătesc, anul acesta 
proporția a scăzut sub 50 la sută, nu
mărul muncitorilor direct productivi 
crescînd de peste 3 ori față de anul 
1950. Acestea oglindesc ritmul alert 
în care se produc în acești ultimi ani 
și modificările în structura popu
lației, în legătură nemijlocită cu dez
voltarea industriei. construcțiilor, 
transporturilor, a comerțului, turis
mului și serviciilor, care face să 
crească considerabil, de la un cinci
nal la altul, numărul noilor locuri de 
muncă — deci și al angajaților — 
din orașe.

Ilustrînd aceeași grijă si preocu
pare pentru ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al popu
lației, poate fi menționat și faptul că 
a fost aprobată schița de sistemati
zare a municipiului Piatra Neamț, 
că se află în stadiu de definitivare

în agricultură, 
punîndu-se. po
pe dezvoltarea 

Ia ora actuală.

schițele de sistematizare ale orașelor 
Roman, Tg. Neamț, Bicaz, ca si ale 
celor două localități care vor deveni 
orașe în acest cincinal — Roznov si 
Bălțătești. Iată cadrul în care se vor 
construi miile de apartamente pre
văzute — suficiente pentru a adă
posti populația unui oraș cu aproape 
60 000 de locuitori — numeroasele că
mine pentru nefamiliști. așezămintele 
de cultură și sport, sutele de săli de 
clasă, unitățile spitalicești, atelierele- 
școală ș.a. O mențiune specială pen
tru căminele și grădinițele de copii t 
cifra prevăzută pe baza Programului 
partidului, de a cuprinde în 
nea unități, pînă în 1980, 80 
dintre copii, a fost atinsă 
acum.

Aminteam, ca o trăsătură 
culturală distinctă, de marele aflux 
spre învățătură si cultură în gene
ral. As mai adăuga că în județ func
ționează patru case de cultură, a- 
proape 200 de cămine culturale, cir
ca 600 de biblioteci, 5 cluburi ale sin
dicatelor. La Teatrul tineretului din 
Piatra Neamț, care și-a cîștigat un 
bun renume, am reușit să organizăm 
periodic, ca o manifestare de presti
giu, Festivalul teatrului pentru 
ret, cu participarea teatrelor 
țară și a unor personalități 
cânte ; au fost permanentizate 
canțele muzicale", prin atragerea 
studenților conservatoarelor din 
principalele centre ale tării de a-și 
petrece vacanta în județul nostru, 
prezentînd programe, concerte la 
cluburi, în întreprinderi, ca și în de
corul mirific al Cetății Neamțului : 
Opera și Filarmonica din Iași au la 
Piatra Neamț stagiuni permanente, 
întotdeauna, la toate aceste mani
festări. sălile sînt arhipline cu un 
public entuziast, pasionat, setos de 
cultură.

în încheiere, aș afirma, ca un co
rolar la tot ceea ce s-a spus, că 
specifică și semnificativă este și a- 
titudinea oamenilor, a acestor oa
meni minunați, care-și pun tot 
elanul, toată energia si puterea crea
toare în slujba înfăptuirii înțelepte! 
și clarvăzătoarei politici a partidului. 
Dovada ? Angajamentul județului pe 
acest an — de a da peste plan o 
producție globală industrială de 150 
milioane lei și o producție-marfă în 
valoare de 100 milioane lei — 
fost îndeplinit și depășit, pe 
luni cheltuielile de producție ___
reduse, iar beneficiile sporite peste 
prevederile stabilite, ceea ce a 21__
ca la ultima plenară a comitetului 
județean de partid acest angaja
ment să fie suplimentat la 300 și. res
pectiv. 250 milioane lei.

Este cartea de vizită cu care oa
menii muncii din județul Neamț, sub 
conducerea organelor si organizațiilor 
de partid, se prezintă la acest 23 Au
gust

aseme- 
la sută 
de pe

socio-

tine- 
din 

mar- 
„Va-

a si 
șapte 
fiind
făcut
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilele sentimente exprimate de dumneavoastră, domnule președinte, 
tn mesajul adresat mie și poporului liberian cu ocazia aniversării Zilei in
dependenței noastre naționale au fost primite cu sincere mulțumiri și cu 
aceleași sentimente pentru dumneavoastră și poporul marii dumneavoastră 
țări.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

WILLIAM R. TOLBERT ir.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele compatrioților și al meu personal, mulțumesc Excelenței 
Voastre pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul sărbătorii naționale 
a Belgiei.

Aceasta constituie o mărturie pe care o apreciez în mod deosebit, fiind 
o expresie a bunelor relații existente între țările noastre. îmi exprim 
dorința ca aceste relații să cunoască o dezvoltare continuă in viitor.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnului FAZAL ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
Am aflat cu mare tristețe despre inundațiile care au avut loc în aceste 

zile în țara dumneavoastră.
în numele poporului și guvernului român, al nostru personal, vă trans

mitem dumneavoastră, poporului pakistanez și familiilor îndoliate sincera 
noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Festivitatea înălțării in grad la Școala militară 
de ofițeri activi a Ministerului de Interne

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama de profunde 
condoleanițe pe care ați binevoit să o trimiteți Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari, Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Ciu De, membru 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Populare Chineze.

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA FUNERALIILOR 
TOVARĂȘULUI CIU DE

Excelenței Sale
Domnului JUSTIN RAKOTONIAINA

Prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Madagascar
Doresc să folosesc prilejul investirii dumneavoastră tn înalta funcție de 

prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Madagascar pentru a 
vă transmite în numele guvernului român și al meu personal cele mai 
călduroase felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
mari succese in viitoarea dumneavoastră activitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului EL RASHID EL TAHIR BAKR

Primul ministru al Republicii Democratice Sudan
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul numirii 

dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Democratice Sudan, 
cele mai călduroase felicitări și sincere urări de succes în noua misiune 
încredințată.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare și o diversificare continuă și în viitor, in folosul 
popoarelor noastre, al cauzei colaborării și păcii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Marți dimineața a avut loc Ia 
Școala militară de ofițeri activi a 
Ministerului de Interne festivitatea 
acordării gradului de locotenent 
absolvenților promoției 1976. La so
lemnitate au participat tovarășii 
Teodor Coman. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministru de interne. Con
stantin Nicolae. secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
cadre din conducerea Ministerului de 
Interne, activiști de partid și ai 
U.T.C.. numeroși invitați.

în încheierea solemnității, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceausescu, în care se spune : „Ab
solvenții Școlii militare de ofițeri 
activi a Ministerului de Interne, pro
moția 1976, în momentul solemn al 
acordării gradului de locotenent iși 
îndreaptă gîndurile, cu cele mai no
bile sentimente de mindrie patrio
tică și atașament nemărginit, spre 
Partidul Comunist Român, spre 
dumneavoastră, iubite tovarășe se

cretar general, eminent conducător al 
partidului și statului nostru, care ser
viți cu strălucire si înțelepciune in
teresele și aspirațiile poporului ro
mân. cauza socialismului, progresu
lui și păcii în lume. în realizarea 
misiunilor ce ni se vor încredința 
ne vor însufleți neîncetat exemplul 
dumneavoastră luminos de muncă si 
viață, cutezanța și fermitatea cu care 
conduceți lupta revoluționară a 
partidului și poporului român. în 
întreaga noastră activitate vom fi 
credincioși partidului și poporului, 
acționind fără șovăire pentru reali
zarea politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român. Ne vom 
călăuzi in permanentă dună cerin
țele Codului eticii socialiste și legile 
țării noastre, militînd neobosit pen
tru cinste, adevăr și dreptate. în 
acest moment solemn, vă asigurăm, 
iubite tovarășe comandant suprem, 
că vom dovedi devotament pînă la 
sacrificiu pentru apărarea securității 
statului, a avutului obștesc, libertății 
și demnității persoanei, a indepen
denței și suveranității României so
cialiste".

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a proclamării Republicii Indo
nezia, ambasadorul acestei țări la 
București, Soekahar, a oferit, marți 
seara, o recepție.

Au luat parte Nicolae Giosan., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
unor ministere economice, instituții 
centrale și organizații de masă.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Gaboneze, ambasadorul acestei 
țări la București. Maurice Yocko. a 
oferit, marți seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Cioară, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ai unor 
ministere economice și altor institu
ții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
La Centrul național de fizică Mă- 

gurele-București se desfășoară lu
crările grupului de experti al Agen
ției Internaționale pentru Energie 
Atomică (A.I.E.A. — Viena) însărci
nat cu elaborarea de norme de secu
ritate radiologică pentru uzinele de 
fabricare a combustibilului nuclear.

Reuniunea este organizată de Co
mitetul de Stat pentru Energia Nu
cleară, împreună cu A.I.E.A. La lu
crări participă experți români și din 
alte nouă state membre ale agenției.

în cursul reuniunii, oaspeții au fost 
primiți de acad. Ion Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară.

★
Marți. 17 august, a sosit în Capi

tală Khamphevane Tounalom, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate Popu
lare Laos în țara noastră.

R. P. POLONĂ

Un nou obiectiv economic
la Gdansk

Colectivul rafinăriei 
de la Gdansk a mar
cat, nu de mult, un 
eveniment deosebit, și 
anume intrarea în pro
be tehnologice a ulti
melor instalații de la 
blocul de carburanți, 
parte importantă, a a- 
cestui nou obiectiv in
dustrial înscris recent

TIRC DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

BUCURKSTI'70

La Tîrgul de mostre de bunuri de consum 

0 gamă largă de articole 
de uz personal și gospodăresc

Spectacol al prieteniei oferit de formații artistice 
de tineret din Romania și S.U.A.

Marți seara, la teatrul „Constantin 
Tănase" a avut loc un spectacol al 
prieteniei, oferit de formații artistice 
de tineret din Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Ame
rica.

La spectacol și-au dat concursul 
formațiile „Roy Meyer Swingers" și 
,. May croft Square Tappers" din 
S.U.A., corul de cameră ..Preludiu", 
grupul folcloric „Cununa Carnaților". 
orchestra de muzică populară si un 
grup de dansatori ai Ansamblului ar
tistic al U.T.C. si formația de dansuri 
a Casei pionierilor din București.

La spectacol au asistat Ion Cosma, 
ministrul turismului. Ion Traian Ște-

fănescu. ministru pentru problemele 
tineretului. loan Jinga. vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, membri ai Biroului C.C. ăl 
U.T.C.. precum și numeroși tineri ro
mâni si americani.

A participat Harry Morgan jr„ 
președintele fundației „Ambasadorii 
prieteniei", împreună cu soția.

Mesagerii dansului și cîntecului a- 
merican. care vizitează tara noastră, 
au mai susținut spectacole la Lerești. 
Drobeta Turnu-Severin, Herculane. 
Timișoara. Cluj-Nanoca. Tg. Mureș. 
Poiana Brașov, Eforie Sud si stațiu
nea Olimp.

(Agerpres)

Nu există gospodărie in care să 
nu se găsească. și produse ale in
dustriei chimice. CiteVa dintre 
acestea : cosmetice, detergenți 
(atit de apreciați de gospodine), 
ooloranți. obiecte din material 
plastic. Iată de ce pavilioanele in 
care sînt expuse aceste categorii 
de mărfuri se bucură de un deo
sebit interes din partea publicului. 
In pavilionul P nu mai puțin de 
1 350 de sortimente, dintre care 
foarte multe noi, așteaptă aprecie
rea publicului.

Sectorul produselor cosmetice 
este deosebit de bogat in noutăți, 
întreprinderea „Miraj" din Bucu
rești a creat o serie de produse 
noi, care se adaugă celor existen
te. cunoscute cumpărătorilor, unele 
dintre ele obținind distincții la 
diferite concursuri internaționale. 
Se află expuse, intre altele, pro
dusele cosmetice „Margareta" (des
tinat tinerelor fete), „Faun" (pen
tru băieți). „Miraj" (pe bază de 
ulei de vizon), „Bellatrix" (pe bază 
de plante cardiotonice). Dintre 
noile parfumuri și ape de colonie 
se remarcă „April-lux", „Dor", 
„Exotic", „Triumf". Și întreprin
derea „Farmec" din Cluj’-Napoca a 
realizat o serie de produse noi,

printre care caseta „Magnolia" 
(conținind diferite loțiuni și emul
sii obținute din extracte de plantă), 
lacul pentru unghii „Ada". șampo
nul pentru copii „Mugurel", 
sprayul deodorant „Intim" ș.a. în
treprinderea „Nivea" Brașov este, 
de asemenea, autoarea a câtorva 
noi creații : „Dublet" — lac fixativ 
pentru păr, „Folclor" — cremă de 
ras, „Balsam" — o cremă cu ex
tract de urzici pentru îngrijirea 
tenului și un preparat pe bază de 
extract de s-caiete pentru îngrijirea 
părului. Și la standul cu săpunuri 
se remarcă nume noi : Do-re-mi, 
Vraja, Farmec-lux, Raluca. Vis- 
lux. Perla-lux. Dunărea albastră.

Standul „Chimia în cămin" pre
zintă publicului, indqpssbi gospo
dinelor. citeva-creații- de .uUimâ 
oră ale Întreprinderilor de specia
litate:’ „Perinița" — spray de cu
rățat covoare și mochete, „Triumf" 
— șpray pentru curățatul mașini
lor de gătit ; spray pentru Îngri
jirea hainelor de piele ; emulsie și 
spray pentru lustruit mobila, 
„Delta" — cremă și loțiune con
tra țințarilor, gama de sprayuri 
„Di-da“ pentru curățat linoleumul, 
covoarele și faianța, un spray odo
rizant pentru bucătărie, un spray

odorizant pentru celelalte încăperi 
ale locuinței, „Rip“ — produs pen
tru scos pete de pe țesături și un 
spray pentru curățirea mîiniior 
fără apă. Detergenții, atit de utili 
în gospodărie, se prezintă și în 
sortimente noi : „D-eval M“ — de
tergent universal, „Oxatin" pen
tru albituri, „Timex" — recoman
dat pentru folosirea in mașinile de 
spălat.

în domeniul articolelor din ma
terial plastic, întreprinderile pro
ducătoare expun fețe de masă im
primate. modele noi de pahare, 
tăvi, băițe pentru copii. Cei inte
resați vor găsi noutăți și la stan
durile întreprinderilor producătoa
re de anvelope, de coloranți. arti
cole tehnice din cauciuc și producă 
preludi-ăte ' dîn materiale plastice. 
Paralel cil ’sporirea varietății -de 
produse ce vor fi oferite cumpă
rătorilor, întreprinderile industriei 
chimice și-au prevăzut, pentru 
1977, importante creșteri cantita
tive la detergenți, lacuri și vopse
le, săpunuri ș.a.

De reținut că în pavilionul N 
funcționează o expoziție cu vîn- 
zare a produselor cosmetice, a ar
ticolelor din material plastic, an
velopelor. și hîrtiei fotografice.

pe harta economică a 
Poloniei socialiste. A- 
ceastă premieră a co
incis cu împlinirea a 
trei ani de la deschi
derea respectivului 
șantier. în această pe
rioadă, pe o suprafață 
de mai multe hectare 
de teren mlăștinos 
s-au desfășurat vaste 
lucrări de terasare (ni
velul fiind ridicat cu 
aproape doi metri), 
după care constructorii 
au montat un complex 
modern de instalații- 
rezervoare, aparatură 
de programare și con
trol al producției etc. 
Cel de-al doilea bloc 
al rafinăriei, destinat 
producției de uleiuri 
pentru motoare, ur
mează să intre în pro
be tehnologice peste 
un an, cînd se va 
cheia construcția 
tregului obiectiv.

Așa cum arăta 
rectorul noii întreprin
deri, tovarășul Woro- 
niecki, fondurile alo
cate pentru edificarea 
rafinăriei, care va fi 
înzestrată cu instalații 
de automatizare mi
niaturizate foarte mo
derne, se cifrează la 11 
miliarde zloți. Dar o- 
biectivul merită cu 
prisosință aceste chel
tuieli, eficiența sa e- 
conomică fiind eviden
țiată de faptul că va
loarea producției pe 
un singur an va de
păși 19 miliarde zloți.

Odată cu intrarea in 
producție la întreaga

în- 
în-
di-

iț

vremea
>...................................................................... —

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 august. în țară : Vreme in ge
neral instabilă, îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul va fi temporar no-

ros. Vor cădea ploi, îndeosebi sub for
mă de averse, mai frecvente în zonele 
de deal și de munte. Vînt moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 10 
și 18 grade, iar cele maxime între 21 
și 27 grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă, cu 
cerul temporar noros în prima parte a 
intervalului. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt moderat, cu intensificări 
temporare. Temperatura ușor variabilă.

capacitate proiectată, 
această întreprindere 
va realiza anual 460 000 
tone benzină de calita
te superioară și 260 000 
tone uleiuri de diferite 
sorturi. Interlocutorul 
nostru subliniază că, 
datorită materiei pri
me de bună calitate, 
importată din țările a- 
rabe, și tehnologiei 
moderne de producție, 
benzina de la Gdansk 
va avea un conținut 
minim de substanțe 
toxice. Acest lucru 
este important nu nu-

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

mai din punctul de 
vedere al ocrotirii me
diului ambiant, ci și 
pentru faptul că ben
zina foarte pură de 
aci va asigura funcțio
narea în bune condiții 
și sporirea duratei de 
folosire a motoarelor. 
De altfel, pentru ocro
tirea mediului încon
jurător s-au luat de la 
început, din faza de 
șantier, toate măsuri
le cuvenite. De pildă, 
în incinta întreprinde
rii au fost amplasate 
filtre speciale pentru 
curățirea apei canali
zate spre Vistula și 
Marea Baltică, precum 
și instalații complexe 
pentru prelucrarea re
ziduurilor, operațiune 
de pe urma căreia se 
vor obține un șir de 
produse secundare.

Rafinăria de la 
Gdansk este doar unul 
din obiectivele petro
chimiei poloneze, ra
mură care in acest an 
beneficiază de investi
ții în valoare de 36 
miliarde zloți. Fondu

rile respective sînt u- 
tilizate pentru con
struirea și moderniza
rea unor întreprinderi 
ale industriei de fibre 
sintetice, a unor noi 
capacități de rafinare 
a țițeiului, a unor o- 
biective - pentru pro
ducția de îngrășămin
te. în acest sector al 
economiei poloneze lu
crează nu mai puțin 
de 355 000 oameni ai 
muncii, care iși ridică 
calificarea pentru a 
putea face față cerin
țelor mereu crescânde 
impuse de moderniza
rea tehnologiei. Astfel, 
în 1975, peste 50 000 
salariați din această 
ramură au participat 
la diferite cursuri de 
reciclare șl ridicare a 
calificării, iar în acest 
an numărul lor va fi 
de 80 000.

Iar roadele nu întîr- 
zie să se arate. De pil
dă, in primele patru 
luni ale acestui an pe
trochimia poloneză a 
realizat o creștere a 
producției de 12,3 la 
sută, în timp ce pre
vederile de plan indi
cau un spor de numai 
11,2 la sută. Totodată, 
în întreprinderile aces
tui sector s-a desfășu
rat, cu remarcabile re
zultate, o amplă ac
țiune de depistare și 
valorificare a rezerve
lor interne, inițiată în 
lumina hotărîrilor și 
sarcinilor trasate de 
conducerea de partid 
și de stat. Ca urmare, 
au fost depistate noi 
resurse, a căror folo
sire se va materializa 
în acest an intr-o pro
ducție suplimentară.

Gh. CIOBANU

DOLJ : Sporește numărul unităților de servicii 
la sate

Pentru satisfacerea cerințe
lor din ce în ce mai mari ale 
populației din mediul rural. 
Uniunea județeană a cooperati
velor de consum din județul 
Dolj și-a intensificat preocupă
rile in vederea creării de noi v .. 
unități prestatoare de sqjyj^ji^ 
la-sate. După cum am aflat de • 
1a tovarășul Vasile Popescu, 
directorul adjunct al U.J.C.C. 
Dolj, numai în acest an s-au 
înființat 48 de noi unități pres
tatoare de servicii în mediul 
rural. Astfel, la Dăbuleni s-a 
creat o secție pentru reparat 
obiecte de uz casnic, la Meli- 
nești — un atelier foto și o fri
zerie. la Amărâștii de Jos — o 
unitate autoservice și un atelier

de tricotaje și tapițerie, la Sea
ca de Pădure — un atelier 
de reparații radio-TV, la Cer- 
nătești — o secție de tricotaje 
care produoe și pentru export 
etc. Cu acestea, numărul uni- 
tățil-pr ppțștațoare de servicii 
către „populația. aparținind 
tl.J,C,'C. ,ț)pij' se ridică la 882, 
ciu 93 de profiluri,, .urmind ca 
pînă la finele acestui an să se 
mai înființeze 22 de unități. 
Demn de relevat este faptul că 
volumul prestărilor de servicii 
pentru populația din mediul să
tesc pe primele 7 luni din a- 
eest an a fost mai mare cu 1,4 
milioane lei fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut. (Nicolae 
Băbălău)
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Competițiile „Cupa Prietenia*4
Concursul internațional de pentatlon 

modern „Cupa Prietenia" se desfă
șoară in aceste zile în Polonia, re
unind tineri sportivi din țările socia
liste. După proba de scrimă conduce 
formația U.R.S.S. — 5 930 p. urmată 
de Ungaria — 5 826 p. Bulgaria — 
5 666 p, România si Polonia A cu cite 
5 475 p. Polonia B — 5 358 p. Ceho
slovacia — 5 097 p. în proba de scri
mă. cîștigatâ de Serghei Vasilcenko 
(U.R.S.S.) cu 1000 puncte, sportivul 
român Vasile Nemțeanu s-a situat

pe locul doi cu 959 puncte și ocupă 
locul patru in clasamentul general cu 
1 943 puncte.

Competiția internațională de săritu
ră în apă „Cupa Prietenia", desfășu
rată la Olomouc. a fost ciștigată de 
selecționata U.R.S.S.. urmată de R. D. 
Germană. Polonia. Cehoslovacia.- 
Cuba, Ungaria. România și Bulgaria.

A

In cîteva rînduri
(Urmare din pag. I)
pasiunea opiniei publice internațio
nale. Autorul lucrării „Balcanii în 
timpul nostru" — reputat istoric a- 
merican — caracteriza burghezia 
română drept „un grup privilegiat, re
dus ca număr, dar întărit prin avere 
și forță publică, corupt în cel mai 
înalt grad, complet indiferent la 
bunăstarea maselor poporului" (subl. 
ns.).

Acestei trufașe indiferențe i-a su
nat ceasul pieirii odată cu înfăptui
rea insurecției de la 23 August 1944, 
a revoluției populare prin care clasa 
muncitoare, in alianță cu țărănimea 
și cu celelalte categorii de oameni 
ai muncii au cucerit întreaga pu
tere politică, și apoi pe cea econo
mică.

Dacă întregul popor a urmat cu 
încredere și puternic avînt revoluțio
nar Partidul Comunist Român in 
lupta pentru făurirea unei vieți noi, 
aceasta se datorește tocmai faptului 
că partidul și-a înscris pe steagul său 
de luptă drept țel suprem ridicarea 
bunăstării tuturor oamenilor muncii. 
Sint vii și astăzi în memoria gene
rațiilor mai virstnice eforturile pe 
care le-a făcut partidul, încă din 
primele momente ale ieșirii sale din 
ilegalitate, in plină luptă cu reac- 
țiunea, pentru ameliorarea condiții
lor de viață ale păturilor munci
toare. De atunci și pînă azi, vreme 
de mai bine de trei decenii, am fost 
cu toți martorii înfăptuirii unor pro
grame din ce în ce mai vaste și mai 
complexe de ridicare a nivelului de 
trai ai poporului.

Concepția după care partidul nos
tru s-a «ălăuzit și se călăuzește per
manent in promovarea acestei poli
tici este aceea a indisolubilei legă
turi între dezvoltarea generală a 
economiei, creșterea venitului națio
nal și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Elementul decisiv care 
stă la baza acestei politici profund 
umaniste îl constituie proprietatea 
socialistă. „Prefacerea mijloacelor de 
producție din proprietatea privată a 
unei cllase în proprietatea socială a 
societății întregi" — cum cerea incă 
în urmă cu peste opt decenii primul 
partid al clasei muncitoare — a 
creat condițiile indispensabile pen
tru asigurarea unei impetuoase dez
voltări economice, prin înfăptuirea 
unor programe tot mai vaste de in
vestiții, pentru întronarea unor re

lații noi între toți oamenii mitocii — 
relații bazate pe colaborare și în
trajutorare, pe spirit colectivist in 
muncă. Numai munca laolaltă în fa
brici și uzine, pe ogoare a putut a- 
sigura creșterea rapidă a avuției so
ciale. concentrarea tuturor resurselor 
tării în folosul exclusiv al oameni
lor muncii. Dacă în urmă cu aproa
pe trei decenii instaurarea proprie
tății socialiste a marcat trecerea la 
făurirea unei vieți noi. de atunci și 
pină azi dezvoltarea acesteia a con
stituit temelia sigură a ridicării ne
contenite a nivelului de trai. Experi
ența construcției noastre socialiste a

Bunăstare și fericire pentru popor
dovedit că numai și numai creșterea 
avuției naționale, a venitului națio
nal poate asigura mijloacele nece
sare atit pentru mărirea veniturilor 
directe ale celor ce muncesc, cit și 
pentru aprovizionarea populației cu 
cantități din ce in ce mai mari de 
bunuri de consum.

Tocmai majorarea venitului națio
nal în anii 1951—1975 de peste 10 ori 
a asigurat in această perioadă creș
terea veniturilor totale reale ale 
populației de 4,7 ori. Deosebit de con
cludente în acest sens sînt realiză
rile ultimului cincinal, perioadă în 
care s-au obținut, odată cu o sub
stanțială majorare a venitului națio
nal, și cele mai mari progrese în do
meniul ridicării bunăstării oamenilor 
muncii. Prin aplicarea noului sistem 
de retribuire și generalizarea majo
rării retribuțiilor s-a ajuns ca, la 
sfirșitul anului 1975, retribuția me
die nominală lunară să se ridice 
la 1 975 lei, cu mult peste prevede
rile inițiale ale cincinalului. în cin
cinalul trecut, practic, au crescut 
simțitor veniturile tuturor oamenilor 
muncii. în ce privește țărănimea, s-a 
introdus venitul lunar garantat, care 
a fost majorat în mod succesiv. Ca 
urmare a creșterii retribuțiilor tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii și a menținerii preturilor în li

mitele planificate, retribuția reală ■ 
crescut cu circa 20 la sută.

Pe lingă veniturile obținute din 
retribuție, oamenii muncii au be
neficiat și beneficiază de fon
durile tot mai mari alocate de stat 
pentru cheltuieli social-culturale, a- 
ceste cheltuieli sporind in perioada 
1951—1975 de circa 11 ori pentru un 
locuitor. Este demn de amintit fap
tul că numai în perioada 1971—1975 
cheltuielile social-culturale din fon
durile statului au reprezentat 220 
miliarde lei, fiind cu 54 la sută mai 
mari decît in anii 1966—1970 — ceea 
ce înseamnă că fiecare om al muncii 

a beneficiat anual, în medie, de ve
nituri suplimentare care reprezintă 
circa o pătrime fată de retribuție.

Desigur, cifrele au o mare forță de 
sugestie, dar adeseori ele nu spun 
totul despre amploarea unui feno
men. despre profunzimea schimbări
lor când este vorba de nivelul de 
trai. O multitudine de aspecte atestă 
fără echivoc că, in cei 32 de ani, 
s-au produs schimbări fundamentale 
în structura poporului nostru, in e- 
senta condițiilor lui de muncă și via
ță. Oricine poate constata că a dis
părut pentru totdeauna imaginea tru
ditorului cu o brumă de carte sau 
cel mai adesea analfabet, prost hră
nit. prost îmbrăcat, lucrind in ate
liere insalubre sau apăsind pe coar
nele plugului tras de boi. Astăzi sîn- 
tem un popor de oameni ai muncii 
Cu un nivel de instruire dintre cele 
mai înalte în lume, tinzînd spre o- 
bligativitatea învățămîntului liceal, 
un popor capabil să mînuiască mij
loace tehnice dintre cele mai per
fecționate. să creeze produse de cea 
mai inaltă tehnicitate, care să ne re
prezinte cu cinste în relațiile econo
mice cu alte popoare ale lumii ; sin- 
tem un popor cu o intelectualitate 
numeroasă. în stare să țină pasul cu 
exigențele revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane, să contribuie la 

îmbogățirea patrimoniului științei u- 
niversale.

Dar să reflectăm mai adine asupra 
condițiilor de viață ale fiecăruia din
tre noi. Practic, nu există astăzi casă 
în care radioul, televizorul, mobila 
modernă, atîtea și atitea alte acce
sorii ale confortului modern să nu 
fi devenit prezențe indispensabile ; 
după cum concediile plătite, gratui
tatea asistentei medicale, facilitățile 
considerabile in creșterea și educa
rea copiilor sint alte elemente care 
definesc schimbarea radicală a con
dițiilor de viață ale oamenilor mun
cii. Ar fi îndrăznit oare un munci

tor sau țăran în vremea regimului 
burghezo-moșieresc să se gindească 
la petrecerea concediului de odihnă 
intr-o stațiune balneoclimaterică ? 
Nicicînd. Acestea constituiau un pri
vilegiu exclusiv al celor bogați. Or, 
astăzi orice om al muncii, indiferent 
unde ar lucra — in uzină sau mină, 
pe ogor sau șantier — poate să-și 
permită să meargă in oricare dintre 
stațiunile de odihnă ale țării — la 
mare sau la munte ; statul însuși su
portă o bună parte din cheltuielile 
oamenilor muncii plecați la odihnă. 
Să reflectăm și la o realitate ca cea 
pe care o consemna în 1938 „Enci
clopedia României" : „în anul 1936 e- 
xistau 1 milion case de pămînt și 
100 000 de bordeie (adică ingropate 
in pămint)", (vol. III, p. 224). Din 
1945 și pină la sfirșitul cincinalului 
precedent s-au construit aproape 4 
milioane de locuințe noi. in care s-a 
mutat mai mult de jumătate din 
populația țării.

Puternic acționează societatea 
noastră asupra creșterii nivelului de 
trăi al oamenilor muncii și pe calea 
lucrărilor edilitar-gospodărești. Prac
tic, au dispărut din peisajul urbanis
tic al țării noastre mahalalele sor
dide, cu străzi strimte, întortocheate, 
năclăite în noroaie. Pretutindeni, 
România înfățișează azi orașe și sate 

prospere, multe dintre ele reclădite 
din temelii.

Pentru a schița, chiar și numai in 
limitele lui generale, conturul pre
ocupărilor partidului pentru făurirea 
bunăstării maselor populare se cuvin 
amintite și acțiunile complexe des
fășurate pe planul ocrotirii sănătății 
și dezvoltării fizice armonioase a oa
menilor muncii. Sumele destinate 
din buget ocrotirii sănătății au spo
rit in perioada 1951—1975 de circa 15 
ori, asigurîndu-se construirea a sute 
și sute de spitale și policlinici mo
derne. bine echipate, dispensare și 
preventorii, sporirea considerabilă a 

capacităților din stațiunile de trata
ment și odihnă etc. O seamă de boli 
sociale, care in urmă cu cîteva de
cenii fâoeau ravagii în rîndurile ma
selor muncitoare, au fost eradicate, 
astăzi răminînd doar o tristă amin
tire.

Rezultanta cea mai revelatoare și 
spectaculoasă a eforturilor de ridi
care a nivelului de trai al poporu
lui o constituie prelungirea duratei 
medii de viață, de la 42 de ani, la 
sfirșitul deceniului 4, la aproape 79 
de ani în prezent. Un cîștig de a- 
proape 30 de ani. în numai trei 
decenii, reprezintă, pe drept cuvînt, 
un salt epocal. Ce distanță enormă 
se află între această realitate și cea 
pe care o înfățișa autorul lucrării 
„Mortalitatea infantilă în România" 
apărută prin anii ’30. „România face 
parte din primele 3 state din Europa 
cu oea mai mare mortalitate infan
tilă... Proporțiile de mortalitate ge
nerală și de mortalitate infantilă au 
rămas neschimbate de 40 de ani în
coace".

O etapă nouă, deosebit de fructu
oasă. in creșterea nivelului de trai 
al poporului a deschis Congresul al 
Xl-lea al partidului. Programul 
P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism a- 
rată limpede : „Politica generală • 

partidului, edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate au drept 
țel suprem ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, sporirea 
gradului de civilizație a vieții în
tregii noastre societăți. Acestui țel 
ii sint subordonate toate eforturile 
pentru dezvoltarea în ritm intens a 
economiei naționale pentru crește
rea venitului național". Prevederile 
actualului cincinal — creșterea re
tribuției reale cu 18—22 la sută, a 
veniturilor reale ale țărănimii, pe o 
persoană activă, cu 20—29 la sută, a 
fondurilor sociale de consum pentru 
acțiuni social-culturale la peste 11 000 
lei pe o familie, față de 7 400 lei în 
1975. extinderea vînzărilor de mărfuri 
prin comerțul socialist cu 45—47 la 
sută, construirea a 815 000 aparta
mente din fondurile sau cu sprijinul 
statului — ilustrează consecvența cu 
care este urmărită atingerea acestui 
obiectiv. La acestea se vor adăuga 
numeroase alte măsuri de natură să 
asigure întregului popor condițiile 
necesare împlinirii armonioase a 
personalității umane, un mediu am
biant în care viața să poată fi trăită 
în mod superior.

Este evident că toate bunurile ma
teriale și spirituale. condițiile de 
viață spre care aspirăm nu apar de 
la sine, din senin, nu le vom primi în 
dar de la nimeni, ci trebuie realizate 
de noi înșine, de întregul popor. De 
aici și stăruința cu care partidul 
insistă asupra necesității stringente 
ca toate forțele creatoare ale națiu
nii să fie puternic mobilizate pentru 
sporirea producției și productivității 
muncii, pentru reducerea cheltuielilor 
materiale și creșterea mai accelerată 
a venitului național, a avuției sociale. 
Constituie o inaltă îndatorire a fie
cărui colectiv de muncă, a fiecărei 
organizații de partid să asigure în
tronarea unei ordini și discipline de- 
săvîrșite în muncă, continua îmbu
nătățire a organizării producției și 
a muncii, manifestarea plenară a 
spiritului novator, a inițiativei tuturor 
celor ce muncesc pentru a valorifica 
din plin rezervele interne de creș
tere a producției, a eficienței eco
nomice. Altă sursă de creștere a ni
velului de trai nu există și nu poa
te exista în societatea noastră socia
listă. Să muncim conștiincios și cu 
sîrg, convinși că pentru noi înșine 
muncim, pentru ridicarea continuă a 
propriei noastre bunăstări.

Victorii ale șahiștilor români
PARIS 17 (Agerpres). — Cea de-a 

II-a ediție a Turneului internațional 
„open" de șah de la Istres (Franța), 
care a reunit peste 150 de jucători 
din 14 țări, a revenit marelui maes
tru internațional Florin Gheorghiu 
(România). El obține astfel al 
doilea succes . in această competiție. 
Florin Gheorghiu a totalizat 9 punc
te din 11 posibile, fiind urmat în 
clasament de Pavlov (România) și 
Pytel (Polonia) cu cite 8,5 puncte. 
Pe locurille următoare s-au clasat 
alți trei șahiști români : Ungureanu, 
Ciocîltea și Troianescu, cu cite 8 
puncte.

★
După 9 runde, în turneul interna

țional de șah de Ia Polianica condu
ce maestrul sovietic Ghenadi Timo- 
fenko cu 6 puncte. Maestrul român 
Mihai Șubă, care în runda a 9-a a 
remizat cu Bueno (Cuba), se află pe 
locul 6 cu 4,5 puncte.

, *
In turneul internațional de șah de 

la Budapesta, după 10 runde se men
ține lider marele maestru sovietic 
Ratmir Holmov cu 7,5 puncte, ur
mat de Vadasz (Ungaria) — 7 punc
te, Sax (Ungaria) — 6,5 puncte, Tatal 
(Italia) — 6 puncte. în runda a 10-a, 
Holmov a remizat cu Vadasz.

FOTBAL
Turneul internațional de fotbal de 

la Barcelona a fost cîștigat de for
mația Dinamo Moscova, care a în
vins în finală cu scorul de 1—0 for
mația Espanol. Turneul de la Palma 
de Mallorca a revenit echipei sovie
tice Spartak Moscova, învingătoare 
la golaveraj, după o finală egală : 
2—2 cu C. F. Barcelona.

★
Disputat la Londra în prezența a 

9 880 spectatori, meciul internațional 
amical de fotbal dlintre echipa bel
giană Royal Antwerp și formația en
gleză Tottenham Hotspur s-a termi
nat la egalitate : 1—1.

*
Meciurile din cea de-a doua etapă 

a turneului internațional de fotbal 
„Cupa Prieteniei" programată în a- 
ceste zile în Bulgaria s-au soldat cu 
următoarele rezultate : Bulgaria A — 
Cuba 2—0 (1—0) ; Cehoslovacia —
Polonia 2—0 (2—0) ; Bulgaria B -• 
Ungaria 2—0 (0—0) ; U.R.S.S. —
R. P. D. Coreeană 2—0 (1—0).
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Conferința la nivel înalt a tarilor nealiniate de la Colombo
• Mesajul președintelui Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, salutat cu vie satisfacție de 
participanții la reuniune

• Cu prilejul invitării României la activitățile mișcării țărilor nealiniate
— mesaje de salut și felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de președinții losip Broz Tito, Houari Boumediene, Kenneth Kaunda 
și premierul Indira Gandhi

In capitala. RepuMilcii Sri Lanka, 
orașul Colombo, se desfășoară lu
crările celei de-a cincea Conferin
țe la nivel înlalt a țărilor neali
niate — moment important în via
ța internațională contemporană. 
Interesul cu cere sînt urmărite 
dezbaterile acestui larg forum in
ternațional își au izvorul în faptul 
că activitatea mișcării țărilor nea
liniate constituie un factor de mare 
însemnătate în eforturile pentru 
abolirea vechii politici, de domina
ție și inechitate, și așezarea rela
țiilor dintre state pe baze noi. de
mocratice, în lupta pentru pace și 
progres.

în cadrul ședinței plenare de 
marți dimineața, doamna Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, președintele 
conferinței, a adus la cunoștință 
primirea MESAJULUI ADRESAT 
DE PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE 
CEAUȘESCU, CONFERINȚEI LA 
NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEA
LINIATE DE LA COLOMBO.

Șefii de stat și de guvern, cei
lalți participant! la Conferința la ni
vel inalt a țărilor nealiniate au sa
lutat cu satisfacție, cu vii și înde
lungate aplauze, Mesajul președin
telui Republicii Socialiste România,

Mesajul este viu comentat în 
cercurile politice și diplomatice de 
aici, de ziariștii care urmăresc lu
crările reuniunii. Un mare număr de 
corespondenți s-au adresat delega
ției române solicitînd textul mesa
jului. Agențiile de presă internațio
nale au transmis relatări ale conți
nutului acestui document, reliefînd 
pozițiile constructive ale tării noas
tre în toate problemele vitale care 
preocupă omenirea contemporană.

Ecoul puternic pe care mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îl 
are în cercurile conferinței se da- 
torește înaltei prețuiri pe care gu

Desfășurarea dezbaterilor generale
COLOMBO 17 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, șeful statului 
algerian, președintele Houari Boume
diene, a prezentat, în cadrul primei 
ședințe plenare, raportul cu privire 
la activitatea țărilor nealiniate în 
perioada dintre Conferința de la Al
ger și actuala Conferință de la Co
lombo, relevînd în context succesele 
mișcării nealiniaților, precum și o- 
biectivele care necesită în continuare 
eforturi în vederea înfăptuirii lor. în 
acest cadru, vorbitorul a apreciat că 
realizările obținute sînt o dovadă a 
influentei tot mai mari a țărilor 
nealiniate asupra evenimentelor in
ternaționale. în același timp, a subli
niat el, imperialismul își apără cu 
perseverență pozițiile și recurge la 
eontralovituri.

O mare parte a raportului a fost 
consacrată problemelor instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale, președintele Boumediene evi
dențiind în acest sens rolul jucat de 
țările nealiniate în cadrul unor reu
niuni și organisme internaționale, 
îndeosebi la sesiunea a șasea și se
siunea a șaptea specială ale Adună
rii Generale a O.N.U. Forța mișcării 
nealiniaților — a subliniat el 
— rezidă și în făurirea unor 
instituții proprii, cum sînt Fon
dul solidarității pentru dezvoltarea 
economică și socială, propunerile de 
accelerare a constituirii fondului pen
tru finanțarea stocurilor de materii 
prime, Consiliul asociațiilor de pro
ducători și exportatori ai materiilor 
prime.

Relațiile economice de astăzi, a a- 
preciat vorbitorul, sînt anacronice și 
devin baza conflictelor dintre cei ce a- 
pără privilegiile dobîndite și cel care 
se pronunță pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională mai dreaptă, 
în timp ce țările în curs de dezvol
tare propun un dialog cu drepturi e- 
gale, ca singura soluție reală, state
le cele mai dezvoltate din punct de 
vedere industrial încearcă, prin dife
rite manevre, să împiedice un astfel 
de dialog, deși resimt ele însele con
secințele acestei situații. în legătu
ră cu aceasta, președintele H. Boume
diene a criticat poziția țărilor indus
trializate la Conferința de la Paris 
pentru colaborare economică interna
țională și la cea de-a patra sesiune 
a U.N.C.T.A.D. de la Nairobi.

Președintele algerian a apreciat că 
situația actuală necesită schimbări

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Noi incidente în Irlanda 

de Nord. ° nouă actiune teroristă 
s-a petrecut In Irlanda de Nord in 
noaptea de luni spre marți. în oră
șelul Keady (comitatul Armagh), ex
plozia unei bombe plasate într-un 
automobil, furat în urmă cu cîteva 
zile si abandonat apoi pe una din 
străzi, a produs moartea a două per
soane și rănirea altor 17. în urma 
atentatului, cablul prin care orașul 
era alimentat cu curent electric s-a 
rupt, provocînd astfel panică In în
treaga localitate.

vernele țărilor nealiniate, popoarele 
lumii o acordă politicii externe de 
pace și colaborare a României, ac
tivității susținute desfășurate în a- 
cest scop de partidul si statul nos
tru, personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu. bine cunoscut si stimat 
în rîndul participanților la confe
rință, ca și pe toate meridianele, ca 
militant neobosit pentru realizarea 
celor mai înalte aspirații ale ome
nirii contemporane.

Se cuvine relevat și un alt mo
ment cu ample și profunde semni
ficații : acela în care conferința a 
salutat cu vii și îndelungate aplauze 
hotărârea, adoptată prin consens, cu

Corespondență din Colombo

privire la participarea României ca 
invitată la activitățile mișcării ță
rilor nealiniate. însuflețirea cu care 
a fost primită această hotărâre de 
numeroși reprezentanți ai statelor 
participante este apreciată de dife
rite personalități cu care am avut 
ocazia să vorbesc, ca și în unele 
comentarii de presă ca o expresie 
a raporturilor de strânsă colaborare 
pe multiple planuri și de solidari
tate activă dintre România si țările 
nealiniate, toate țările in curs de 
dezvoltare — solidaritate mani
festată în lupta pentru obiective 
comune, cum sînt : edificarea noii 
ordini economice internaționale, 
abolirea vestigiilor colonialismului 
și a oricăror forme de asuprire, 
afirmarea noilor principii de relații 
interstatale, lichidarea blocurilor 
militare, înfăptuirea dezarmării, 
întărirea rolului O.N.U. etc. în. rîn
dul participanților la conferință 
este pe deplin împărtășită convin
gerea exprimată în mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu că 
posibilitatea creată României de a 
participa, ca invitat, la activitățile 
mișcării țărilor nealiniate va spori 

radicale nu numai pentru a se înlă
tura nedreptățile insuportabile față 
de țările în curs de dezvoltare, ci și 
pentru că ea a devenit cauza unor 
profunde crize care confruntă ome
nirea.

în cuvîntarea rostită în cadrul dez
baterilor generale, președintele Con
siliului Administrativ Militar Provi
zoriu al Etiopiei, generalul Teferi 
Bante. a subliniat că marile schim
bări sociale înfăptuite în ultimii doi 
ani în Etiopia au întărit atașamentul 
tării sale fată de nealiniere. Refe
rindu-se la unele probleme ale vieții 
internaționale, președintele etiopian 
a remarcat că promovarea unui cli
mat real de destindere presupune 
asigurarea păcii și securității pentru 
întreaga lume.

După ce a relevat succesele obți
nute în ultimul timp de țările nea
liniate, președintele Afganistanului, 
Mohammed Daud, a abordat pro
blema țărilor fără ieșire la mare. El 
a cerut forumului de la Colombo să 
inițieze acțiuni în cadrul O.N.U. și 
în alte organisme internaționale pen
tru ca țărilor fără acces la mare să le 
fie asigurate condiții necesare parti
cipării nestînjenite la circuitul eco
nomic mondial, la diviziunea inter
națională a muncii în favoarea pro
gresului economic și social al aces
tor state.

Președintele Egiptului, Anwar El 
Sadat, a declarat că actuala confe
rință de la Colombo este de o deo
sebită importanță pentru mișcarea 
nealiniată, pentru instaurarea unor 
relații noi între țările lumii. Salu- 
tînd procesul de destindere intre 
marile puteri, el a relevat, totodată, 
necesitatea ca aceasta să se răsfrângă 
asupra totalității raporturilor inter
naționale în beneficiul tuturor țări
lor lumii.

Președintele Sadat a consacrat o 
mare parte din discursul său nece
sității imperioase a instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
subliniind că actuala conferință 
oferă șansa istorică de a se lua o 
inițiativă decisivă pe această cale. 
Totodată, vorbitorul a condamnat cu 
hotărâre amestecul în afacerile in
terne ale țărilor nealiniate si ale al
tor țări în curs de dezvoltare și a 
subliniat că mișcarea nealiniată tre
buie să acorde o atenție specială

Intensificarea luptei anti- 
apartheid în Africa de Sud. 
la Capetown, poliția a folosit gaze 
lacrimogene pentru dispersarea par- 
ticipanților la o nouă demonstrație 
a populației africane. Studenții de 
culoare de la universitatea din acest 
oraș au demonstrat în semn de soli
daritate cu colegii lor arestați de 
autoritățile rasiste de la Pretoria în 
cursul ultimelor manifestații de pro
test împotriva politicii de apartheid. 
Universitatea din Capetown a fost 
închisă pe timp nedefinit. Școlile 

aportul țării noastre la atingerea 
obiectivelor pentru care militează 
această mișcare și care animă toa
te popoarele lumii.

De altfel, această idee și-a găsit 
reflectare în cadrul convorbirilor 
pe care unii șefi de state și 
guverne le-au avut cu conducăto
rul delegației române la reuniunea 
de la Colombo, ministrul afacerilor 
externe al României — întrevederi 
în cursul cărora a avut loc un 
schimb de cordiale mesaje între 
președintele României și șefi de 
state și guverne.

Astfel, Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia, care conduce delegația 
țării sale la Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Colombo, 
a avut marți o întrevedere cu mi
nistrul român al afacerilor externe. 
George Macovescu.

Cu acest prilej ministrul român 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu un căldu
ros mesaj de prietenie președintelui 
Iosip Broz Tito și tovarășei Iovanka 
Broz.

La rîndul său. președintele R.S.F. 
Iugoslavia a transmis, din par
tea sa și a tovarășei Iovanka 
Broz, președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu sincere urări de succes, 
sănătate și fericire și a exprimat 
felicitările tării sale pentru obține
rea de către România a statutu’ul 
de invitat la activitățile mișcării 
țărilor nealiniate.

Ministrul român de externe a fost 
primit de Houari Boumediene. pre
ședintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, căruia i-a 

salvgardării independenței și integri
tății teritoriale a acestor țări.

Referindu-se la situația din Ori
entul Mijlociu, președintele Sadat a 
denunțat continuarea ocupării terito
riilor arabe de către Israel și a ce
rut țărilor nealiniate să depună 
eforturi solidare pentru a determina 
Israelul să aplice rezoluțiile O.N.U. 
cu privire la Orientul Mijlociu. în 
legătură cu situația din Liban, el a 
arătat că în această țară, lipsită acum 
de stabilitate și securitate, nu trebuie 
să se manifeste amestecul străin.

Condamnînd politica rasistă și re
presiunile polițienești exercitate de 
regimurile din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia, șeful statului e- 
giptean a cerut conferinței să adop
te rezoluții ferme împotriva acestor 
ultime vestigii ale colonialismului și 
rasismului de pe continentul african.

în cadrul dezbaterilor generale, re
luate marți dimineața, președintele 
Iugoslaviei. Iosip Broz Tito. a spus 
că „nealinierea a devenit în ziua de 
astăzi o politică mondială, pentru că 
ea pornește de la interesele întregii 
omeniri și caută soluții unor pro
bleme de interes general, în condi
ții în care continuă să fie o reali
tate diferențele ideologice și de altă 
natură". De aceea, a subliniat vor
bitorul. nealinierea nu poate fi limi
tată la frontierele înguste ale țări
lor in curs de dezvoltare, așa-zisa 
„lume a treia". Țările nealiniate, ex- 
primînd cele mai profunde aspirații 
ale omenirii și avansînd idei și prin
cipii noi. au adus o contribuție ma
joră în apărarea păcii, a dreptului 
fiecărui popor de a hotărî liber des
tinul său și de a participa. împreu
nă cu alte popoare, pe picior de e- 
galitate, la soluționarea problemelor 
internaționale. De altfel, nealinierea 
a exprimat întotdeauna unitatea in
tereselor în problemele fundamenta
le ale păcii și securității, ale inde
pendenței. ale dezvoltării social-eco- 
nomice multilaterale. Nealinierea nu 
a tins niciodată spre o oarecare uni
tate de monolit artificială sau impusă 
care se opune caracterului democratic 
al mișcării noastre. Tocmai de aceea 
prezintă o importantă atit de mare 
coordonarea punctelor de vedere și 
soluționarea problemelor pe calea 
consensului și a respectării reciproce 
a pozițiilor și intereselor.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că'pretutindeni în lume se ma
nifestă conștiința crescîndă a nece-
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rămîn în continuare închise în ora- 
șele-ghetou ale regimului de la 
Pretoria. Agenția France Presse sub
liniază. totodată, că a continuat va
lul de arestări ale liderilor popu
lației de culoare. în total 16 perso
nalități politice din rîndul populației 
africane se află în închisoare.

Volumul comerțului mon
dial în 1976 va înregistra o 
creștere cu 8 pînă la 10 la sută, în 
comparație cu anul trecut — se es
timează într-un document elaborat 
de Institutul de cercetări economice 
din Miinchen. în 1975, volumul co
merțului mondial înregistrase o scă
dere de 6 la sută față de anul pre
cedent.

adresat, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. urări de sănăta
te și fericire, de bunăstare si pro
gres poporului algerian prieten. 
Președintele Algeriei l-a rugat pe 
ministrul român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de caldă prietenie, u- 
rări de succes si propășire poporu
lui român prieten. Președintele Al
geriei și-a exprimat satisfacția pen
tru faptul că România participă, 
pentru prima dată, la Conferința la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, in 
calitate de invitat.

Un schimb de mesaje de priete
nie între președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a avut, de ase
menea, loc cu ocazia convorbirii 
avute la Colombo de șeful statului 
zambian cu ministrul român al 
afacerilor externe. în cadrul con
vorbirii, președintele Kenneth Ka
unda și-a manifestat bucuria pen
tru participarea României la acti
vitatea mișcării țărilor nealiniate 
la Conferința de la Colombo.

In cadrul unei întrevederi avute 
cu Indira Gandhi, primul ministru 
al Indiei, ministrul român de ex
terne i-a transmis salutările cor
diale ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și un mesaj 
de prietenie din partea primu
lui ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu. Mulțumind pen
tru salutările primite, Indira 
Gandhi a transmis, la rîndul său, 
urări de sănătate, fericire și succes 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. ca și 
primului ministru Manea Mănescu. 
Primul ministru indian a salutat cu 
plăcere prezența la Conferința de la 
Colombo a unei delegații române.

în cadrul întrevederilor ministru
lui român de externe au fost abor
date și unele aspecte ale relațiilor 
României cu țările respective.

I. PUȚ1NELU

sitătii depășirii politicii de bloc, a 
faptului că viitorul omenirii constă 
într-o lume fără blocuri — ceea ce 
își găsește expresie și în participarea 
a tot mai multe state la activitățile 
mișcării țărilor nealiniate.

Abordînd probleme din sfera rela
țiilor economice, vorbitorul a relevat 
că decalajul crescînd între statele 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare este agravat de faptul că urmă
rile profundei crize economice ac
tuale. care a cuprins multe părți ale 
globului, sînt transferate asupra ță
rilor în curs de dezvoltare, făcînd și 
mai dificilă situația economică a a- 
cestora. Lupta pentru instaurarea u- 
nei noi ordini economice internațio
nale a devenit astăzi o componentă 
aproape a) tuturor activităților inter
naționale; indiferent de opoziția u- 
nora dintre țările dezvoltate, a spus 
președintele Tito, care a adăugat : 
„Schimbările în această sferă sînt un 
imperativ istoric, deoarece ele cores
pund nevoilor actuale și reflectă in
teresele nu numai ale țărilor în curs 
de dezvoltare, ci și ale țărilor dez
voltate — cu alte cuvinte, ale în
tregii economii mondiale".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, în prezent, este necesar să se 
întreprindă inițiative în vederea 
convocării unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

Referindu-se la Conferința de 
securitate și cooperare în Europa, 
considerată ca un moment care a 
deschis calea spre depășirea treptată 
a împărțirii in blocuri și spre pro
movarea unor relații de cooperare 
între statele europene, președintele 
Tito a spus : „Astăzi este necesar 
să începem să aplicăm deciziile con
ferinței, pentru că, remarcăm cu 
regret, pînă acum s-a realizat puțin 
pe această linie". EI a cerut ca ac
tuala reuniune să acționeze cu toată 
forța pentru a asigura ca destin
derea să înglobeze întreaga omenire 
și toate domeniile relațiilor inter
naționale. în context, el a subliniat 
rolul țărilor nealiniate în direcția 
transformării Mediteranei într-o 
zonă a păcii șl cooperării.

în încheiere, președintele Tito a 
spus că a venit timpul ca, sub aus
piciile O.N.U., să se inițieze o largă 
acțiune internațională pentru solu
ționarea rapidă a situațiilor de cri
ză și conflictuale din lume.

Ca urmare a memoran
dumului sernnat săptămîna trecu
tă la Nairobi de președintele Kenyel, 
Jomo Kenyatta, și de șeful statului 
ugandez, Idi Amin, capitala tigande- 
ză a fost din nou aprovizionată cu 
petrol de proveniență kenyană.

Accident. Un elic°pter care 
zbura pe ruta Tacna—Moquegua s-a 
prăbușit cu cîteva momente înainte 
de aterizare, provocînd rănirea pasa
gerilor aflați la bord, între care și a 
ministrului peruan al transporturilor 
și comunicațiilor, generalul Artemio 
Garcia Vargas, care, ulterior, a dece
dat. Cauza accidentului au consti
tuit-o, se pare, puternicii curenți de

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării zilei de 23 August, la 
Ambasadele României din Belgrad, 
Budapesta. Havana. Rabat și la 
Consulatul general din Istanbul au 
fost organizate conferințe de presă, 
în cadrul cărora au fost relevate 
succesele remarcabile obținute de 
poporul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La întreprinderea textilă „Ernst 
Thălmann" din Moscova, membru co
lectiv al Asociației de prietenie so- 
vieto-române, a avut loc o adunare

Intilnire între tovarășii 
Leonid Brejnev 

și Jumjaaghiin Țedenbal
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

16 august a avut loc în Crimeea o 
întilniire prietenească între L. I.i 
Brejnev, secretar general al C.C. aii 
P.C.U.S., și Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secreitar al C.C. al P.P.R.M.; 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, aflat' 
la odihnă în U.R.S.S. Cu acest prilej 
s-a subliniat cu satisfacție dezvol
tarea cu succes a relațiilor dintre' 
cele două țări în domeniile pottic,' 
economic, cultural. în cursul con
vorbirii au fost abordate, de aseme
nea, probleme ale situației interna
ționale și ale mișcării comuniste in
ternaționale.

Hotărîre a C.C. al P.C.U.S. 
privind măsuri in domeniul 
producției și consumului 
de energie și combustibil 
MOSCOVA 17 (Agerpres). — C.C. 

al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat o hotărîre 
„Privind măsurile urgente în ve
derea asigurării ecohomiel naționa
le cu combustibil, energie electrică 
si termică și consumul economicos de 
resurse de energie și combustibil". 
Pe lîngă măsurile în vederea asigu
rării unei bune aprovizionări cu 
combustibil și energie în perioada de 
toamnă-iarnă 1976—1977, hotărârea 
prevede, de asemenea, necesitatea a- 
doptării unor măsuri privind lichi
darea consumurilor exagerate de 
combustibil și energie. Se sublinia
ză necesitatea folosirii la maximum 
a resurselor energetice secundare, u- 
tilizării unor combustibili nedeficitari 
în cadrul centralelor electrice, creș
terii producției de turbă, șisturi și 
de alți combustibili.

Situația din Liban9

O Lupte violente la Beirut și în regiunea mun
toasă • Luări de poziție ale forțelor politice 

implicate in conflict
BEIRUT 17 (Agerpres). — Aproa

pe toate cartierele Beirutului au cu
noscut, în noaptea de luni spre marți 
și în cursul zilei de 17 august, noi 
lupte violente între forțele aflate în 
conflict. în pofida eforturilor depuse 
de generalul Mohamed Hassan al- 
Ghoneim, șeful forțelor arabe pentru 
menținerea păcii în Liban, luptele 
s-au intensificat în jurul pozițiilor 
din regiunea muntoasă, la 25 km nord 
de Beirut. Este vorba de poziții con
siderate ca enclave ale palestineni- 
lor și forțelor Partidului Socialist 
Progresist din Liban în teritoriul con
trolat de falangiști și milițienii Par
tidului Național Liberal.

★
Luînd cuvîntul la postul de radio 

„Amchitt", președintele Suleiman 
Frangieh a precizat condițiile „unice 
și definitive" în vederea încetării os
tilităților din Liban. între acestea, el 
a enumerat aplicarea, cu prioritate și 
fără condiții, a acordurilor încheiate 
între autoritățile libaneze și palesti- 
neni ; un apel adresat țărilor priete
ne și frățești în vederea garantării 
securității Libanului, a economiei sale

PUTERNICE CUTREMURE DE PĂM1NT
IN R. P. CHINEZA

PEKIN 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, la 
16 august, ora 22,06 (ora locală) a 
avut loc un puternic cutremur în 
zona Sungpan — Pingwu din nordul 
provinciei Sîciuan (sudul Chinei). 
Efectul cutremurului a fost resimțit 
în orașul Chengtu. capitala provin
ciei, în prefectura Wutu și în pro
vincia învecinată Kansu.

Comitetul provincial Sîciuan al 
Partidului Comunist Chinez și orga
nizațiile de partid din zona afectată

IN FII
MANILA 17 (Agerpres). — Comu

nicate oficiale, transmise de agen
țiile internaționale de presă, anun
ță că, în noaptea de luni spre marți, 
un puternic cutremur a zguduit ar
hipelagul Filipinelor. Autoritățile fi- 
lipineze au anunțat că în urma si
nistrului peste 1 000 de persoane 
și-au pierdut viața. Un comunicat al 
Crucii Roșii relevă că una din zo
nele cele mai greu lovite de cutre
mur este provincia Cotabato, unde
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aer care au acționat în zona de ate
rizare.

Guvernul danez a hotărît 
convocarea unei sesiuni extraordina
re a Folketingului (parlamentul), ac
tualmente in vacanță, pentru a exa
mina un proiect de reforme economi
ce. Această sesiune, prevăzută inițial 
pentru 6 septembrie, a fost devansa
tă datorită gravității situației econo
mice daneze.

In Vietnam vor începe să 
funcționeze, incepînd cu data de 20 
august, linii aeriene regulate de pa
sageri în interiorul țării, inclusiv li
nii care vor face legătura între di
ferite regiuni din nordul și din sudul 
Vietnamului. 

festivă. în cadrul căreia au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică.

în orașul Ruse din R. P. Bulgaria 
a avut loc o adunare festivă,_ în ca
drul căreia ambasadorul României la 
Sofia a vorbit despre semnificația 
evenimentului de la 23 August, des
pre dezvoltarea și adîncirea relațiilor 
de colaborare româno-bulgare.

în capitala Republicii Populare Mo- 
zambic — Maputo — a avut loc o 
gală de filme românești de scurt- 
metraj.

în legătură cu aniversarea 
unor evenimente 

memorabile din istoria 
poporului vietnamez

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că Secretariatul C.C. 
all Partidului Celor ce Muncesc dân 
Vietnam a dat publicității un docu
ment. „în legătură cu aniversarea re
voluției de la 19 august și a procla
mării independentei tării, la 2 sep
tembrie 1945“ în care se subliniază 
că aceste date memorabile se sărbă
toresc în condițiile reunificării țării 
pe linie de stat și ale proclamării 
Republicii Socialiste Vietnam. „Naș
terea Republicii Socialiste Vietnam 
— se spune în document — marchea
ză o nouă perioadă a epocii inde
pendentei, libertății și socialismului, 
inaugurată de revoluția din august 
1945 și de întemeierea R. D. Viet
nam".

La Hanoi au fost publicate, de ase
menea. chemările Secretariatului C.C. 
al Partidului Celoir ce Muncesc din 
Vietnam în legătură cu cele două 
aniversări.

„Un simbol al luptei 
pentru suveranitate 
in America Latină"
Declarațiile premierului 

Republicii Panama
PARIS 17 (Agerpres). — „Panama 

nu este doar un canal, o cale de apă 
interoceanică. Ea este pentru întrea
ga Americă Latină simbolul luptei 
pentru cucerirea suveranității și a 
demnității. Este, în același timp, o 
națiune, desigur modestă, dar care se 
dezvoltă rapid. Independența noastră 
economică este la orizontul anilor 
’80“ — a declarat ziarului „Le
Monde" premierul Republicii Pana
ma. Omar Torrijos. Aceasta, a spus 
premierul panamez, se va realiza a- 
tît prin încheierea negocierilor pur
tate cu Statele Unite asupra statu
tului canalului, cît și prin accelerarea 
planului de dezvoltare agricolă și 
minieră.

și reconstrucției ; un apel la toate 
părțile pentru a respecta un armisti
țiu care să permită noului regim să 
pună bazele Libanului de mîine ; în
cetarea ostilităților. Totodată, minis
trul de interne libanez și președintele 
Partidului Național Liberal, Camille 
Chamoun, a declarat că Libanul nu 
va accepta nici o întrunire sau con
ferință arabă la nivel inalt înainte de 
încetarea luptelor pe teritoriul său.

Pe de altă parte, Kamal Joumblatt, 
liderul Partidului Socialist Progre
sist din Liban, a afirmat că trupele 
sale „nu se vor retrage din nici o 
parte" și a cerut partizanilor săi din 
rîndul locuitorilor regiunii muntoa
se să continue lupta. La rîndul său, 
Yasser Abdel Rabbo, șeful Departa
mentului de informații al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
declarat că rezistența palestineană nu 
va face nici o concesie în ce privește 
pozițiile sale din munții Libanului. 
Această luare de poziție a intervenit 
în momentul în care au loc contac
te între rezistența palestineană și 
falangiști pentru a se ajunge la o 
eventuală evacuare de către forțele 
palestinene a pozițiilor pe care le de
țin în munți.

au acționat Imediat după cutremur 
împotriva efectelor seismului pentru 
acordarea de ajutoare. Agenția 
China Nouă precizează că pagubele 
provocate de cutremur au fost foarte 
reduse, datorită faptului că departa
mentul seismologie chinez prevăzuse 
posibilitatea unor mișcări telurice în 
această zonă, iar Comitetul provin
cial Sîciuan al P.C. Chinez a luat 
din timp măsuri preventive. Obser
vatoarele seismologice urmăresc cu 
atenție evoluția situației.

au pierit aproximativ 300 de per
soane.

Mișcarea seismică a fost urmată 
de o maree, care a distrus peste 250 
de clădiri situate în zonele de litoral.

Președintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a declarat regiunile Minda
nao și Sulu, din sudul țării, zone si
nistrate. El a lansat un apel către 
populație pentru a fi pregătită în 
eventualitatea unor noi mișcări se
ismice.

Recomandare 
de primire în O.N.U. 

a Republicii 
Seychelles

NAȚIUNILE UNITE 17 — Cores
pondentul nostru transmite : Luni 
după-amiază, Consiliul de Securitate, 
examinînd cererea de admitere în 
O.N.U. a Republicii Seychelles, a a- 
doptat în unanimitate un proiect de 
rezoluție — supus dezbaterilor de un 
grup de state membre ale acestui 
organism, între care și România, prin 
care se recomandă Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite primirea în 
organizație, la următoarea sa sesiune, 
a noului stat independent.

DE PRETUTINDENI
• COLOȘII LUI 

MEMNON IN PRIMEJ
DIE. »straJerii“ templului fu
nerar al lui Amenophis al 
III-lea, din regiunea Luxor, cu- 
noscuți sub numele de coloșii 
lui Memnon, sînt în primejdie 
datorită infiltrațiilor de apă de 
la canalele de irigații. Departa
mentul antichităților egiptene 
are în vedere deplasarea aces
tor imense statui pentru a se 
putea repara soclurile lor. De
plasarea ridică o serie de pro
bleme complicate. Intre altele, 
specialiștii exprimă temeri că ar 
putea să dispară efectul sonor 
produs de evaporarea apei strân
se peste noapte, fenomen ce i-a 
determinat pe localnici să-1 nu
mească „imnul soarelui".

• DE LA CEL PUTIN 
6 KM. La Teheran a fost 
constituită o asociație de com
batere a poluării provocate de 
automobile. Fondatorii săi își 
propun să popularizeze mersul 
pe jos și ciclismul. Statutul in
terzice membrilor asociației de 
a recurge la mijloacele de trans
port cu motor pentru deplasări 
pe distanțe pînă la șase kilo
metri. Desigur, posesorii de 
autoturisme pot să le foloseas
că, însă la călătoriile lungi și 
în concediu.

• UN ȘOMER IN 
PARLAMENT. Mimmo Pin
to, în vîrstă de 27 de ani, este 
primul șomer din Italia care a 
intrat în parlament în urma re
centelor alegeri. Noul deputat, 
care este principalul animator 
al mișcării „șomerii organizați", 
a declarat că își Va împărți 
timpul între parlament și Co
misia pentru problemele brațe
lor de muncă. Cu atît mai mult 
cu cît în orașul natal, Neapole, 
șomajul continuă să facă rava
gii. Pinto are intenția să cola
boreze strîns cu primarul co
munist de la Neapole. M. Va- 
lenzi, în scopul soluționării pro
blemei locurilor de muncă pen
tru miile de șomeri napolitani.

• „COVORUL FER
MECAT". Vizitatorii celebrei 
Grand Place din Bruxelles pot 
admira. în aceste zile, un veri
tabil „covor fermecat", în fapt 
o imensă compoziție florală, în 
centrul căreia este etalată o 
„frescă" cu sute de mii de be- 
gonii în opt culori diferite. O- 
peră de artă 6ui generis, gran
diosul covor vegetal — măsu
rând 76 m lungime și 26 m lă
țime — constituie principalul 
punct de atracție al tradiționa
lei expoziții de flori din capi
tala Belgiei.

• ASTRONAUT... AR
HEOLOG. Obiecte de cult 
preistorice, despre care se cre
de că datează de aproape patru 
milenii, au fost descoperite de 
o expediție britanico-americană 
în peșterile Los Tayos, din jun
gla ecuadoriană. Expediția, con
dusă de astronautul american 
Neil Armstrong și din care au 
făcut parte 30 de oameni de 
știință și cercetători, a pătruns 
la o adîncime de cinci kilometri 
în interiorul peșterilor, a căror 
intrare a fost descoperită cu 
numai trei ani în urmă.

• „INVAZIE" VEGE
TALĂ. La începutul secolului 
nostru a fost adus din Austra
lia în Florida un arbust decora
tiv denumit melaleika. Nimeni 
nu și-a putut închipui că aceas
tă plantă, care în Australia 
crește destul de încet, va găsi 
aici cele mai bune condiții de 
dezvoltare. în prezent. în Flo
rida sînt așa de mulți arbuști 
melaleika, îneît naturaliștii se 
tem că vor elimina în întregime 
flora existentă, mai ales pentru 
că sînt rezistenți la intemperii 
și la ierbicide.

• ROBOT MULTILA
TERAL. In Suedia a fost creat, 
pe principiul modulului, un ro
bot industrial care poate fi 
montat în zece variante diferi
te in funcție de scopul pentru 
care urmează să fie utilizat. El 
este prevăzut cu mai multe 
„mîini" telescopice care acțio
nează cu o mare precizie, de
viația lor fiind de cel mult un 
milimetru. Robotul este dirijat 
de la un tablou autonom de co
mandă, prevăzut cu programe 
speciale care asigură efectua
rea de către această mașină a 
60 de mișcări diferite.

• POMPE DE CĂL
DURĂ. Paralel cu construi
rea de „case solare", în Franța 
se fac noi experimente de eco
nomisire a energiei necesare în
călzirii locuințelor. Recent, două 
case din apropiere de Le Hâvre 
au fost echipate cu așa-numite 
pompe de căldură. Ele funcțio
nează pe principiul utilizării 
caloriilor conținute în aerul vi
ciat din locuințe. Energia astfel 
recuperată asigură încălzirea 
parțială. Constructorii scontea
ză să_ economisească pe această 
cale 50 la sută din energia des
tinată climatizării interiorului 
locuinței.

• APĂ... MILENARĂ, 
în timpul unor săpături efec
tuate în Austria inferioară, ar
heologi vienezi au descoperit, 
la o adîncime de 16 metri, o 
conductă de apă instalată încă 
în perioada imperiului roman. 
Conducta are 15 kilometri lun
gime. Spre surprinderea arheo
logilor. apa din milenarul canal 
subteran s-a dovedit limpede și 
gustoasă, putînd concura în pri
vința calităților sale cu cea pe 
care o oferă rețelele de alimen
tare modeme.
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