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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C
Tn ziua de 18 august a avut loc ședința 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
cu acest prilej, situația utilizării fondului 
de timp disponibil de lucru al mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din industrie în 
perioada 1 ianuarie—30 iunie, modul cum 
s-a îndeplinit planul privind introducerea 
progresului tehnic în economia națională 
pe primele șase luni ale anului, precum și 
raportul cu privire la corelația dintre pro
ducție, fondul de retribuire, numărul me
diu de personal, productivitatea muncii 
și retribuția medie, în principalele ramuri 
ale economiei naționale, în semestrul I 
1976.

Apreciind rezultatele bune obținute în 
aceste domenii, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentru înlăturarea unor 
neajunsuri care mai persistă în activitatea 
economică, pentru realizarea integrală și 
în cele mai bune condiții a planului pe 
anul în curs, pentru creșterea eficienței în 
toate compartimentele producției mate
riale.

In acest scop, trebuie să se acționeze 
mai energic pentru valorificarea rezerve
lor existente pe linia folosirii intensive a 
mașinilor și instalațiilor, a potențialului 
tehnologic de care dispune industria 
noastră și sporirea, pe această bază, a 
producției în toate ramurile economiei na
ționale.

Se impune ca o atenție deosebită să fie 
acordată, în continuare, accelerării intro
ducerii progresului tehnic, înnoirii produc
ției și modernizării ei permanente, la ni
velul înregistrat pe plan mondial, reali
zării integrale a sarcinilor de asimilare de 
noi mașini, utilaje, instalații și aparate cu 
performanțe superioare, aplicării de teh
nologii noi, pe măsura necesităților pe 
care le impune dezvoltarea în ritm înalt 
a economiei naționale.

în centrul preocupărilor trebuie să stea 
mai mult decît pînă acum ridicarea conti
nuă a calității produselor, introducerea 
rapidă în producție a rezultatelor cerce
tării științifice proprii și a licențelor din 
import, valorificarea superioară a materii
lor prime.

Este necesar să se asigure în continuare 
creșterea ritmică a productivității muncii

. C. al P.
prin realizarea programelor concrete de 
măsuri stabilite pe fiecare minister, cen
trală, întreprindere și loc de muncă, orga
nizarea mai bună a întregii activități eco
nomice, utilizarea cît mai rațională a for
ței de muncă și creșterea gradului de ca
lificare, exploatarea deplină a capacită
ților de producție existente, întărirea or
dinii și disciplinei.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a discutat și aprobat proiectul 
de Lege privind economia vînatului și vî- 
nătoarea.

Proiectul de lege pornește de la faptul 
câ fauna cinegetică constituie o impor
tantă avuție națională, a cărei gospodă
rire face parte integrantă din planul unic 
de dezvoltare economico-socială a țării, 
de la rolul pe care îl are în menținerea 
echilibrului ecologic, de la necesitatea de 
a ocroti mai eficient vînatul.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
soluționat și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

★
Tn cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o infor
mare cu privire la întîlnirea și convorbi
rile purtate cu L. I. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., în cadrul vizitei 
făcute, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Uniunea Sovietică, unde 
și-a petrecut o parte a concediului de 
odihnă, la invitația C.C. al P.C.U.S.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție — și de această dată — cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice, la care o 
contribuție esențiala au adus-o și o aduc 
întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev.

Noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid llici Brejnev consti
tuie încă o expresie a relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și Uniu
nea Sovietică, dintre popoarele celor 
două țări, a hotărîrii lor de a dezvolta 
și adînci pe mai departe aceste raporturi, 
pe multiple planuri. Comitetul Politic Exe-

C.R.
cutiv dă o înaltă apreciere rezultatelor 
acestei întîlniri și convorbirilor avute cu 
acest prilej, în cursul cărora a fost exami
nat un cerc larg de probleme ale evolu
ției colaborării româno-sovietice și ale 
vieții internaționale și mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale.

Relevînd importanța vizitelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu la obiective economice 
și sociale din R.S.S. Moldovenească, R.S.S. 
Ucraineană, R.S.S. Gruzină și R.S.S. Ar
meană, care au prilejuit cunoașterea suc
ceselor obținute de popoarele sovietice 
în construirea comunismului, în ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al ce
lor ce muncesc, Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina satisfacție pentru 
Erimirea cordială, călduroasă, de care s-a 

ucurat pretutindeni secretarul general al 
P.C.R., mărturie pregnantă a bunelor ra
porturi dintre partidele, statele și popoa
rele noastre. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat, totodată, că întîlnirile și convor
birile avute cu conducătorii de partid și 
de stat, cu oamenii muncii au relevat do
rința comună de a dezvolta colaborarea 
româno-sovietică, de a da, în acest ca
dru, noi dimensiuni relațiilor dintre Româ
nia și republicile sovietice socialiste vizi
tate.

Comitetul Politic Executiv subliniază că, 
prin caracterul rodnic al întîlnirii dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid llici Brejnev, aceasta se înscrie ca 
un moment deosebit de important în dez
voltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea So
vietică, dintre poporul român și popoare
le sovietice, servește cauzei socialismu
lui, conlucrării și solidarității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperialiste și 
progresiste.

în sensul celor discutate la întîlnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovară
șul Leonid llici Brejnev, precum și în ca
drul convorbirilor avute de secretarul 
general al P.C.R. cu conducătorii de partid 
și de stat din republicile sovietice socia
liste vizitate, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit o serie de măsuri pentru intensifi
carea schimbului de experiență și dezvol
tarea în continuare a colaborării româno- 
sovietice în diferite domenii de activitate.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit pe reprezentanții Fundației 
„Ambasadorii prieteniei" din S. U. A.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, miercuri dimineața, pe Harry 
W. Morgan, președintele Fundației 
„Ambasadorii prieteniei" (A.F.F.), 
cu soția. Cappy Morgan, director e- 
xecutiv al A.F.F.

Oaspeții americani au fost însoțiți 
de Roy Meyer și Evelyn Meyer, Je- 
ne Maycroft și Alice Maycroft, con
ducători ai unor grupuri de tineri 
americani care ne vizitează tara in 
cadrul programului „Ambasadorii 
prieteniei".

în cursul întrevederii a fost evi
dențiat cu satisfacție roiul Fun
dației „Ambasadorii prieteniei" în 
promovarea și organizarea de vi
zite reciproce ale unor grupuri și for
mații artistice de copii și tineri din 
cele două țări, apreciindu-se faptul 
că aceste contacte directe între tine

rii români și americani aduc o con
tribuție însemnată la mai buna cu
noaștere dintre cele două popoare, 
la întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și S.U.A.

în acest cadru, oaspeții au adresat 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru sprijinul acordat 
programului de călătorii al grupu
rilor de studenți și elevi americani 
în țara noastră și au ținut să subli
nieze interesul deosebit cu care sint 
urmărite în cele mai diverse cercuri 
ale tineretului și populației din 
S.U.A. realizările României moder
ne. Ei au exprimat gratitudinea pen
tru prilejul oferit numeroșilor tineri 
din S.U.A. de a se fi aflat în Româ
nia, pentru calda ospitalitate cu care 
au fost înconjurați, pentru posibili
tatea de a cunoaște viața și preocu
pările poporului român.

Subliniind importanța acestor vi

zite, tovarășul Nicolae Ceaușescu * 
relevat faptul că ele contribuie la 
adincirea relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite între România 
și S.U.A.. arătind, totodată, că schim
bul de vizite stimulează o largă cir
culație a ideilor, o mai bună înțe
legere reciprocă, dorința tinerei ge
nerații din cele două țări de a sluji 
împreună idealurile dreptății, păcii 
și colaborării între popoare.

A fost relevată dorința comună da 
a se dezvolta și amplifica și în viitor 
schimburile de vizite și contactele 
directe între tineri, de a găsi for
mele cele mai potrivite pentru or
ganizarea unor acțiuni care prin con
ținutul lor să servească la educarea 
tinerei generații în spiritul prieteniei 
și respectului reciproc.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Piatra Neamț. Vedere parțialâ a zonei industriale

Mișcarea țărilor nealiniate> *

factor de mare importanță în promovarea 
noilor principii de relații între state

„Cu deosebită satisfacție România ia parte pentru prima dată la 
o conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate și este hotărîtă să 
acționeze neabătut pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de 
prietenie și colaborare cu aceste țări și să-și aducă contribuția 
activă la afirmarea principiilor noi de relații internaționale de 
care sint animate și statele nealiniate".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Mesajul adresat Conferinței

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

1944-1976
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Din cronica
• Colectivele de muncitori, ingi

neri și tehnicieni din industria pra
hoveana, acum, in pragul marii săr
bători naționale a tării noastre, ra
portează noi și deosebite succese în 
întrecerea socialistă. Astfel, angaja
mentul luat în cinstea zilei de 23 
August, de a realiza o producție 
globală industrială suplimentară de 
200 milioane lei, a fost substantial de
pășit, atingîndu-se cifra de 376 mili
oane lei. Prin aceasta, județul Pra
hova a reușit să-și depășească anga
jamentul anual la livrări pentru ex
port, înregistrind la acest capitol un 
plus față de prevederile planului de 
274 milioane lei valută. Lucrătorii din 
industria prahoveană au hotărît 
să-și majoreze angajamentul anual 
la producția globală de la 250 mi
lioane lei la 400 milioane lei. (Con
stantin Căprarul.
• Desfășurînd cu însuflețire între

cerea socialistă, colectivele de oa
meni ai muncii — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționali
tăți — din industria județului Timiș 
raportează că. în cinstea sărbătorii 
naționale de la 23 August au în
deplinit și depășit angajamentul 
asumat pe acest an. La producția 
globală, bunăoară, angajamentul a 
fost depășit cu 181 500 000 lei. fiind 
date peste plan importante cantități 
de țiței, laminate, material lemnos, 
produse chimice macromoleculare ș.a. 
Concomitent cu reducerea cheltuie
lilor de producție, s-au înregistrat 
economii de 36 676 000 lei, cu aproa-

acestor zile
pe 26 milioane lei mai mult decît 
prevedea angajamentul, în timp ce 
valoarea beneficiilor peste plan în
sumează 87 milioane lei, cifră de 
asemenea superioară angajamentu
lui. Cu aproape 7 milioane lei va
lută a fost depășit și angajamentul 
privind livrările suplimentare la ex
port. (Cezar Ioana).

• în rîndul colectivelor de oameni 
ai muncii din județul Hunedoara 
care întîmpină ziua de 23 August 
cu angajamentele anuale îndeplinite 
și depășite au intrat în aceste zile 
și cele din unitățile miniere și ener
getice, realizînd pînă în prezent o 
producție industrială suplimentară 
în valoare de peste 107 milioane 
lei. Cele mai valoroase rezultate 
sint raportate de colectivele de la 
exploatările miniere Vulcan. Uricani, 
Petrila și de energeticienii de la 
Mintia. în perioada care a trecut 
din acest an. spre exemplu, minerii 
din Valea Jiului au livrat suplimen
tar numeroșilor beneficiari o canti
tate de cărbune cu care se pot pro
duce mai mult de 45 milioane kWh 
energie electrică. (Sabin Ionescu).

• Colectivul întreprinderii de șu
ruburi din Tg. Secuiesc întîmpină 
ziua de 23 August cu frumoase re
zultate. Astfel, prin valorificarea 
superioară a materiei prime și prin 
introducerea de noi procedee teh
nologice au fost economisite 21 tone 
metal, s-au redus cu 46.6 lei chel
tuielile la 1 000 lei productie-marfă. 
(Tomori Geza).

Atenția opiniei publice mondiale 
este polarizată, în aceste zile, de cea 
de-a V-a Conferință la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, ale cărei lucrări 
au început luni la Colombo, capitala 
statului Sri Lanka. Reunind șefi de 
stat și de guvern, miniștri și alți 
înalți reprezentanți din peste 100 de 
țări, abordînd. probleme cardinale 
ale lumii de azi, conferința se în
scrie ca un eveniment deosebit de 
important al vieții internaționale, al 
luptei pentru afirmarea drepturilor 
popoarelor la dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, pentru raporturi noi, 
democratice. între state, pentru pace 
și colaborare in
ternațională.

România ia par
te la acest presti
gios forum inter
național în urma 
hotărîrii — adop
tate prin consens 
la reuniunea pre
gătitoare a mi
niștrilor afaceri
lor externe — ca 
tara noastră să 
fie invitată la 
reuniunile și ac
tivitățile țărilor 
nealiniate.

Mesajul adresat conferinței de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dă 
glas sentimentelor de vie satisfacție 
ale poporului român în legătură cu 
această hotărîre, relevă semnificația 
deosebită pe care țara noastră o a- 
tribuie conferinței și, în general, 
mișcării țărilor nealiniate, afirmă 
pozițiile principiale, constructive, 
ale partidului și statului nostru în 
problemele fundamentale ale con
temporaneității și hotărirea lor 
nestrămutată de a acționa. în con
tinuare. împreună cu toate forțele 
sociale înaintate, in vederea soluțio
nării acestor probleme corespunzător 
intereselor popoarelor, păcii și pro
gresului. în mesaj sînt reafirmate 
linii directoare ale activității inter
naționale a României socialiste pri

mite cu satisfacție și înaltă pre
țuire în rîndul țărilor nealinia
te. al tuturor popoarelor lumii. 
Chintesență a acestei politici prin
cipiale, consecvente și construc
tive, documentul evidențiază trăsă
turile dominante ale evoluției inter
naționale. caracterizate prin accele
rarea transformărilor revoluționare 
și intensificarea luptei popoarelor 
pentru afirmarea lor liberă, de sine 
stătătoare, subliniind neoesitatea e- 
forturilor pentru consolidarea cursu
lui nou spre destindere, pentru abo
lirea vechii politici de dominație și 
inechitate, pentru așezarea raportu

Participarea României ca invitată la Conferința la 
nivel înalt de la Colombo constituie o nouă confirmare 
a justeții politicii țării noastre de colaborare cu toate for
țele care se pronunță pentru o nouă ordine economică și 
politică internațională, o consacrare a atașamentului și 
spiritului său activ față de idealurile de pace, securitate 
și progres ale lumii contemporane.

rilor internaționale pe baze noi, de
mocratice. în mesaj este evocată 
poziția militantă a tării noastre cu 
privire la asemenea imperative ale 
contemporaneității cum sînt: eli
minarea subdezvoltării și crearea 
unei noi ordini economice inter
naționale ; lichidarea vestigiilor co
lonialismului, combaterea fermă a 
neocblonialismului și discriminărilor 
rasiale ; desființarea blocurilor mi
litare și depășirea politicii de bloc ; 
înfăptuirea securității și cooperării 
în Europa prin aplicarea prevederi
lor Actului final de la Helsinki ; so
luționarea pe căi pașnice a focare
lor de conflict care mai persistă în 
lume ; realizarea dezarmării și în 
primul rînd a dezarmării nucleare ; 
întărirea rolului Organizației Națiu
nilor Unite.

Tocmai acestea sînt temeiurile 
pentru care mesajul a fost primit cu 
profund interes, fiind salutat cu vii 
aplauze de șefii de stat și de guvern, 
de ceilalți participanți la reuniune. 
Un larg ecou pozitiv a avut mesajul 
în presa internațională, conținutul 
său fiind relatat de marile agenții 
de presă, în emisiunile posturilor de 
radio și televiziune. în capitala ță- 
rii-gazdă a reuniunii, ziarele „Da- 
wasa", „Dinapathi", „Times of Cey
lon", „Sun". „Ceylon Daily Mirror", 
„Ceylon Daily News" și alte coti
diana în limbile singaleză, tamilă 
și engleză au publicat largi extrase 

din mesaj, unele 
dintre ele înso
țind relatarea de 
fotografia pre
ședintelui Româ
niei. Presa re
liefează în mod 
special aprecie
rile cu privire la 
situația interna
țională, la rolul 
mișcării țărilor 
nealiniate, sub
liniază punctele 
de vedere afir
mate în proble
mele fundamenta

le dezbătute la conferință.
In strînsă legătură cu aceasta se 

cuvine, de asemenea, relevată satis
facția exprimată față de prezența 
României la dezbaterea marilor pro
bleme aflate pe ordinea de zi a con
ferinței, grăitoare fiind în acest sens 
felicitările adresate de șefi de 
stat și de guvern participanți la con
ferință, comentariile aprobative ale 
ziarelor și posturilor de radio din di
ferite țări.

Faptul că României socialiste I s-a 
conferit posibilitatea de a participe 
la actuala conferință, în calitate de 
invitat, de a lua parte și în viitor în
(Continuare in pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 17, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Palatul sporturilor și culturii, 
solemnitatea înmînării de distincții ale Republicii Socialiste 
România unor membri ai delegației sportive care a reprezen
tat țara noastră la Jocurile Olimpice de vară - Montreal 1976.

------------------------ ÎN ZIARUL DE AZI:-------------------------
RUBRICILE NOASTRE : Contemporanii noștri despre muncă și viață; 
Faptul divers ; La zi în industrie ; Din peisajul industrial al țării noastre ; 
Note de lectură ; Pe scurt din țară ; Sport; Actualități din țările socia

liste ; De pretutindeni.
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OAMENII Șl INDUSTRIA - 
SAREA PĂMlNTULUI

— Ce vîrstă aveați la 23 
August 1944 1

Omul din fața mea, inter
locutorul, zîmbește mai întii, 
stă apoi cîteva clipe pe gîn- 
duri, ca și cum ar realiza 
un complicat calcul, ca, după 
un scurt răstimp, și tot zîm- 
bind, să răspundă :

— Cîteva luni, vreo șase, 
abia mă născusem.

Așadar, cotitura istorică 
din viața poporului nostru 
l-a surprins în leagăn și în- 
tregu-i destin, la fel ca al 
altor milioane și milioane de 
oameni, se află sub semnul 
acestui moment de cotitură. 
Este din Ocnele Mari. Fiu de 
țărani, ultimul din cei șapte 
frați ; are doi copii și locu
iește acolo unde s-a născut. 
Mai păstrează în memorie 
imaginea caravanelor de care 
așteptînd cu boii dejugați, la 
gura ocnei, să încarce sare, 
sare ce urma să fie dusă, 
pe drumuri devenite „ale 
sării", către Gorj și Mehe
dinți, pe sub poalele munți
lor ori Ia vale, urmînd cursu
rile Oltului și Jiului, la 
Bistreț și Corabia, la bălțile 
Dunării, unde se scotea pește 
și se simțea oricînd nevoie 
de sare multă. Nu fusese cu 
sare. Ține însă minte ulti
mele drumdri ale tatălui, 
care își lua totdeauna cu el 
sub coviltir, tovărășie pen
tru suflet, vreunul din fiii 
mai mari. Nu a bătut „dru
murile sării". Dar este „de 
la sare" și destinul său a fost 
și este determinat de sare.

Lucrează la combinatul de 
produse sodice, prima din 
cele trei unități industriale 
de anvergură implantate în 
cîmpul Rîurenilor, între Olt 
și masivul și pe tot atît de 
misteriosul munte de cenușă 
vulcanică ce-și prelungește 
culmile pleșuve pină în al
bia rîului Govora. Nu a fost 
cu sare pentru că atunci cînd 
ar fi fost tocmai nimerit să

de maiștri și, din școală în 
școală, în 1972, a ajuns să ob
țină diploma de subinginer în 
specialitatea chimie, la insti
tutul nou creat în Rîmnicu- 
Vîlcea. Face parte din prima 
promoție de absolvenți ai a- 
cestei instituții de învățămînt 
cu titlu universitar. Și în ce 
răstimp toate acestea 7 în- 
tr-o viață de om 7 Cînd i s-a 
înmînat atestatul institutului,

lui Vîlcea, unde soda este 
produsă prin metoda electro
lizei, Govora asigură o bună 
parte. Tot prin intermediul 
acelui scurt dialog luasem 
cunoștință de noi drumuri 
ale sării, transformată în 
sodă. Drumuri interne, către 
fabricile textile, către, fabri
cile de sticlă, către fabricile 
de hîrtie, către industria si
derurgică, către hidrocentra

fie luat sub coviltir, tovaraș 
de suflet pentru două sau 
trei săptămîni de drum, ne
goțul țărănesc cu sare, ca și 
cel al țăranilor din Prahova 
cu gaz, își încheiase definitiv 
existența și avea să rămînă 
doar un capitol în volumul 
de amintiri nescrise ale ță
ranilor din partea de nord a 
Olteniei.

— De cînd lucrați la „Sodă" 7 
— Din 1961.
— Primul loc de muncă 7 
— Primul. Aveam 17 ani. 

Absolvisem școala profesio
nală de la Ocna Mureș, cu 
specialitatea operator chimist, 
iar după aceea...

După aceea, lucrând ca o- 
perator chimist, a urmat la 
seral cursurile liceului teo
retic, apoi a făcut o școală

subinginerul avea 28 de ani 
și a continuat să lucreze la 
„Sodă", la acel combinat 
care, din sarea Ocnelor Mari, 
adusă în stare solubilă pe 
conducte, și din calcarul 
muntelui Arnota, produce 
anual multe sute și sute 
de mii de tone de pro
duse sodice, în principal 
sodă calcinată, acel pro
dus de care aproape nici 
una din ramurile oricărei e- 
conomii moderne nu se poate 
dispensa. într-o discuție an
terioară cu directorul com
binatului Govora, pe tema 
sării, a varului, a sodei, afla
sem o seamă de elemente în 
legătură cu producția de so
dă a țării, producție din care, 
împreună cu combinatul chi
mic alăturat, cel al Rîmnicu-

le, unde servește la spălarea 
filtrelor etc. Drumuri exter
ne : Brazilia, Argentina, Ve
nezuela, Cuba, Peru, Pakis
tan, Siria, Irak, Senegal, 
Mauritania, Filipine. Dru
muri în interiorul țării și 
drumuri peste mări și țări. 
Valorificată superior, sarea 
Ocnelor Mari și-a croit un 
destin nou, parte a noului și 
marelui destin al țării, al oa
menilor acestei țări.

Interlocutorul nostru, pe 
care nu l-am găsit nici la 
gura vreunui cuptor de cal
cinat var și nici la vreun 
pupitru de comandă, ci la co
mitetul sindical al cărui pre
ședinte a fost ales anul a- 
cesta, ne spune :

— Sînt pregătit să urmez 
cursurile de 5 ani, fără frec

vență, ale Academiei „Ște
fan Gheorghiu" și după exa
mene mă întorc repede pen
tru că avem de făcut cele 

' 10 miliarde ale județului, la 
care trebuie să participe din 
plin și „Soda", iar eu... Sint 
și eu unul de aici. Munca 
sindicală este un lucru 
delicat, aș spune chiar greu, 
pe umerii sindicatului stau 
atît sarcini de producție, cit 
și sarcini... sociale, omenești, 
de ordin educativ, cultural 
și altele. Sint mii de mem
bri ai sindicatului în combi
nat. E o răspundere.

Subinginerul Constantin 
Ionescu s-a, născut in 1944 și 
la 23 august avea șase luni. 
Acum este un bărbat de 32 
de ani, de statură mai mult 
mijlocie decît înaltă, are pri
viri senine și un fel opti
mist de a privi viitorul. Este 
din generațiile ce nu au cu
noscut trecutul sau poate cel 
mult au cunoscut unele pre
lungiri ale trecutului, dar pe 
care biruința deplină a so
cialismului le-a smuls defi
nitiv din rădăcină. Nu a 
bătut străvechile „drumuri 
ale sării", ghemuit sub covil
tirul carului cu boi, dar a 
participat la croirea noului 
destin al acestei avuții a ță
rii, destin al altor drumuri, 
cu mult mai largi și cu mult 
mai îndepărtate decît Gorjul 
și Mehedinții, decît Dunărea 
și Ostroavele ei.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

i

Orașul Galați, ca și celelalte orașe ale patriei, se dezvolta continuu, latâ în fotografie o imagine a noilor construcții ridicate aici Foto : S. Cristian

Urcăm. Mai întii pe scări, apoi 
cu liftul ți, din nou, pe scări. Ne 
însoțește un om „de-al casei", ma
caragiul Trofin Zabara.

Ajungem la 78 de metri înălțime, 
pe una din puternicele macarale 
de la șantierul naval. Aici, la. 78 
de metri, lucrează echipa de șase 
oameni ai macaralei. Pentru ei — 
un loc obișnuit de muncă. Pentru 
reporter — o revelație. De pe grin
da principală a uriașului 'Utilaj, 
Galațiul se vede ca-n palmă și 
mă las condus de vorba entuziastă 
a macaragiului Trofin Zabara : 
„Vedeți ce frumoasă-i Dunărea 
noastră 7 Măreață — ăsta-i cuvân
tul. Jos, sub noi, se află șantierul 
naval cu halele lui, cu vapoarele 
lui... în cealaltă parte, combinatul 
siderurgic. Intre combinat și șan
tierul nostru — orașul cu peste 
200 000 de oameni. Și cînd te gân
dești cum era și cum arată as
tăzi...".

între apă șl foc se află orașul a 
cărui spectaculoasă dezvoltare se 
regăsește, în principal, sub semnul 
celor două zodii: a navelor și a 
oțelului. De aici, de la 78 de me
tri, îi „citești" cu ușurință noile 
cartiere : Mazepa, Țiglinele, Dună
rea. Aeroportul. Fiecare nou car
tier, cu noua lui istorie, cu însem
nele lui, cu înălțimile lui.

Iată „înălțimile" maistrului Ște
fan Bordiciuc, de la șantierul 2 al 
Trustului de construcții Galați, 
specialist în blocuri-turn. N-are 
decît 31 de ani. în oraș a venit în 
1964, Iar la trust — patru ani mal 
tîrziu : „Am venit la timp, pentru 
a mai apuca Țiglinele" — ne spu
nea el. Adică pentru a lucra efec

tiv și la înălțimea lor. Acum, în 
cartierul Dunărea, tot la blocuri- 
turn muncește. Și ce-1 poate fră- 
•mînta mai mult pe un constructor, 
decât dorința de a face mai repede 
și mai bune casele pentru semenii 
săi 7 „în timpul iernii — ne măr
turisea el — am executat pentru 
prima dată finisaje pe timp frigu
ros, prin acoperirea la exterior a

dificultățile pe care le au de în
vins aici, la Galați, unde particu
laritățile terenului impun o anume 
tehnologie, care implică un plus 
de lucrări speciale de fundație și 
execuție și. deci, mai mult timp 
afectat fiecărui bloc. Așa a fost 
realizat și blocul C 4. Locata
rii care și l-au luat de curând în 
primire n-au de unde ști câte

unui mare șantier. Aici se vor 
construi 5 blocuri, cu cite trei 
etaje fiecare, dintre care două 
blocuri vor fi terminate pină la 
sfârșitul anului 1956".

Acesta a fost începutul. Ritmu
rile de atunci nu mai pot fi com
parate cu cele de astăzi, iar cele 
cinci blocuri cu cîte trei etaje din 
centrul Galațiului. sînt astăzi a-

Noua clâdire a poștei din Deva
Foto : Virgil Onoiu

Preocupări pentru diversificarea 
producției de lactate

De la cașcavalul pe 
care-1 mâncăm, o bu
cată se aruncă întot
deauna ; este crusta 
sau coaja. Dacă-1 ți
nem mai muilt, aceasta 
se îngroașă. Oare nu 
se poate evita aseme
nea pierdere — im
portantă și pentru 
producător și pentru 
consumator ?

Un colectiv de oa
meni de știință de la 
Institutul de cercetări 
pentru industrie și 
chimie alimentară a 
dat un răspuns pozi
tiv la această între
bare, oferind rețeta și 
tehnologia corespun
zătoare. Astfel, prin 
fermentarea directă în 
folie de polietilenă se 
obține un cașcaval de 
calitate superioară, 
fără coajă și în condi
țiile câle mai igieni
ce. Fabricarea curentă 
pe scară industrială 
conform noii tehnolo
gii va începe în anul 
viitor.

La același institut 
s-a elaborat și o teh
nologie de fabricare 
continuă a brânzei te
lemea. într-o instala
ție se pompează lap
tele, printr-un dozator 
automat i se adaugă 
chiagurile necesare, 
iar la celălalt capăt al

instalației, aproxima
tiv după trei ore, se 
debitează ' calupurile 
de brânză proaspătă. 
Avantajele : calitatea 
constantă și omogenă 
a brânzei, condiții de 
perfectă igienă, pro
ductivitate ridicată a 
muncii. La prima in
stalație de acest fel, 
care funcționează în 
cadrul Întreprinderii 
de industrializare a 
laptelui Ilfov, se defi
nitivează acum consu
murile specifice și da
tele tehnologice care 
vor sta la baza proiec
tării altor unități de 
mare capacitate.

După cum se știe, 
pentru producerea 
brinzeturilor de cali
tate sînt necesare im
portante cantități de 
chiag ce se obține din 
stomacul mieilor și vi
țeilor sacrificați la 
vîrstă foarte fragedă. 
La același institut s-a 
elaborat o metodă de 
obținere a enzimelor 
necesare fabricării 
brinzeturilor pe baza 
așa-numitului chiag 
microbian. în prezent, 
in cadrul Institutului 
se construiește o sta- 
ție-pilot pentru fabri
carea acestor chiaguri. 
Stația va intra în

funcțiune In anul vii
tor.

De o căutare deose
bită se bucură diferite 
produse lactate pentru 
copii. Există pe piață 
„Lactosan", un praf de 
lapte degresat. A În
ceput realizarea pe 
cale industrială a Co- 
seolactului, un produs 
dietetic pentru copiii 
distrofici. La aceiași 
institut se află în faze 
avansate diferite lu
crări privind realiza
rea de lapte „materni- 
zat" — un produs de 
lapte de vacă cu cali
tăți nutritive similare 
cu cel al laptelui de 
mamă — diferite pro
duse lactate fortifian- 
te, cu vitamine, pro
teine, zaharuri, speci
fice diferitelor vîrste.

De asemenea, ca 
brânzeturi dietetice, 
recomandabile în obe
zități, diabet și alte a- 
fecțiuni, au fost puse 
la punct produse hipo- 
calorice, brânzeturi in 
care grăsimile, hidra- 
ții de carbon și pro
teinele au fost astfel 
reglate în conținut, 
incit să reducă valoa
rea energetică a pro
dusului cu treizeci, 
pină la cincizeci la 
șută. (Al. Plăeșu).

anului 1956, pentru următorii 25 
de ani, adică pină prin 1981. Res
pectivele proiecte au fost dublate 
în 20 de ani și vor fi aproape tri
plate pînă la sfârșitul actualului 
cincinal, pentru că — așa cum ne 
relata inginerul Ștefan Bubenec, 
directorul Trustului de construcții 
Galați — în anii 1976—1980 ur
mează să se dea în folosință în

Un oraș nou, 
căruia constructorii îi zic tot Galați
întregului bloc cu panouri de poli
etilenă și încălzirea interioară cu 
aeroterme. Am ciștigat patru luni". 
Ceea ce înseamnă darea în folo
sință, tot cu atîtea luni mai devre
me, a respectivelor blocuri (C 1, 
C 2, C 3 și C 4) cu cîte 11 niveluri 
fiecare. Sînt amplasate în micro- 
raionul 21, în vecinătatea unor 
blocuri-turn asemănătoare, consti
tuind cel mai înalt ansamblu de 
locuințe de pînă acum din Galați. 
O paranteză : inginerul Costică 
Marcu, șeful șantierului, vorbin- 
du-ne de maistrul Bordiciuc și de 
ceilalți vrednici constructori, ne 
spunea că meritul lor e cu atât 
mai mare dacă se ține 6eama de

greutăți au fost învinse, cît suflet 
s-a pus în întrecere. Dar știu că 
s-au mutat în casă nouă cu cîteva 
luni mai devreme.

— Știți câți ani se împlinesc în 
vara asta de cînd a început, de 
fapt, să se construiască, din te
melii, noul oraș Galați 7 — mă în
treabă macaragiul. Să vă spun eu: 
fix 20 de ani. Uitați-vă cum arată.

Și ce frumos arată Galațiul de 
la 78 de metri 1

în clipa aceea mi-am amintit de 
articolul unui entuziast confrate, 
publicat în 1956, acum 20 de ani, 
în ziarul local „Viața nouă". Ci
tăm : „în centrul orașului au în
ceput lucrările pentru amenajarea

proape întrecute de înălțimea tei
lor ce le-nconjoarâ. Spuneam că 
nu pot fi comparate ritmurile de 
construcție din 1956 cu cele din 
1976. Dar oare visurile, previziu
nile cele mai îndrăznețe de atunci 
mai suportă vreo comparație cu 
realitatea de astăzi 7 Iată o infor- 
mație de ultimă oră : într-unul 
din cele patru blocuri-turn de 
care aminteam mai sus (C 1, C 2, 
C 3, C 4) se află cel de-al 40 000-lea 
apartament pus la dispoziția gălă- 
țenilor.

Așadar, peste 40 000 noi aparta
mente în blocuri moderne în 20 
<je ani, față de numai 20 000 cit 
indicau prevederile „ferme" ale

orașul Galați încă 17 500 noi apar
tamente. Pînă acum, în acest an, 
primul al cincinalului, au și fost 
date în folosință peste 1 400 apar
tamente la Galați. Cam tot atîtea 
cîte se estimau în 1956 că se vor 
construi aici într-unul din trecu
tele cincinale.

Dar vorbind despre blocurile vă
zute de la înălțimea de 78 de me
tri, n-am spus totul despre Galați. 
Ar trebui descris afluxul de viață 
și energie adus aici de combinatul 
șiderurgic și de șantierele navale 
cane au dublat, în numai 15 ani, 
populația orașului. N-am amintit 
nici de edificiile și dotările aces
tor 20 de ani. Să le consemnăm :

casa de cultură a sindicatelor, 
trei mari hoteluri, cinematografe, 
complexe comerciale, marele ma
gazin universal „Modern", spitalul 
județean cu 1 300 paturi, faleza 
Dunării, licee, școli generale, gră
dinițe și creșe, cămine pentru ne- 
familiști, complexul sportiv „Du
nărea", bulevarde noi, grădini, 
parcuri.

Acesta este Galațiul de astăzi, 
Galațiul de mîine. El te emoțio
nează, deopotrivă, fie că îl pri
vești de la 78 de metri sau îi stră
bați străzile, una câte una. El t« 
emoționează, „citindu-i pe viu" 
istoria nouă, a Ultimelor două de
cenii. Pe Aleea Trandafirilor, la 
blocul T.C., ap. 26, locuiește fami
lia Dan Mihăilescu. T.C. reprezintă 
inițialele Trustului de construcții, 
iar Dan Mihăilescu este șeful unei 
echipe de dulgheri de la această 
Întreprindere. Are 47 de ani și lu
crează în construcții de 32. Din. 
1944. Un martor și, tototdată, un 
participant activ la tumultuoasa 
renaștere a Galațiului. Un om care 
a lăsat în urmă. în toate cartie
rele orașului, blocuri și edificii 
sociale și culturale. Un om care a 
crescut numeroase echipe de con
structori și căruia îi place să-și 
admire opera, mai ales dimineața,' 
din autobuzul care-1 duce pe șan
tier. O operă impresionantă, des
pre care veteranul dulgher ne-a 
spus : „Orașul nostru 7 Orașul 
nostru e un alt oraș, dar căruia 
noi, constructorii, îi zicem tot 
Galați...".

Dan PLAEȘU
corespondentul „ScînteH"

POPASURI TURISTICE IN JUDEȚUL CLUJ

■FAPTUL
DIVERS

I Elixirul 
I tinereții
INu este vorba despre filmul 

care a rulat și rulează pe ecrane 
sub acest nume. In rindurile ce

I urmează e vorba de nave. Nave
le care se construiesc la Brăila.
Dar nu vom semnala aici nici 

I despre performanțele lor, nici
despre noile tipuri cu caracteris
tici tehnice funcționale superioa
re, lucruri cunoscute, despre care 

I ziarul nostru a mai scris. Mai
puțin cunoscut este faptul că cei 
care le construiesc sint nu tineri, 

Ici foarte tineri. Dovada : in 1974, 
virsta medie a lucrătorilor de 
la Șantierul naval Brăila era de 
25,6 ani. In vara lui 1976, virsta 

I medie a scăzut la 20,8 ani. Pen
tru 1980 se prevede să scadă sub 
20 de ani. Deduceți de aici nu 

I numai dezvoltarea pe viitor a
șantierului, dar și faptul că la 
Brăila se spune că a fost desco
perit... elixirul tinereții.

I Paznicii nu 
I s-au... păzit
ITrei paznici de vite de la co

operativa agricolă din Pișcolt, 
județul Satu-Mare, au fost sur- 
I prinși de o ploaie torențială.

Căutînd in grabă un adăpost, 
toți trei au intrat intr-o pivniță. 

ICum ploaia — care țurna cu gă
leata — nu avea de gind să con
tenească prea repede, și cum in 
pivniță era frig, paznicii s-au 

Igindit să facă un pui de foc, să 
se încălzească. Au făcut focul, 
dar citeva scintei au sărit și au 

I aprins ambalajele care se aflau
in pivniță. Incendiu. Au venit 
in grabă pompierii, au stins fo
cul, dar paznicii s-au „ars" la 

I buzunare. Paguba se ridică la 
cîteva mii de lei.

| A făcut cale 
| întoarsă

Ca de obicei, conducătorul 
Iauto Anton Neagoe, de la „Elec- 

troputere" Craiova, a venit, la 
ora fixă, la serviciu. Dar deși a 

I venit la timp, n-a fost lăsat să 
intre pe poartă. Pentru că res
pectivul conducător auto nu ve
nise ca de obicei, adică bun da 

I muncă. Mirosea a butoi de la o 
I poștă. Tocmai în ziua aceea, por- 
• tarul era „secondat" și de un 
I echipaj al miliției, aflat în in

teres de serviciu. Rezultatul : 
șoferul a făcut calea Întoarsă, 

Idupă ce a plătit și amenda de 
rigoare. Cu toate că, pe loc, s-a 
supărat foc, a doua zi și-a zis : 
„Am scăpat ieftin. Dacă por- 

Ineam la drum cu mașina, cine 
știe ce s-ar fi putut întîmpla". 
Intr-adevăr 1

I Dacă nu era 
| închisă usa... ■ »

Văzînd în incinta între
prinderii de utilaj tehnolo
gic din Buzău un nou lot 
de produse cu performanțe 
funcționale la nivelul teh
nicii actuale, gata de ex
pediție spre tot mai nu
meroșii solicitanțl din țară 
și de peste' hotare, ne-am 
reamintit o discuție avută 
în vara anului 1973 cu unul
din maiștrii întreprinderii :

ți calitatea, acesteia. Dim
potrivă. Cum se explică 
această măsură 7

în primăvară, din iniția
tiva comitetului municipal 
de partid, în Buzău a 
început o amplă acțiune de 
depistare și folosire, în 
scopuri productive, a tutu
ror „petecelor" de pămînt 
din incintele întreprinderi
lor economice, acțiune la

castraveți, morcovi, dovle
cei, usturoi, verdeață. Pe o 
altă parcelă, mai mare, am 
pus roșii, varză timpurie, 
salată verde și altele.

Din carnetul cu „eviden
ta grădinii", pe care ad
ministratorul îl ține într-o 
strictă ordine, am notat 
cantitățile de legume date 
pînă acum cantinei în mod 
gratuit : mii de kilograme

tare și rezervoarele sub
terane — teren care stă
tea pînă nu de mult ne
folosit.

— Din materialele neuti
lizabile rezultate din proce
sul tehnologic, din deșeu- 
rile de la construcții și din 
ce am mai găsit la înde- 
mînă — ne spune tehnici
ană Aurelia Comîrzan — 
am amenajat pe terenul

— Poftim : avem sarcina 
să reprofilăm „din mers" 
întreprinderea, să facem 
utilaje de înaltă tehnicita
te, și mă întreb : cu cine 2 
Noii angajați sînt mai mult 
țărani decît muncitori. Și 
cind ii văd venind cu me
rindele în traistă, mă gîn- 
desc că cel mai bine și 
mai bine ar fi să începem 
cu cantina, să aibă și ei o 
mîncare caldă...

„Din grădină de la noi“
Inițiative gospodărești cu multiple avantaje 

economice în întreprinderile din Buzău

ceapă verde, 4 500 căpățîni 
salată verde, 500 legături 
de verdeață. Acestora li se 
adaugă alte cantități în 
luna august, considerată de 
muncitorii grădinari lună 
de „vârf" în culegerea roa
delor hărniciei lor. A fost 
întocmit un plan concret 
pentru stocarea de legume 
în vederea.asigurării nece
sarului de consum pe tim
pul iernii. Se prevăd, între 
altele, însilozarea din surse 
proprii a 10 000 kg cartofi, 
10 000 kg varză, 6 000 kj 
ceapă, 2 000 kg gogonele și 
o mare cantitate de rădă-

IDupă ce a mal aruncat o pri
vire spre flacăra palidă a lămpii 
de gătit, o femele din comuna 
IMinzălești, județul Buzău, i-a 

lăsat pe cei doi copii mici in 
casă, a încuiat ușa și a plecat 
după tirguieli. Lăsați singuri in

Icasă, copiii au început să se joa
ce — ca toți copiii. La un mo
ment dat, au început să țipe in-

Ifricoșați, dar cine să-i audă la 
ora aceea, cind toată suflarea 
satului era la muncă ? De la

I lampa de gătit s-au aprins cite
va cirpe. din preajmă, care au 
început să „pufăie" un fum 
gros, inecăcios. Cind mama lor

Is-a întors acasă a găsit-o pe fe
tiță fără viață, iar băiețelul abia 
a mai putut fi salvat.

I Lozul
| necîștigător
IDe la o agenție Loto-Pronos- 

port din Făgăraș dispăruseră mal 
multe pungi cu lozuri in plic.

I Alertată, miliția a început si 
caute făptașul. Și lucrătorii 
de miliție l-au descoperit pe 
făptaș in persoana unui tinăr de

119 ani, pe nume L. Fodor, din 
comuna Șercaia, județul Brașov. 
.Tinărul cu pricina abia ajunsese

I acasă și se pregătea să-și petrea
că noaptea „filind" lozurile res
pective, doar-doar o da și el de 
lozul cel mare. N-a apucat să

I le mai desfacă, astfel că nu știm 
dacă printre ele se afla respec- 

• tivul loz ciștigător. In orice caz, 
(instanța de judecată n-o să-l 

lase in pac — * cîștige" un 
' învățare

Nu există județ din tară, nici 
zonă pitorească sau arteră de lar
gă circulație unde cooperația de 
consum să nu fie prezentă cu una 
șau mai multe popasuri turistice 
nou construite sau amenajate și 
modernizate.

Celor care călătoresc sau care 
doresc să petreacă un concediu plă
cut pe frumoasele meleaguri clu
jene cooperația de consum le ofe
ră locuri de popas și recreare din
tre cele mai atractive. Astfel, la 
marginea localității Căpuș, pe șo
seaua internațională E-15 Cluj-Na- 
poca—Oradea se află popasul tu
ristic „Terasa—Căpuș", lingă o fru
moasă pădure de stejari. Oaspeții 
găsesc aici condiții bune de caza
re în căsuțe de zid confortabile, 
precum și preparate culinare gus
toase, specifice bucătăriei tradițio
nale locale. Pentru amatori, unita
tea are și o popicărie.

Tot pe șoseaua internațională E-15. 
în apropiere de localitatea Lun- 
cani, se află Hapul pescarilor, am
plasat intr-un cadru natural pito
resc pe malul Arieșului. Unitatea 
dispune de căsuțe de cazare și de 
un restaurant care servește, pe lin
gă alte specialități culinare, o ga
mă variată de preparate din pește. 
Pe același traseu, pe valea Crișu- 
lui Repede, există un loc de popas 
încântător, la 680 m altitudine. Este 
vorba de restaurantul și popasul 
turistic „Izvorul Crișulni". O altă 
unitate turistică a cooperației de 
consum este cabana „Cheile Baciu
lui", situată în localitatea cu ace
lași nume, din zona de agrement a 
orașului Cluj-Napoca.

In fotografie : Popasul turistic 
„Hanul pescarilor" al cooperației 
de consum.

Ne-.am amintit de spu
sele maistrului mai ales_ in 
momentul în care am pășit 
pragul noii cantine, cu 
mese curate, orânduite cu 
grijă și bun gust. Atenția 
ne-a fost atrasă de un 
anunț de la ghișeul de vân
zare a abonamentelor și a 
bonurilor flotante : „înce- 
pind din luna august, cos
tul mesei se reduce la 5,50 
lei". Responsabilul cantinei 
ne-a asigurat că, de la o 
bună bucată de vreme, 
structura și consistenta me
niurilor s-au îmbunătățit 
mereu, fapt ce se reflectă 
și în numărul mereu mai 
mare al muncitorilor care 
servesc masa la cantină. 
Ba, mal mult : reducerea 
costului mesei s-a făcut
fără a fi afectată cantitatea

care a subscris, fără rezer
ve, și colectivul întreprin
derii de utilaj tehnologic.

— După o curățenie ge
nerală în incinta întreprin
derii — ne spune Ștefan 
Petre, șeful serviciului ad
ministrativ — am inventa
riat aproape 7 500 metri 
pătrați teren care nu era 
folosit rațional. Alături de 
angajați! serviciului nos
tru, muncitorii din secții și 
ateliere, precum și elevii 
școlii profesionale au pus 
mîna pe hîrleț și au nivelat 
parcelele de pămînt. Apoi 
le-am „arat" bine, le-am 
administrat câteva tone de 
îngrășăminte naturale și 
le-am cultivat cu legume. 
Pe o parcelă am pus ceapă,

de varză, sute și sute de 
kilograme de ceapă, dovle
cei, castraveți, usturoi, sa
lată verde, ridichi de lună 
și altele. Aflăm că din a 
doua cultură de varză și 
rădăcinoase cantina își va 
face și stocuri pentru iarnă.

Aceeași acțiune gospodă
rească am întîlnit și la o 
altă mare unitate econo
mică din Buzău : întreprin
derea de prelucrare a ma
selor plastice. Cu deosebi
rea că aici grădina este 
mult mai mare. Situația 
prezintă — ce e drept — 
o anume particularitate : 
existența în incinta între
prinderii a unor mari su
prafețe de teren pe care se 
află gospodăria de apă a 
unității — puțurile de cap-

respectiv o seră încălzită 
cu o suprafață de 1 000 me
tri pătrați și un solar de 
citeva ori mai mare, aco
perit cu folii de polietilenă. 
Restul de teren a făcut 
obiectul unui „plan de cul
tură" întocmit aidoma pla
nului dintr-o fermă agri
colă.

Acțiunea s-a declanșat 
aici în plină iarnă, în luna 
februarie. Muncitorii între
prinderii au lucrat cu dă
ruire și pasiune, în timpul 
lor liber, la amenajarea se
rei și a solarului. Statistici, 
riguros întocmite, consem
nează că pînă la începutul 
lui august au fost livrate 
cantinei 4 300 kg roșii, 1 000 
kg ardei gras, 1 200 legături 
de ridichi, 2 000 de legături

cinoase. Deocamdată, li-< 
vrările zilnice acoperă irr 
întregime cantitatea de le
gume necesară la pregăti
rea meniurilor cantinei. îr 
plus, grădina vine și in a- 
jutorul gospodăriei anexe ' 
cantinei, care are acum ur 
efectiv de peste 50 de porci.;

Roadele grădinii au a- 
vut o influentă decisivă 
și asupra costului mesei, 
într-o bună zi, cei pes
te 1 500 de abonați ai can- > 
tinei au aflat că prețul me
sei de prânz s-a redus de 
la 6,50 la 4,50 lei.

...Bătrânul maistru de la 
întreprinderea de utilaj 
tehnologic, cu care discu
tam in urmă cu trei ani, a 
ieșit la pensie. Dar tot mai 
vine, din cind în cind, prin 
ateliere, mai ales la ora 
mesei, și tare se mai bucu
ră văzindu-i la cantină 
ospătîndu-se cu mîncare 
caldă, gustoasă și ieftină 
pe cei care își aduceau 
cindva merindele în traistă, >
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"
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Din peisajul industrial al țării noastre
MARI COMBINATE ALE~METALURGIEI

Numeroase produse ale Industriei noas
tre, apreciate în multe țări ale lumii — 
tractoarele, rulmenții, instalațiile petro
liere, mașinile-unelte, navele ș.a. — ma
rile retorte ale chimiei și puternicele lo
comotive electrice, agregatele producă
toare de energie electrică, mașinile care 
țes stofa, pilonii de fier ce susțin edifi
ciile noilor orașe, bunurile electroteh

nice și de uz gospodăresc din locuințele 
noastre, toate acestea necesită metal. Toc
mai de aceea, în cadrul procesului de in
dustrializare socialistă a țării, partidul 
nostru a asigurat o dezvoltare susținută 
a industriei metalurgice.

284 000 tone în anul 1938... 9,54 milioane 
tone în anul 1975. Sînt cotele definitorii 
ale ascensiunii producției de oțel a 

României socialiste. Cea mai rapidă creș
tere a avut loc în ultimul deceniu : un 
plus de 6,1 milioane tone față de anul 
1965. în peisajul metalurgiei românești au 
apărut noi citadele industriale — la 
Galați, Tîrgoviște, Iași, Roman, Slatina, 
Tulcea ; de asemenea, unitățile existente 
au fost puternic dezvoltate și moderni
zate. Concomitent, s-a lărgit structura 

sortimentelor de metal, a sporit ponderea 
oțelurilor de calitate.

Concludentă pentru dezvoltarea indus
triei metalurgice în anii construcției so
cialiste este creșterea producției de oțel 
pe locuitor — „barometru" important al 
potențialului economie al țării. Dacă în 
anul 1938 producția de oțel pe locuitor a 
fost de 18,2 kg, în anul 1975 a ajuns la 

aproape 450 kg — nivel care situează 
România .pe locul 13 în rîndurile țărilor 
producătoare de oțel din lume.

Fotografiile de mai sus prezintă ima
gini ale „patrulaterului" cetăților noas
tre de metal : Galați, Hunedoara, Reșița 
și Tirgoviște. De aici pornește neîntrerupt, 
spre toate colțurile țării, metalul — „pli
nea" de fiecare zi a uzinelor și șantie
relor.

Obiectivele actualului cincinal conferă 
industriei metalurgice un și mai puternic 
avînt. Producția de oțel va ajunge la 
16,6—17,3 milioane tone în 1980. O trăsă
tură esențială o constituie creșterea con
siderabilă a producției de oțeluri aliate șl 
carbon de calitate, care la finele cincina
lului va depăși întreaga producție de oțel 
a țării din anul 1975.

r

TÎRGUL DE MOSTRE
V ■

expresie grăitoare a progreselor
industriei TIRC DE MOSTRE 

DE BUNURI DE CONSUM

BUCUHESTr7O

Un milion de nuci
extinderea plantării nucilor, acest valoros și folositor pom,

bunurilor de consuni
Deși se află abia in a 

eincea zi de la deschi
dere, Tîrgul de mostre de 
bunuri de consum a si 
fost vizitat de un public 
foarte numeros, precum si 
de oaspeți de peste ho
tare. Pe o suprafață de 
35 000 mp sînt reunite ex
ponate aparținând tuturor 
producătorilor de bunuri 
de consum din tara noas< 

șl.- tră — unități ale indus-» 
. triei republicane și locale, 
» ale cooperației meșteșu

gărești și de consum, ale 
cooperativelor agricole.

— Fată de edițiile an- 
t terioare, Tîrgul de mos

tre de bunuri de consum 
din acest an — ne spune 
directorul coordonator al 
acestuia, tovarășul Ion 
Mazilu — constituie o ex
presie grăitoare a grijii 
partidului si statului nos
tru pentru sporirea con
tinuă a producției bunu- 
rilor de consum, pentru 

, mai buna aprovizionare a 
populației, ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncit Tîrgul din acest 
an are loc la puțin timp 
după adoptarea „Progra
mului dezvoltării produc
ției și desfacerii bunuri
lor de consum pe perioa
da 1976—1980", în contex
tul preocupărilor stărui
toare pentru înfăptuirea 
prevederilor lui. pentru 
promovarea și in acest 

Lj domeniu al economiei 
■ t noastre a progresului 
* ■ tehnic. Numărul mare de 

exponate — de aproape 
patru ori mai mare de cit 
ofereau cu un sfert de 
veac în urmă întreprin
derile producătoare, va
rietatea celor 150 000 de 
exponate reflectă efortul 
făcut în direcția tradu
cerii în viață, încă din 
primele luni ale actualu
lui cincinal, a prevederi
lor acestui program.

Se cuvine subliniat si 
faptul că. spre deosebire 
de edițiile tîrgurilor din 
alți ani. cea actuală are 
un pronunțat caracter de 
lucru : pavilioanele nu 
stat simple expoziții, ci 
locul de muncă al repre
zentanților comerțului și

industriei. Organizatorii 
tîrgului își propun să 
realizeze, cu această oca
zie, un studiu 
al cererii de 
populației, al 
spre care se

amănunțit 
consum a 
direcțiilor 

. __  __ îndreaptă
preferințele 'diferitelor ca- 

cumpărători. 
dimensiunile 
contractelor

tegorii de 
astfel încît 
și structura 
Încheiate între industrie 
și comerț să fie stabilite 
în raport direct cu cerin
țele reale ale populației.

atenție se bucură autotu
rismele „Dacia 1 300“ și 
„Dacia 1 300 L“, autotu
rismul de teren „ARO 
240“, motoretele, aparatele 
de uz casnic : frigidere, 
mașini de spălat, televi
zoare, aparate de radio. 
Cunosc o mare afluență de 
vizitatori pavilioanele in 
care sînt prezentate măr
furile menite să contribuie 
la înzestrarea și înfrumu
sețarea locuințelor : peste 
300 tipuri de garnituri

Tot în vederea eliminării 
situațiilor in care un sin
gur om alegea si decidea 
în numele unui întreg 
județ, s-au alcătuit co
lective foarte largi, pe 
județe și pe grupe de 
produse, care vor lua 
parte la stabilirea canti
tăților și sortimentelor de 
mărfuri ce 
contractate 
viitor.

Demn de 
faptul că 
exponatele
țiile materiale 
fabricării lor în serie. Una 
din cerințele exprimate 
de publicul vizitator, 
chiar din primele zile, 
este aceea de a vedea cit 
mai curînd în magazine 
mărfurile expuse. Vizita
torii se opresc, cu. viu in
teres. în 
celor 11 
dustriei 
mașini.

urmează a fi 
pentru anul

reținut este și 
pentru toate 
există condi- 

necesare

i fața standurilor 
centrale ale in- 
constructoare de 
De o deosebită

de mobilă realizate de u- 
nitățile Ministerului In
dustriei Forestiere și a 
Materialelor de Construc
ții. ale industriei locale.

Pavilioanele industriei 
ușoare se remarcă prin 
marea varietate a expo
natelor. prin fantezia și 
bunul gust, prin execuția 
îngrijită a obiectelor de 
îmbrăcăminte și încăl
țăminte expuse. Cele cir
ca 40 000 de sortimente 
reliefează preocuparea 
colectivelor din unitățile 
acestei importante ramuri 
producătoare de bunuri 
pentru valorificarea su
perioară a materiilor pri
me indigene și realizarea 
unor produse care să răs
pundă cerințelor de fru
mos și util ale cumpără
torilor.

Printre cele peste 3 500 
sortimente de produse a- 
groalimentare expuse se 
remarcă numeroase nou-

tați : preparate culinare 
conservate prin frig, pro
duse deshidratate, sosuri 
condimentate, concentra
te de fructe, băuturi ră
coritoare și altele.

Prin marea varietate de 
obiecte expuse, pavilioa
nele industriei locale și 
ale cooperației meșteșugă
rești sînt, la rîndul lor, 
vizitate de un numeros 
public, dornic să vadă ce 
noutăți se pregătesc în do
meniul artizanatului, al 
producției de articole mă
runte de uz casnic și gos
podăresc.

O enumerare, fie ea 
chiar și sumară, a ceea 
ce atrage atenția publi
cului, în fiecare pavilion, 
este imposibilă. Totuși, 
numărul mare de vizita
tori, cifra desfacerii re
alizată de unitățile co
merciale din incintă sînt 
un indiciu sigur al inte
resului deosebit de. care 
se bucură cea de-a 7-a 
ediție a Tîrgului de mos
tre de bunuri de consum.

— O dovadă a acestui 
interes — ne spune to
varășul director coordo
nator al tîrgului — este 
faptul că pînă azi 
(miercuri, 18 august — 
n.n.) ne-au vizitat 90 000 
de cetățeni. Pe adresa con
ducerii tîrgului au înge- 
put să sosească numeroa
se scrisori din țară, prin 
care ni se cer informații 
cu privire la mostre sau 
se exprimă satisfacția cu 
privire la organizarea u- 
nor astfel de largi ac
țiuni. în care însăși 
populația este martor și 
consultant la încheierea 
contractelor comerciale. 
După părerea mea, inte
resul manifestat atît de 
publicul nostru, cît și de 
partenerii externi este pe 
deplin justificat. Mărfu
rile expuse oglindesc se
riozitatea cu care pro
ducătorii de bunuri de 
consum s-au pregătit 
pentru această confrun
tare cu publicul.

Rodica ȘERBAN

Pentru
au fost întreprinse în ultimii ani o seamă de măsuri bune. Acțiunea 
de plantare, la care a participat îndeosebi tineretul, a fost susținută 
și în presă. „Nucul — un pom cu multiple însușiri", „Un nuc, măcar 

/ unul, pe lingă fiecare gospodărie, pe lingă fiecare școală, pe fiecare 
drum !“, „Nucul — măcar unul... și vom planta milioane" ----
mai cîteva din titlurile articolelor publicate în „Scînteia" 
temă.

Nu peste multă vreme va începe plantarea de toamnă 
ceea ce cere organizațiilor de partid și U.T.C., consiliilor _ _ 
conducerilor de unități agricole să întreprindă noi acțiuni de masă in 
vederea plantării unui număr cît mai mare de nuci. Inițiative și ex
periențe în acest domeniu există și ele merită să fie cunoscute și 
extinse. La o asemenea experiență valoroasă ne vom referi în rîn
durile de fată.

— sînt nu- 
pe această
a nucilor, 

populare,

milion — acesta este numărulUn 
puieților de nuc aflați acum in pe
pinieră și care urmează să fie plan
tați in această toamnă și in primă
vara anului viitor în județul Olt. Este 
vorba de continuarea, la o scară mult 
mai mare, a programului de extin
dere a nucului pe terenurile situate 
în pantă, de o acțiune de amploare, 
care se desfășoară sub conducerea di
rectă a comitetului județean de par
tid și la care participă organizațiile 
U.T.C., tineretul, toți locuitorii sate
lor. Au și fost obținute primele re
zultate. In toamna trecută s-au plan
tat peste 130 000 puieți de nuc, iar în 
primăvară — alți 70 000. La Dobro- 
teasa, Dejești, Colonești, Verguleasa, 
Valea Mare, Vulturești, Leleasca, 
Vitomirești, Dobrețu, Brebeni și în 
alte locuri nucii îmbracă acum mul
te coaste abrupte.

Aflînd despre prevederile acestui 
program și cunoscînd exigențele 
nucului — el nu rodește după 2—3 
ani. ca piersicul sau ca merii și 
perii din livezile intensive — am 
căutat răspuns la mai multe în
trebări : Ce a determinat declan
șarea acestei acțiuni ? Cum au fost 
organizate lucrările de plantare? Exis
tă garanția că ceea ce se plantează 
acum va și rodi ?

Județul Olt nu-i doar o zonă de 
șes. așa cum apare pe hartă. Statis
ticile organelor agricole arată că în 
județ există 12 000 hectare de tere
nuri situate în pantă, costișe — chiar 
In zona de șes — pe care astăzi creș- 

)

te o iarbă firavă. Ele sînt locuri 
ideale pentru nuc, deoarece nu există 
altă specie pomicolă care să le va

se produce mult material săditor. Ră- 
mîne doar să se sape gropile și să 
se planteze. La aceste lucrări au 
fost atrași locuitorii satelor respec
tive. La Vulturești, suib îndrumarea 
comitetului comunal de partid, în 
toamna anului trecut au fost plan
tați nuci pe 35 hectare, iar în pri
măvara acestui an plantările au con
tinuat. Nu-i lipsit de semnificație 
modul cum se lucrează. „Nucul este 
un pom pretențios — ne spune pri
marul comunei Vulturești, tovarășul 
Ion Burciu. Trebuie să respecți 
mite reguli. Se sapă groapa, iar 
inte de plantare, cu o rangă se 
o gaură in care se pune pămînt 
til amestecat cu îngrășăminte.
își înfige pomul rădăcina lui ca un

anu- 
îna- 
face 
fer- 
Aici

O amplă acțiune pentru extinderea 
plantațiilor în județul Olt

lorifice mai bine. Apoi e vorba de 
avantajele economice propriu-zise ale 
produselor obținute : miezul fructe
lor, cojile și, în ultimă instanță, lem
nul. Am spicuit o foaie volantă care 
a fost editată prin grija secției de 
propagandă a comitetului jude
țean de partid și din care am ex
tras cîteva date interesante. Cînd nu
cul ajunge la maturitate, socotind 80 
de pomi la un hectar, se obține o 
producție de 8 000-r-10 000 kg de 
fructe, din care rezultă 5 000—7 000 
kg miez de nucă. Și întrucît mie
zul conține foarte multe substanțe 
grase, se pot extrage circa 2 600— 
3 000 kg ulei. Dar avantajele nu se 
opresc aici. La vîrsta de exploatare, 
nucii pot da 160—200 metri cubi de 
furnir la hectar.

Din discuții am aflat răspuns și la 
a doua întrebare : Cum au fost or
ganizate lucrările de plantare ? Te
renurile pe care urmează să se 
extindă nucii sînt cunos-cute ; de ase
menea, la pepiniera de la Slătioara

pivot. Pămîntul îl aducem de pe te
renurile arabile, fertile. Procedind 
astfel, prinderea este asigurată". De 
altfel, cine vizitează în aceste zile 
plantațiile de nuci care au fost fă
cute în ultimul timp în județul Olt 
poate vedea că toți puieții s-au prins 
și cresc viguros. Este un prim succes.

Există garanția că ceea ce se plan
tează acum va și rodi ? Este o între
bare îndreptățită 
decursul anilor, în 
plantat și înmulțit 
țe sute de mii de 
fini dintre aceștia 
asigurați că, în județul Olt, tot ce 
se plantează va crește și va rodi. 
Spre edificare sîntem invitați 
la una din plantațiile făcute în ul
timii ani. aceea de la Valea Mare. 
De pe muchea dealului se vede va
lea mărginită de dealuri. Aici, pe un 
teren foarte înclinat cresc mii de 
huei. In ciuda terenului sărac, toți 
pomii s-au prins și se dezvoltă 
bine. Iată și secretul. Lingă fiecare

pentru că, în 
tara noastră s-au 
direct din semin- 
nuci, dar nu pu- 
au pierit. Sîntem

puiet au fost Înfipt! trei tărusl lnatțț 
de un metru de la suprafața pămîn- 
tului. Pe ei au fost bătute șipci, ast
fel încît pomul este apărat. Sîntem 
informați că în felul acesta s-a pro
cedat peste tot în județ : toți nucii 
sint protejați. încă un lucru bun. 
Elevii de la școală au luat în pri
mire cîțiva nuci, pe care îi îngri
jesc pînă cînd aceștia cresc mari. 
Prin urmare, acțiunea desfășurată 
în județul Olt pentru extinderea 
plantațiilor de nuci are nu numai o 
valoare economică, ci și una edu
cativă.

Peste cîtva timp va începe săpa
rea gropilor și plantarea puieților de 
nuci. „Cea mai mare grijă a noastră 
— ne spunea tovarășul Constantin 
Sandu — prim-secretar al comitetu
lui județean de partid — este să
parea gropilor. Cineva îmi spunea I 
«V-ați căutat singuri această grijă». 
Este adevărat că ne-am căutat-o. 
Dar comitetul județean de partid, 
inițiind și desfășurînd această acțiu
ne. urmărește îndeplinirea sarcinii 
trasate de conducerea partidului de 
a valorifica superior fiecare palmă 
de pămînt. Or. cele 12 000 hectare 
de terenuri în pantă și degradate pot 
fi puse cel mai bine în valoare plan- 
tîndu-le cu nuci. îndrumăm organi
zațiile de partid să atragă pe toți 
locuitorii satelor la săparea gropilor, 
iar apoi — la plantarea și îngrijirea 
nucilor".

Ceea ce s-a întreprins în județul 
Olt pențru extinderea plantațiilor de 
nuci constituie, intr-adevăr, o expe
riență valoroasă, care merită să fie 
cunoscută și extinsă. Bine ar fi dacă 
și în alte județe s-ar desfășura ase
menea acțiuni, avînd ca obiectiv 
plantarea unui număr cît mai mare 
de nuci și îngrijirea lor exemplară, 
astfel ca toți, absolut toți, să rodeas
că. Pentru ca, peste ani. copiii și ne
poții, odihnindu-se la umbra nucilor 
bătrîni, să poată spune cu satisfac
ție : iată ce lucruri bune au făcut 
pentru noi părinții și bunicii noștri.

Ion HERȚEG 
Emilian ROUĂ

Mai mult 
și mai bine

(Urmare din pag. I) * •

din cadrul Trustului de construcții, 
montaj și reparații în chimie și din 
întreprinderile ramurii. Stabilindu-se 
un plan amănunțit de acțiune pentru 
revizia și reparația fiecărei instalații, 
asigurîndu-se piesele și reperele ne
cesare, strădaniile au fost materiali
zate prin reducerea duratei acestor 
lucrări — cu 6 zile la fabrica de cau
ciuc sintetic de la Combinatul petro
chimic Borzești, cu 7 zile la instala
țiile de amoniac, acid azotic, azotat 
de amoniu, uree de la Combinatul 
chimic din Craiova, cu 3 zile la in
stalațiile de amoniac, acid azotic, ani
lină, nitrocalcar de la combinatul din 
Făgăraș, cu 2 zile la fabrica de me-

■ tanol de la Combinatul chimie din 
orașul Victoria.

• Iată cîteva din inițiativele mun
citorești care, acum, în preajma zi
lei de 23 August, exprimă voința chi- 
miștilor de a produce mai mult și 
mai bine. Sub lozinca „Fiecare spe
cialist să rezolve anual cel puțin o 
problemă tehnico-economică în afa
ra sarcinilor de serviciu", munca de 
concepție în cadrul Combinatului chi
mic din Craiova constituie un suport 
trainic pentru obținerea unor produc
ții sporite, de calitate. Dovada t de la 
începutul acestui an, producția su
plimentară înregistrată în combinat 
se ridică la circa 25 de mii tone în
grășăminte cu azot. Acționînd sub 
deviza „Combustibilul și energia e« 
lectrică riguros gospodărite", chi- 
miștii de la Brazi au economisit in 
»apte luni din acest an 6 400 tone 
•ombustibil și 1,6 milioane kWh <• 
Mrgie electrică, (Dan Constantin).

BBBBBBBBBBQSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
' La Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 12—13 mai a.c., secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat nece
sitatea ca in unitățile industriale și de 
construcții să se acționeze cu mai 
multă răspundere în vederea reduce
rii efortului fizic al muncitorilor, cale 
sigură de creștere a productivității 
muncii și rentabilității producției. 
Cum se acționează în această direc
ție în unitățile din județul Dolj ?

— In marea lor majoritate, cadrele 
tehnice din întreprinderile doljene se 
preocupă insistent, pe baza unor pro
grame prioritare de acțiune coordo
nate de Consiliul județean de control 
muncitoresc, de găsirea și apli
carea acelor măsuri și procedee teh
nologice care să reducă efortul fizic 
în procesul de producție — ne spu
nea tovarășul Petre Preoteasa, Secre
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.

Ce ne-a oferit în acest sens o in
vestigație în citeva unități economice 
craiovene ? La întreprinderea „Elec- 
troputere", bunăoară, unde în pre
zent volumul de muncă fizică, rapor
tat la specificul producției electroteh
nice ce se realizează aici, este încă 
mare, din inițiativa consiliului oame
nilor muncii al Centralei industriale 
de mașini și aparataj electrotehnic 
s-au organizat în acest an cîteva 
consfătuiri cu participarea tuturor ca
drelor tehnice din unitate. în care 
s-au dezbătut, printre altele, sporirea 
(jadului de echipare cu S.D.V.-uri, 
reorganizarea fluxului de fabricație, 
mecanizarea unor operații care de 
multă vreme se fac manual, reorga
nizarea transportului interuzinal. 
Scopul 1 Elaborarea unui program 
special unitar de acțiune, în între
prinderea craioveană, pe perioada 
1976—1980, care vizează diminuarea

Creșterea productivității muncii prin 
mai buna organizare, extinderea mecanizării 
și folosirea mai rațională a forței de muncă

In unități industriale din Craiova ----------------
volumului de muncă manuală cu 
circa 20 la sută față de cincinalul 
anterior și, totodată, reducerea sim
țitoare a ponderii muncitorilor indi
rect productivi, prin trecerea acesto
ra în producția directă.

— Dacă îrj 1970 personalul auxiliar 
care nu lucra efectiv în producție la 
mașini reprezenta aproape 30 la sută 
din numărul muncitorilor direct pro
ductivi, la finele actualului cincinal 
ponderea acestuia va ajunge la 16 la 
sută — afirma inginerul Florian 
Gagiu, șeful serviciului tehnic al în
treprinderii „Electroputere".

Prin ce căi se va acționa ? Se vor 
efectua studii ergonomice privind 
reorganizarea unor secții de produc
ție, eliminarea unor operații și miș
cări inutil» în procesul de producție. 

Prin aplicarea unui asemenea studiu 
la fabrica de transformatoare, de 
exemplu, se vor realiza economii de 
15 000 ore/om pe an.

La fabrica de mașini electrice ro
tative, de pildă, am întilnit, în timpul 
documentării noastre, o coloană de 
cîțiva muncitori, majoritatea cu cate
gorii superioare de calificare, care 
transportau bobinele cu brațele cale 
de cîteva sute de metri. Operație ce 
se face ca un ritual, în fiecare zi, de 
mai multi ani. La atelierul carcase, 
nici pînă acum nu s-a introdus file- 
tarea mecanică, operație care de mul
tă vreme se execută, cu mare efort, 
de cite doi oameni. In aceeași fa
brică, cinci oameni împingeau, din 
răsputeri, un vagonet pe care se aflau 
cîteva motoare bobinate ce trebuiau 

să ajungă la stația de impregnare, 
operație care de asemenea se repetă 
în fiecare zi de cîteva ori. Cauza ? 
Lipsa de organizare în flux tehnolo
gic a unor sectoare, aspect care se 
îmbină „armonios" cu lipsa de pre
ocupare a celor in drept pentru redu
cerea efortului fizic al muncitorilor. 
Un reviriment în acest domeniu se 
impune cu necesitate. Măsurile pre
conizate de conducerea întreprinderii, 
pe care le-am amintit, sînt un argu
ment în această direcție.

— La întreprinderea de utilaj agri
col „7 Noiembrie", trei sînt direcțiile 
principale de acțiune în vederea 
reducerii efortului fizic, ne-a in
format inginerul Nicolae Ecobici, 
directorul întreprinderii. în primul 
rînd, reorganizarea tehnologică în 

flux continuu a întregii unități. Dacă 
în 1974 la această întreprindere nu 
era nici o linie tehnologică, în 1980 
numărul acestora va ajunge la 18. în 
al doilea rind : introducerea în fabri
cație a unor produse moderne de 
înalt randament, cu consum mai mic 
de muncă fizică. în al treilea rind : 
raționalizarea transportului interuzi
nal și interfazic. Semnificativ ni se 
pare faptul că prin introducerea 
transportoarelor suspendate la unele 
linii tehnologice, a conteinerizării și 
paletizării transportului la altele, 
prin extinderea utilizării mașinilor- 
agregat. a strîngerilor pneumatice 
ale pieselor pe mașinile-unelte și 
extinderea mecanizării -r- pină la 
sfîrșitul actualului cincinal aproape 
600 de muncitori indirect productivi 
vor trece în producția directă.

Desigur, nu se poate spune că la 
întreprinderea „7 Noiembrie" s-au 
valorificat toate posibilitățile existen
te în vederea reducerii efortului fizic. 
Dar așa cum am văzut, preocupările 
specialiștilor sînt îndreptate în conti
nuare spre găsirea acelor soluții și 
procedee tehnologice care să ușureze 
munca lucrătorilor în conformitate cu 
cerințele producției moderne.

Diminuarea efortului fizic al 
muncitorilor, prin extinderea meca
nizării, perfecționarea tehnologică 
a proceselor de fabricație, organiza
rea științifică a producției, folosirea 
mai rațională a forței de muncă, se 
impune cu necesitate pentru crește
rea mai substanțială a productivită
ții muncii. în această direcție, con
ducerile de întreprinderi, inginerii și 
tehnicienii pot și trebuie să facă 
mult mal mult.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteil"

Textilistele 
de la „Dacia**  din 

București își onorează 
angajamentele

Harnicul colectiv al ÎN
TREPRINDERII BUCUREȘTE- 
NE „DACIA" înscrie în cro
nica întrecerii socialiste în. cin
stea zilei de 23 August impor
tante succese. De la începutul 
anului aici s-a obținut o pro
ducție globală suplimentară de 
4,3 milioane lei, valoarea 
producției-marfă livrate peste 
plan ridieîndu-se la 3 milioane 
lei. Totodată, în aceeași perioa
dă s-au economisit 190 tone 
combustibil convențional si 
423 000 kWh energie electri
că. Textilistele de la „Da
cia" confirmă astfel prin fap
te demne de laudă hotărîrea 
lor, exprimată încă de la înce
putul anului în chemarea la în
trecere adresată tuturor între
prinderilor. din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare, de a 
ridica întreaga activitate la pa
rametrii exigentelor cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice. 
Imaginile fotocronicii prezintă 
(de la stingă la dreapta) pe 
cîteva din fruntașele unității, 
care, prin activitatea lor de zi 
cu zi, constituie un exemplu 
pentru întregul colectiv : Vic
toria Stoleru, Ioana Tudor, 
Victoria Ștefănescu, Crucița 
Eremia, Floarea Voichin.

Foto : S. Cristian
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dirigintelui și dirigenției
Tradiția scolii românești consem

nează, intre elementele de originali
tate și orientare pedagogică realistă, 
prezenta profesorului-diriginte. Ade
vărat mentor spiritual al clasei, or
ganizator neobosit al colectivului de 
elevi, dar și coordonator al efortu
rilor educative ale tuturor celorlal
te cadre didactice care predau la 
clasa respectivă — profesorul-diri
ginte s-a impus în viata școlii, prin 
activitatea sa, ca un factor esențial 
al procesului educativ.

Cerințele și exigențele față de a- 
ceastă calitate, prin excelență etică, 
a profesorului s-au amplificat și a- 
dîncit în raport direct proporțional 
cu accentuarea menirii social-educa
tive a școlii în societatea noastră so
cialistă. Pregătirii științific-pedago- 
gice a profesorului-diriginte i s-au 
adăugat drept coordonate firești 
ferma orientare politico-ideologică, 
marxist-leninistă, conduită morală și 
civică exemplară, în spiritul norme
lor eticii și echității socialiste, pa
siune comunistă în cunoașterea pre
ocupărilor și aspirațiilor tinerelor 
generații, a elevilor ce-i sînt încre
dințați.

Pornită de la aceste aspecte de 
principiu ale activității educativ- 
didactice a profesorului-diriginte, 
masa rotundă cu cadre didactice, di
rectori de școli, inspectori școlari, 
activiști de partid și reprezentanți 
ai Direcției științe sociale, activități 
educative și sportive din Ministerul 
Educației și învățămîntului — orga
nizată recent la CIuj-Napoca — și-a 
propus să contureze unele direcții 
concrete de acțiune pentru viitorul 
an școlar.

Poate mai mult decît ar fl fost ne
cesar. discuțiile s-au concentrat în-, 
deosebi asupra unui aspect organi
zatoric i prezența sau absența orei 
de dirigenție în planurile de învăță
mânt (în anul școlar precedent nu 
s-au mai prevăzut, în mod expres, 
în planurile Învățămîntului liceal și 
profesional, ore speciale destinate 
întilnirilor profesorului-diriginte cu 
clasa). în final însă, chiar puncte de 
vedere diverse s-au canalizat spre o 
concluzie comună :

— Intilnirea profesorului-dirigin
te cu întregul colectiv al clasei tre
buie să-și păstreze o periodicitate 
stabilă, dirigintele a vi nd latitudinea 
să stabilească această intilnire cu 
elevii — a căror prezentă rămîne o- 
bligatorie. „Faptul că ora de diri
genție nu figurează expres în pro
gram trebuie privită ca o posibilitate 
ce i se oferă profesorului pentru o 
mai largă libertate de acțiune în 
opera sa educativă, de organizare a 
acesteia In condiții mai flexibile de 
timp și spațiu, în raport cu obiecti
vele educative urmărite și cu pro
blemele curente ce se cer soluționa
te" — a precizat prof. Dionisie Radu, 
Inspector școlar în județul Cluj.

Deosebit de rodnice însă, concre
tizate în judicioase propuneri con
structive, s-au dovedit Intervențiile 
participanților privitoare la conținu

tul $1 modalitățile de realizare a 
menirii educative a profesorului-di
riginte. Au fost conturate cu preg
nanță, bunăoară, obiectivele priori
tare incluse în sfera educativă a di- 
rigenției :

— Conferind profesorului-diriginte 
calitatea de mentor spiritual și în
drumător educativ al clasei, nu fa
cem decît să-i subliniem cqntribuția 
specifică la formarea politico-ideolo
gică și educarea revoluționar-patrio- 
tică a elevilor, în spiritul înaltelor 
principii înscrise în Programul par
tidului de edificare socialistă a pa
triei noastre — spunea prof. Dana 
Dabija, președinta Consiliului muni
cipal Cluj-Napoca al Organizației 
pionierilor.

PREGĂTIRI PENTRU 

NOUL AN 
DE INVĂȚĂMINT

De pe o asemenea bază princi
pială înaltă, profesorul-diriginte 
este chemat să se ocupe cu fer
mitate, perseverență și interes de 
cultivarea răspunderii elevilor față 
de îndatoririle școlare, pentru asigu
rarea reușitei lor la învățătură și în 
activitatea tehnico-productivă, for
marea atitudinii comuniste față de 
muncă și față de avutul obștesc ; 
orientarea lor școlară și profesiona
lă ; formarea profilului moral-cetă- 
țenesc al elevilor in spiritul norme
lor eticii și echității socialiste.

Pe lingă responsabilitățile profesio
nale complexe, dirigintele are deci 
răspunderea modelării caracterului 
fiecărui elev, în consens cu indivi
dualitatea și personalitatea lui, for
mării trăsăturilor morale și inte
lectuale noi. cerute de societatea 
noastră socialistă. „Cu alte cuvinte, 
o învestitură de ordin politic, peda
gogic, etic, de largă rezonanță cetă
țenească, umană, de care fiecare pro- 
fesor-diriginte trebuie să se simtă 
onorat, dar și hotărit să o ducă e- 
xemplar la îndeplinire" — a subli
niat asist, univ. Ileana Petraș, pre
ședinta Consiliului municipal al ele
vilor.

— Concepem această activitate 
amplă și complexă pe baza unui 
program unitar, sistematic, contu- 
rînd atît contribuția nemijlocită a 
profesorului-diriginte, cit și pe a ce
lorlalți factori educativi : cadrele di
dactice, conducerea școlii, organiza
țiile de pionieri și U.T.C., familia — 
menționa și psihologul Lucia Popa, 
de la liceul „N. Băicescu" din loca
litate. în munca permanentă de e- 
ducație în spiritul ordinii și disci
plinei, al respectului pentru muncă, 
școala — în primul rînd, prin pro
fesorul-diriginte — trebuie să țină o 
legătură strînsă cu familia, cu comi

tetele de părinți, ale căror respon
sabilități cresc.

Aceasta presupune — așa cum au 
mai adăugat și alți vorbitori — o 
grijă mai accentuată pentru evita
rea paralelismelor, șabloanelor peda
gogice și superficialității în aborda
rea și rezolvarea problemelor edu
cative cu care se confruntă, zi de zi, 
profesorul-diriginte și clasa sa — 
neajunsuri semnalate pe alocuri în 
anul școlar trecut. (Mai concret : 
„ore" de dirigenție care nu făceau 
decît să continue lecțiile de la cursul 
de specialitate al dirigintelui ; 
„teme educative" — aceleași — dez
bătute și la ora de dirigenție, și în 
adunările organizațiilor de tineret, și 
la cercurile elevilor ; referate „edu
cative" alcătuite de elevi nu pornind 
de la realitățile concrete ale clasei, 
ci numai pe baza bibliografiei ofe
rite de-a gata de profesorul- 
diriginte etc,). Pornindu-se de la 
asemenea semnalări, s-a propus Mi
nisterului Educației și învățămîntu
lui reeditarea și redifuzarea în școli 
a acelor materiale îndrumătoare și 
recomandări privind activitatea po- 
lîtico-educativă a profesorilor-diri- 
ginți, elaborate cu citva timp în 
urmă, deosebit de utile organizării 
și desfășurării acestei activități în 
unitățile de învățămîn/t de toate gra
dele.

De asemenea, a fost abordată, și 
cu acest 'prilej, problema deosebit de 
importantă a pregătirii viitoarelor 
cadre didactice și pentru activitatea 
de diriginți. Pentru că. așa cum sub
liniau prof. Nicolae Moldovan, direc
tor adjunct la Liceul pedagogic din 
Cluj-Napoca, și Alexandru Stănescu, 
cercetător științific la Universitatea 
„Babeș-Bolyai", „pentru cea mai com
plexă dintre îndatoririle sale de viitor 
profesor și educator — dirigenția — 
studentul primește totuși in anii de 
facultate oea mai sumară pregătire". 
Iar odată cu reafirmarea principiu
lui fundamental potrivit căruia 
toate disciplinele din programul 
școlar și toate orele de clasă 
sînt menite să facă educație comu
nistă elevilor s-au reamintit cîteva 
modalități de acțiune utilizate, în 
anii trecuți, cu rezultate rodnice, 
pentru îmbogățirea conținutului și 
desfășurării activității profesorilor- 
diriginți : analize și dezbateri în a- 
dunări de partid, schimburi de ex
periență, consfătuiri cu specialiștii 
pedagogi, psihologi, medici etc.

Din dezbatere s-a conturat, ca o 
condiție determinantă a îndeplinirii 
exemplare a misiunii educative a 
profesorului-diriginte, necesitatea 
coordonării și colaborării științifice, 
principiale, într-un spirit de deplină 
colegialitate, intre toți profesorii 
care predau Ia aceeași clasă, între 
toți profesorii-diriginți din școală, 
deopotrivă răspunzători de pregăti
rea multilaterală pentru muncă, și 
viață a elevilor.

Florlca DINULESCU

Cabana „Cascada" din Munții Fâgâraș
Foto : 8. Cristian

* PRAHOVA. In cinstea zi
lei de 23 August, comitetul ju
dețean U.T.C. a organizat con
cursul interorășenesc : „Pe ur
mele insurecției armate antifas
ciste și antiimperialiste din au
gust 1944". Au avut loc pină 
acum dialoguri intre- Bușteni — 
Azuga, Plopeni — Slănic, Sina
ia — Comarnic, Ploiești — 
Băicoi. Cu- prilejul aniversării a 
40 de ani de activitate a aero
clubului „Ghecrghe Bănciules- 
cu“ din Ploiești, pe aerodromul 
Strejnic au avut loc demonstra
ții aviatice și sportive, progra
me cultural-artistice. La Pala
tul culturii din Sinaia și la Ca
sa de cultură din Slănic 6-au 
deschis expozițiile de pictură 
semnate de Ana Ștefăniță și, 
respectiv, Eugeniu Petrescu-Pa- 
che. Sub genericul „Filmul ro
mânesc după 23 August 1944, în 
satele și orașele județului este 
prezentat un ciclu de producții 
care vorbesc despre istoria noas
tră veche și prezentă. Continuă 
intilnirile brigăzilor științifice 
complexe județene cu muncitori 
din S.M.A., țărani cooperatori, 
lucrători din I.A.S., cu alți oa
meni ai muncii din Mizil, Bol
dești—Grădiștea, Telega, Ino- 
tești, Cîmpina, Boldești—Scăeni. 
e COVASNA. Orașul Sf. Gheor- 
ghe a găzduit tradiționalul fes- 
tival-concurs de muzică ușoară 
„Nufărul". Timp de o săp- 
tămînă, laureații șl artiștii in
vitați vor susține spectacole de 
gală în cele 5 orașe ale jude
țului. • ARGEȘ. Comitetul mu
nicipal pentru cultură și educa
ție socialistă Pitești și-a editat 
programul de activități privind 
răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice pe anii 1976—1977. 
în cadrul universității populare 
vor funcționa 39 de cursuri. Ac
tivități cu conținut științific și 
educativ vor avea loc și la ca
sa de cultură a sindicatelor, pa
latul culturii, clubul elevilor și 
studenților, clubul tehnic al ti
neretului, biblioteca județeană, 
e GALAȚI. Agitatorilor de pe 
platforma combinatului side
rurgic le-au fost puse la înde- 
mînă noi materiale documen
tare : planșe, grafice, diagrame, 
fotografii, înfățișînd obiectivele 
dezvoltării economico-sociale a 
țării și a județului. O culegere 
selectivă de acte normative în 
vigoare intitulată „Să cunoaș
tem legile țării" a fost editată 
de secția de propagandă a co
mitetului județean de partid, cu 
colaborarea asociației juriștilor 
din localitate. Cineclubul NAV- 
ROM — Galați a terminat un 
nou film : „Portul Roșu", în
chinat împlinirii a șase decenii 
de Ia mișcările muncitorești din 
13 iunie 1916. ® VRANCEA. Că
minele culturale și casele de 
cultură au găzduit dezbateri și 
expuneri avînd ca temă „Pro
gramul partidului — carta de 
aur a României" și „Codul etic 
al comuniștilor — cod al vieții 
și muncii noastre". Pentru ti
nerii din orașe au fost organi
zate dezbateri cu temele : „Res
pectarea regulilor de conviețu
ire socială — obligație a omu
lui civilizat" (Focșani) ; „Munca 
și rolul său educativ în formarea 
tinerei generații" (Adjud) și 
masa rotundă pe tema „Folclo
rul în educația patriotică a ti
neretului" (Odobești). o SA- 
LAJ. in întimpinarea lui 23 Au
gust, la cluburile, casele orășe
nești de cultură și așezămintele 
culturale din mediul rural este 
prezentată expunerea „A 32-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, săr
bătoare națională a poporului 
român". La Zalău a avut loc o 
nouă întîlnire a publicului cu 
membrii cenaclurilor literare 
ale casei orășenești de cultură 
și casei de cultură a sindicate
lor. La castrul roman din Bu
ciumi s-a desfășurat tradiționa
la serbare cîmpenească. Forma
țiile corale din Dobrești (Ar
geș) și Buciumi, precum și alte 
coruri din Sălaj au prezentat 
un spectacol coral. Biblioteca 
județeană) găzduiește o expozi
ție de carte social-politică, ma
nifestare organizată cu spriji
nul Bibliotecii centrale de stat.

Corespondenții „Scînteii"

„Studioul de istorie 
al tinerilor bucureșteni"

O privire, chiar și 
sumară, asupra vieții 
muzeale bucurestene
— ca de altfel din 
întreaga tară — evi
dențiază preocuparea 
de a conferi legături
lor cu publicul larg un 
caracter sistematic, de 
a diversifica registrul 
formelor de colabo
rare mai ales cu 
școala si organizațiile 
U.T.C. Și. fapt îmbu
curător, s-au născut 
in ultima vreme, pe 
această bază, iniția
tive muzeale valoroa
se. cu amplu răsunet 
In rîndurile unor largi 
categorii de oameni, și 
cu deosebire ale tine
retului. Fără îndoială, 
în șirul acestora poa
te fi numărat pe bună 
dreptate — deși fiin
țează doar de două luni
— „Studioul de isto
rie al tinerilor bucu- 
reșteni", rod al co
laborării Muzeului de 
istorie a municipiului 
București. Comitetu
lui municipal U.T.C. 
și a Comitetului de 
cultură și educație so
cialistă al municipiu
lui București.

Sub egida studiou
lui se desfășoară pe
riodic acțiuni muzea
le vizînd aprofunda
rea principalelor mo
mente ale istoriei na
ționale și ale istoriei 
orașului București, atît 
de strins întrepătrun
se între ele. Atrage 
de la bun început a- 
tenția diversitatea de

forme prin care se 
urmărește realizarea 
acestui tel — confe
rințe și dezbateri în 
fata vitrinelor cu ex
ponate. întîlniri cu 
vechi militanti ai miș
cării noastre munci
torești, cu activiști 
de partid și de stat, 
cu personalități pres
tigioase ale vieții 
noastre cultural-stiin- 
țifice, excursii pe iti
nerare istorice pe ur
mele unor vechi — dar 
și mai noi — ctitorii 
bucurestene, ale case
lor și locurilor legate 
de insurecția naționa
lă armată antifascistă 
și antiimperialistă din 
august 1944, ale luptă
torilor de la 1877.

Notabil este și fap
tul că acestor forme 
așa-zis tradiționale de 
lucru ale muzeului, 
organizatorii studiou
lui le adaugă specta
cole de poezie și mu
zică patriotică, de su
net și lumină, prezen
tări de balade isto
rice. la realizarea lor 
fiind atrase forma
ții cultural-artistice 
ale studenților, elevi
lor etc. In intențiile 
organizatorilor stu
dioului se află si rea
lizarea unor specta
cole de teatru cu 
piese Istorice, ca șî a 
unor spectacole-dez- 
batere cu subiecte is
torice sau de actuali
tate privind viata ti
nerilor etc.

Sub egida studioului 
se vor înființa grupe 
de „Prieteni ai mu
zeelor și monumen
telor Capitalei" în 
grija cărora vor fi în
credințate toate mo
numentele bucureste
ne. Demnă de remar
cat ni se pare a fi si 
intenția ca această 
custodie să reprezinte 
punctul de plecare al 
unor acțiuni educative 
interesante — con
cursuri. marșuri tine
rești etc. — avînd ca 
subiecte istoria si sem
nificațiile fiecărui mo
nument.

Programul studiou
lui se anunță așadar 
interesant, atractiv. în
soțite în permanentă 
de preocuparea pentru 
ținuta și calitatea con
ținutului lor, orien
tate în măsură spo
rită către tinerii din 
întreprinderile Capi
talei, acțiunile stu
dioului vor ajuta unui 
număr tot mai mare 
de tineri să citească 
marea carte a vieții, 
luptei și idealurilor 
înaintașilor, să înțe
leagă mai bine ce tre
buie astăzi făcut pen
tru a îmbogăți și 
înfrumuseța prețioasa 
lor moștenire — Româ
nia liberă, indepen
dentă — pentru a-i 
făuri un viitor lumi
nos.

Silviu ACHIM

Casa de culturâ din Sibiu

Constantin DOBROGEANU-GHEREA

„OPERE COMPLETE" vol. i
A apărut recent în E- 

ditura politică primul 
volum din seria de „O- 
pere complete" * ale ma
relui gînditor socialist ro
mân Constantin Dobro- 
geanu-Gherea. Eveni
mentul editorial a cărui 
semnificație politică si 
științifică se încorporează 
organic actului de cultu
ră se cuvine a fi relevat 
din multiple puncte de 
vedere, determinate de 
ceea ce putem numi, pe 
drept cuvînt. destinul is
toric <al operei lui Dobro- 
geanu-Gherea.

Articole și studii răz
lețe republicate în pe
rioada interbelică si în 
anii de- dună cel de-al 
doilea război mondial 
erau departe de a recon
stitui imaginea reală, 
globală, asupra unei acti
vități de scriitor politic 
de peste 40 de ani. La 
rîndul lor, lucrările isto- 
riografice publicate în 
ultimii ani au valorificat 
numeroase pagini din o- 
pera social-politică a Iui 
Gherea.' Au apărut, de 
asemenea. mai multe 
studii și monografii pri
vind personalitatea, rolul 
și locul său în mișcarea 
socialistă din tara noas
tră, în răspîndirea ideilor 
marxiste, în dezvoltarea 
concepției revoluționare a 
proletariatului. în istoria 
Științelor sociale din 
România. Toate aceste lu
crări nu numai că nu se 
pot substitui operei lui 
Gherea. dar chiar ele im
pun cunoașterea acesteia 
in chip integral'. Iată pen
tru ce începerea tipăririi 
..Operelor complete" ale 
lui C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea trebuie salutată ca un 
remarcabil act de cultură.

Studiile și articolele cu
prinse în acest prim vo
lum au fost tipărite în 
publicațiile socialiste ale 
anilor 1383—1885. („Eman
ciparea", „Revista socia
lă", „Drepturile omului"). 
Cele mai substanțiale

studii sînt, fără îndoială, 
„Karl Marx si econo
miștii noștri" si „Robia 
și socialismul". Primul 
este, după cum se știe, 
cea dintîi lucrare mai 
amplă de prezentare a 
principalelor teze mar
xiste. îndeosebi a teoriei 
economice a lui K. Marx, 
tipărită în România. In 
contextul acestei lucrări, 
tot pentru prima oară a 
fost tradus și tipărit in 
românește fragmentul din 
„Capitalul" privitor la re
gimul Regulamentului or
ganic din Țările Române. 
„Robia și socialismul" 
este un eseu temerar în 
care, pornind de la un 
studiu al cunoscutului so-

măsură ideile social-poll- 
tice ale unuia din primii 
gînditori socialiști români 
s-au dovedit viabile, au 
fost confirmate de dez
voltarea ulterioară a so
cietății. Concluzia poate fi 
desprinsă din chiar texte
le volumului, unde Gherea 
prezintă la un moment 
dat metoda sa științifică 
de a privi orice proble
mă. „Știința, spunea el în 
1885, nu e ceva deosebit 
de practică, numai (că) 
știința generalizează... face 
deducțiuni din practica 
secolelor întregi, din fap
tele petrecute în felurite 
țări, în diferite timpuri și

• Ediție îngrijită de un 
colectiv format din Ion 
Popescu-Puțuri, Ștefan 
Voitec (coordonatori), Au
gustin Deac, Ion Iacoș, 
Ion Mamina, Teodor Po
pescu.

clolog englez H. Spencer, 
intitulat „Robia viitoare". 
Gherea supune unei pro
funde analize condiția o- 
mului în viitoarea socie
tate. Cu deosebire va
loroasă este ultima parte 
a eseului lui Gherea. in
titulată „Libertatea în 
societatea socialistă", care 
reprezintă o dezvoltare 
originală a principiilor 
socialismului științific, că
reia cititorul din zilele 
noastre, din societatea 
socialistă, îi poate apre
cia încă numeroase me
rite. Celelalte lucrări cu
prinse în volum. sînt 
articole publicate în 
presa socialistă româ
nească. fiind Inspirate 
din actualitatea politică 
și ideologică a timpului.

Toate aceste studii și 
articole înfățișează în 
spiritul socialismului ști
ințific — cu numeroase 
referiri la lucrările fun
damentale ale lui Marx 
și Engels — principi
ile generale ale vii
toarei societăți socia
liste si, în primul rînd. 
importanta socializării 
mijloacelor de producție.

Lectura textelor lui 
Gherea. scrise cu peste 90 
de ani în urmă, oferă ci
titorului de astăzi posibi
litatea să verifice în ce

sub varii condițiuni" (pg. 
308).

Ceea ce caracterizează 
lucrările social-politice ale 
lui Gherea din această 
perioadă — ca si mai tîr- 
ziu — este confruntarea 
directă cu celelalte cu
rente de idei din epocă, 
cu reprezentanții cei mal 
de seamă ai vieții poli
tice, ideologice românești, 
semnificativ în acest sens 
fiind faptul că prima sa 
lucrare publicată se a- 
dresa primului ministru 
al tării și trata o proble
mă fundamentală a dez
voltării societății : pro
blema proprietății. De aici 
decurge o altă trăsătură a 
scrisului lui Gherea : spi
ritul polemic, ușor detec
tabil si în lucrările sale 
de tinerețe. Bazat pe o 
informație surprinzător de 
bogată (dacă ținem sea
ma de viata puțin liniș
tită pe care a dus-o Ghe
rea timp de mai multi 
ani), autorul demonstrează 
cu prisosință viabilitatea 
și caracterul științific al 
tezelor socialismului știin
țific. Tocmai datorită 
caracterului polemic, viu, 
nu lipsit de Ironie și 
umor, textele lui Ghe
rea ne apar, cu toată 
bogăția de referințe eru
dite pe care le cuprind.

foarte clare șî accesibile, 
ceea ce explică audienta 
lor largă în rîndul unor 
mase largi de cititori, 
mai ales tineri. Și, după 
cum se știe, tocmai în 
perioada cînd au fost 
tipărite aceste lucrări ale 
lui Gherea curentul so
cialist a cunoscut o răs- 
pîndire deosebită în rîn- 
durile elevilor si studen
ților.

Primul volum din ,.O- 
pere complete" de Con
stantin Dobrogeanu-Ghe- 
rea ne dovedește cît de 
largă și profundă a fost 
difuzarea ideilor socialis
mului științific în socie
tatea românească incă 
din deceniul al 9-lea al 
secolului trecut : el ates
tă, totodată, că, încă de 
la începuturile sale, miș
carea noastră socialistă 
și-a îndreptat cu firească 
atenție privirea asupra 
fenomenelor vieții poli
tice. social-economice sl 
spirituale din societatea 
românească ; pe temeiul 
unei atari analize Gherea 
avea să elaboreze în 
1886 primul program al 
socialismului românesc 
— „Ce vor socialiștii ro
mâni

încă din această peri
oadă scrierile social-po
litice ale lui Gherea au 
găsit un teren fertil in 
societatea românească. în 
cercurile socialiste și 
muncitorești, contribuind 
la educația unei întregi 
generații în spiritul idei
lor socialismului științi
fic. De pe acum autorul 
se bucură de un-bineme
ritat prestigiu ca gînditor 
socialist, calitate pe care 
el o va onora cu priso
sință și în anii următori. 
Cu toate limitele ineren
te, determinate de con
dițiile istorice concrete 
în care a activat, perso
nalitatea lui avea să se 
impună pregnant în via
ta culturai-științifică și 
politică a țării.

N. COPOIU

Viața spirituală a satului româ
nesc contemporan — analizată pro
fund și cu exigență la Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste, cît și în dezbaterile ample 
care l-au precedat -*■  a relevat noi 
posibilități de îmbogățire și diversi
ficare în perspectivă a procesului 
complex de formare și educare a o- 
mului nou al societății socialiste: pre
zența în fiecare sat a unui număr din 
ce în ce mai mare de intelectuali — 
cadre didactice, medici, agronomi, 
economiști etc. — animatori și 
susținători ai vieții cultural-edu
cative, ai unui impresionant nu
măr de formații artistice ; exis
tența a diferite instituții de edu
cație politică, cetățenească, etică — 
școală, cămin cultural, cinematograf, 
bibliotecă, societate culturală ș.a. ; o 
bază materială tot mai puternică pen
tru propagarea culturii și științei în 
rîndul maselor largi de oameni ai 
muncii. Rezoluția congresului men
ționează : „In mediul rural, școala și 
căminul cultural trebuie să devină 
puternice centre de răspîndire a cu
noștințelor științifice și culturale, de 
educație politică, cetățenească și eti
că a locuitorilor satelor, de organi
zare a unei vii și variate activități 
artistice de masă".

Am adresat unor activiști cultu
rali și cadre didactice de la sate în
trebarea : cum acționați pentru a 
transpune în fapte chemările con
gresului ? Pentru dialog ne-am oprit 
în cîteva localități în care s-a con
turat, în ultimul timp, o experiență 
cultural-educativă mai interesantă, 
experiență ce poate fi, evident, con
tinuu îmbogățită.

Comuna Telciu, județul Bistrița- 
Năsăud — așezare de munte pe va
lea Sălăiței, cu vechi tradiții de via
ță materială și spirituală — este 
astăzi o localitate înfloritoare. în care 
nu mai constituie excepție casele cu 
etaj, radioul și televizorul, cartea, 
'în comună activează o întreagă re
țea de instituții de educație : scoli, 
cămin cultural, bibliotecă, cinemato
graf. La această înflorire a comu
nei. Ia transformarea oamenilor în
șiși a contribuit și activitatea cultu
ral-educativă.

— Din multitudinea problemelor cu 
care ne-am confruntat în acest do
meniu — ne spune prof. Ioana Batiu, 

. directoarea căminului cultural — aș 
detașa preocupările pe care comite
tul comunal de partid, consiliul popu
lar le-au avut pentru inițierea unor 
manifestări și acțiuni educative care

să-i ajute pe consătenii noștri să 
înțeleagă în profunzime faptul că 
bunăstarea și înflorirea comunei de
pind de participarea lor efectivă la 
realizarea sarcinilor economice, a pro
ducției agricole — concret, bunăoară, 
de folosirea rațională a fondului fun
ciar, de dezvoltarea zbotehniei, de în
deplinirea măsurilor înscrise în pro
gramele naționale elaborate de partid 
pentru acește sectoare — și că de 
bunăstarea tuturor depinde bună-

lor, să ne ajute la diversificarea acti
vităților de microgrup, specifice, la 
cuprinderea efectivă în sfera vieții 
spirituale și a sătenilor care locuiesc 
pe dealuri, pe văile îndepărtate de 
centrul comunei.

Pe meleagurile Oituzului — de care 
sînt legate momente de nepieritoare 
glorie din istoria poporului nostru — 
s-a desfășurat de-a lungul vremii o 
remarcabilă activitate culturală. încă 
din anul 1903 activează aici o for-

tinerii din Oituz și din împrejurimi. 
Organizațiile U.T.C. și de pionieri din 
școală sînt afiliate societății. Comite
tul comunal de partid a îndrumat 
școala și celelalte instituții educative, 
toate organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste în direc
ția diversificării formelor de activi
tate politico-educativă. realizate cu 
continuitate și eficientă.

Din dezbaterile congresului am în
țeles mai limpede adevărul că pto-

Cum acționați pentru ca școala și căminul cultural 
să devină centre de răspîndire a cunoștințelor 

științifice și culturale, de educație politică 
si etică in sat?

starea fiecăruia. Se cuvin, cred, 
subliniate și cîteva aspecte concrete 
ale acestei preocupări : diversitatea și 
continuitatea acțiunilor — conferințe, 
filme, schimburi de experiență, pro
grame culturale etc. ; participarea 
efectivă a activiștilor culturali, a in
telectualilor satului ia acțiunile 
concrete de muncă.

Experiența ne-a arătat că, singur, 
căminul cultural nu poate să rezolve 
complexele probleme educative pe 
care le ridică viața unei localități. 
De aceea, ne propunem integrarea 
mai activă a școlii în conceperea și 
organizarea programului cultural- 
educativ ; practic, fiecare cadru di
dactic, în funcție de pregătire și ap
titudini, să devină animatorul unei 
anumite acțiuni desfășurate la școa
lă sau la căminul cultural, să parti
cipe la viața spirituală a comunei și 
în afara sarcinilor didactice propriu- 
zise. Tot astfel și organizația U.T.C., 
comisia de femei pot, prin membrii

mație corală ; în 1923 ia ființă sec
țiunea Oituz a Ligii culturale, iar în 
1973 a fost constituită societatea cul
turală coral-artistică „Răsunetul Oi
tuzului".

— Valorificînd moștenirea culturală 
a acestei așezăfi, în spiritul Progra
mului ideologic al partidului, ne-am 
străduit să conferim activității cul
turale valențele educative socialiste 
— relatează Gheorghe Oprea, loc
țiitor al secretarului comitetului 
comunal de partid. Principalul obiec
tiv și, implicit, conținutul manifestă
rilor inițiate îl constituie educația 
patriotică și cetățenească a locuitori
lor satului, a tinerei generații, cuprin
derea în sfera culturii și artei a unui 
număr cît mai mare de săteni, în du
bla lor calitate de creatori și benefi
ciari ai actului educativ de cultură. 
Ca urmare a interesului trezit de ac
tivitatea asociației au fost cuprinși 
în corul comunei, în formațiile de 
dansuri, în practicarea sporturilor toți

cesul de formare și educare a omu
lui nou implică, prin complexitatea 
lui, unirea tuturor forțelor intelectua
lilor din comună, dar și atragerea în 
munca educativă a întregului poten
țial de experiență umană, de compe
tență profesională și bun simț civic 
al celor mai harnici și mai pricepuți 
locuitori ai comunei. De aceea, în 
munca de educație politico-etică 
vom atrage, alături de oamenii șco
lii și ai căminului cultural, de ceilalți 
intelectuali ai satului, pe cei mai 
activi gospodari, care să adauge fun
damentului riguros științific de 
popularizare a științei și culturii, de 
informare la zi asupra politicii parti
dului și statului nostru, asigurate de 
activiștii Instituțiilor cultural-educa
tive, argumentul convingător al fap
telor etice, de muncă și de viață.

în aceeași ordine de idei, profeso
rul Ion Dragoș, directorul Liceului 
real-umani st din comuna Călugăreni, 
județul Ilfov, evidențiind conlucrarea

rodnică ce există, în general, între 
școală și căminul cultural, s-a oprit 
la neoesitatea unei mai precise coor-' 
donări și desfășurări a activității po
litico-educative și cultural-artistice în 
satele componente ale comunei. „Avem 
un plan comun de acțiuni, dar 
aceasta nu rezolvă totul. Tre
buie ca, efectiv. în viată să asi
gurăm un conținut unitar al ma
nifestărilor, acoperirea unei tematici 
mai cuprinzătoare. Promovarea unor 
forme variate va preveni paralelis
mele semnalate uneori. O asemenea 
coordonare și activizare a muncii 
educative va putea fi realizată mai 
eficient de viitorul consiliu de educa
ție și cultură — pe care-1 preconizea
ză rezoluția congresului — sub în
drumarea comitetului comunal de 
partid, care să antreneze toate forțele 
satului, să imprime mișcării cultural- 
educative de masă un nou și pu
ternic avînt.

Am mai reținut și alte preocupări: 
...„Ne-am gîndit să dăm prioritate 

manifestărilor care să prilejuiască o 
confruntare nemijlocită, un dialog 
viu între săteni și invitații lor. Ac
țiunile de educație științifică, mate
rialistă, le vom programa mai ales 
în școală, unde baza didactică oferă 
și posibilitatea efectuării unor de
monstrații practice de fizică, chimie, 
biologie" (Menelaș Drăgostin, direc
torul căminului cultural din comuna 
Ziduri, județul Buzău).

...„în cadrul căminului nostru cul
tural am organizat o -secție de edu
cație politico-cetățenească»-, unde sînt 
dezbătute sistematic principii ale po
liticii partidului și statului nostru, 
sînt explicate legile țării, sînt pre
zentate actualitățile vieții social-poli
tice a țării. Această activitate se va 
îmbogăți și-și va spori eficienta edu
cativă prin realizarea ei în colaborare 
cu profesorii de științe sociale din 
școală, cu propagandiștii învățămîn- 
tului politic, integrînd-o chiar în ca
drul cabinetelor de științe sociale" 
(Nicolae Fulea, directorul căminului 
cultural din comuna Vulcan, județul 
Brașov).

Rîndurile de față n-au epuizat, evi
dent, problematica amplă pe care o 
implică aplicarea în viață a hotă- 
ririîor Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, ridi
carea pe o treaptă calitativ superioa
ră a conlucrării. în acest scop, a tu
turor forțelor educative ale satului. 
Deci, dialogul rămîne deschis.

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

Domnule prim-ministru,
•Am primit telegrama pe care mi-ați adresat-o cu- ocazia Zilei naționale 

a Belgiei.
Vă mulțumesc pentru această amabilă atenție, la care am fost foarte 

sensibili, atît eu, cit și membrii guvernului meu.
La rîndul meu, doresc foarte mult ca relațiile prietenești dintre țările 

noastre să se întărească tot mai mult.
Folosesc acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre asigurarea 

înaltei mele considerațiuni.
LEO TINDEMANS

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, 

tovarășul Manea Mănescu. a primit, 
miercuri după-amiază, pe Osman 
Derinsu, ambasadorul Turciei, și pe

Constituirea băncii mixte 
„Frankfurt - Bukarest Bank Ag“

La București a avut loc, miercuri 
dimineața, festivitatea semnării do
cumentelor de constituire a băncii 
mixte „Frankfurt—Bukarest Bank 
Ag“, cu sediul la Frankfurt pe Main. 
Participă ca acționari Banca Româ
nă de Comerț Exterior, Deutsche 
Genossenschaftsbank din Frankfurt 
pe Main, Berliner Handels und 
Frankfurter Bank din Frankfurt pe 
Main și Banca franco-română cu 
sediul la Paris. Noua bancă va efec
tua toate genurile de operații ban
care și va contribui la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice româno—vest-ger- 
mane.

Documentele de constituire au fost 
semnate de Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior, Constantin Dună, vicepre
ședinte al Consiliului de administra

------------- /

ÎN CURÎND LA BUCUREȘTI

Al doilea Congres international 
de tracologie

Peste 300 oameni de știință din 
aproape 20 de țări și-au anunțat, 
pînă în prezent, participarea la cel 
de-al doilea Cbngres internațional 
de tracologie, care va avea loc la 
București, între 4 și 10 septembrie. 
Comunicările înscrise în programul 
acestei prestigioase manifestări știin
țifice internaționale privesc originea 
și răspîndirea tracilor, civilizația a- 
cestui mare grup etnic indo-euro- 
pean din care au descins geto-dacii, 
locul și rolul lor în istoria omenirii.

Prin tematica pe care o va dez
bate, a declarat prof. dr. doc. Radu 
Vulpe, membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, președin
tele Comitetului național român de 
organizare a congresului, apropiata 
manifestare din Capitala țării noas
tre suscită un deosebit interes știin
țific în rîndurile specialiștilor. Așa 
se explică dorința de participare la

• SPORT ® SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, în Capitală

Start în cea de-a 8-a ediție 
a Balcaniadei de înot și sărituri

Astăzi încep în Capitală întrece
rile celei de-a 8-a ediții a balcania
dei de înot și sărituri. întrecerile, 
care se vor desfășura timp de 4 zile 
la piscina Dinamo (înot) și ștrandul 
Tineretului (sărituri), reunesc pe cei 
mai valoroși sportivi din Iugoslavia,

BASCHET
Campionatul european feminin de 

baschet pentru junioare a continuat, 
în localitatea poloneză Szczecin, cu 
desfășurarea jocurilor turneului final 
pentru locurile 1—6. Echipa Unga
riei a învins cu scorul de 64—41 
(38—24) selecționata Olandei, iar Ce
hoslovacia a întrecut cu 63—56 
(28—26) formația Bulgariei. Pentru 
stabilirea clasamentului de la locu
rile 7 la 11. echipa României a în
vins cu 80—49 (35—29) selecționata 
Israelului.

TENIS
în prima semifinală a competiției 

de tenis pentru „Cupa Davis", la 24 
septembrie se vor întilni, la Roma, 
echipele Italiei și Australiei. în ve
derea acestui meci federația austra
liană a selecționat următorii jucă
tori : John Newcombe, Tony Roche, 
Ross Case și John Alexander.

★
în turneul international de tenis 

de, la Toronto, -Virginia Ruzici (Româ
nia) a învins-o cu 6—4, 7—5 pe ca
nadiana Marjorie Blackwood. Alte 
rezultate : Jeanne Evert (S.U.A.) — 
Janice Metcalfe (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; 
Sue Barker (Anglia) — Iris Riedl 
(R. F. Germania) 6—3, 6—2 ; Lesley 
Hunt (Australia) — Mary Stuhers 
(S.U.A.) 6—1, 5—7, 6—2. Rezultate
înregistrate în proba de simplu mas
culin : Pohmann (R. F. Germania) — 
Newcombe (Australia) 7—6. 6—4, sur

Avantaje pentru cei 
care își petrec vacanța 
pe litoral în septembrie

Ni se comunică de la întreprin
derea de turism, hoteluri și restau
rante București că s-au pus în vîn- 
zare, prin filialele sale din Bule
vardul Republicii (nr. 4 și 68) și 
Bulevardul N. Bălcescu (nr. 35 A), 
bilete pentru luna septembrie în 
stațiunile Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud, Jupiter, Aurora, Venus, 
Saturn, Neptun și Costinești.

Cei care își vor petrece vacanța 
pe litoral în luna septembrie se vor 
bucura de o serie de avantaje, in
clusiv de o reducere a preturilor. 
Copiii pînă la 10 ani beneficiază de 
50 la sută reducere la tariful pen
tru masă, iar copiilor pînă la vîrsta 
de 7 ani li se acordă cazarea gra
tuită (dacă nu solicită pat separat). 
Transportul cu mijloace C.F.R. și 
I.T.A. este redus cu 50 la sută. Se 
vind bilete pentru serii de cite 12 
zile sau mai scurte.

Sanong Nisalak, ambasadorul Tai- 
landei. în vizită de rămas bun, cu 
prilejul încheierii misiunii acestora 
în țara noastră.

ție al Băncii franco-române, Helmut 
Guthardt, vicepreședinte la Deutsche 
Genossenschaftsbank, și Riidiger von 
Treschov. coproprietar și membru în 
conducerea Berliner Handels und 
Frankfurter Bank.

*
Reprezentanții vest-germani aflați 

,în țara noastră cu prilejul consti
tuirii băncii „Frankfurt—Bukarest 
Ag“, au fost primiți de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. în cadrul întîlnirilor au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
precum și unele probleme finahciar- 
bancare.

(Agerpres)

congres a unui număr atît de mare 
de cercetători din Europa și din alte 
părți ale lumii. O notă aparte, față 
de precedentul congres, va fi dată 
de faptul că punctul de greutate al 
tematicii va cădea asupra strămoși
lor noștri, geto-dacii, pe evidenție
rea unității și răspîndirii acestora, 
pe sublinierea rolului lor în cadrul 
lumii tracice. Originale se anunță, 
de asemenea, comunicările legate de 
studierea artei, a limbilor tracice și 
geto-dacice, a moștenirii tracice ma
nifestate în etnografie, folclor ș.a.

Delegația noastră, din care fac 
parte academicieni, cadre didactice, 
cercetători cunoscuți și tineri spe
cialiști, va prezenta circa 150 de 
rapoarte și comunicări realizate în 
lumina celor mai noi studii istorice, 
arheologice, filologice, folclorice. An
tropologice.

(Agerpres)

Grecia. Bulgaria. Turcia și România. 
Probele de înot au loc în fiecare 
după-amiază, de la ora 17,30, iar 
cele de sărituri cu începere de la 
16,30. Balcaniada de înot și sărituri 
se încheie duminică.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
priză ; Fairlie (Noua Zeelandă) — 
Vijay Armitraj (India) 6—4, 6—2 ; Vi
las (Argentina) — Whitlinger (S.U.A.) 
6—2. 6—4.

FOTBAL
La Lucerna s-a disputat meciul in

ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele Elveției și Bulgariei. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (2—1). Au marcat
pentru gazde Mueller și Kuenzli, iar 
pentru oaspeți Vasiliev și Iordanov.

ȘAH
La Caracas, în campionatul mon

dial universitar de șah conduce în 
continuare echipa U.R.S.S. cu 11 
puncte, urmată de Israel — 7 punc
te. S.U.A. — 7 puncte. Cuba — 6,5 
puncte. Elveția — 6 puncte. Venezue
la — 4 puncte. Brazilia — 3,5 punc
te și Polonia — 2 puncte. în runda 
a 3-a a turneului final. U.R.S.S. a 
învins cu 3,5—0,5 puncte echipa El
veției. Venezuela a dispus cu 3—1 de 
Brazilia, iar echipele Israelului si 
S.U.A. au terminat la egalitate : 2—2.

ATLETISM
Sprinterul jamaican Quarrie a 

cîstigat proba de 200 m plat din ca
drul concursului internațional atletic 
de la Nisa, fiind cronometrat cu 
timpul de 20”86/100. Polonezul Bu- 
ciarski a ocupat primul loc la sări
tura cu prăjina : 5,45 m, Iar kenianul

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a plecat la 

Moscova delegația Consiliului Gene
ral A R.L.U.S.. condusă de tovarășa 
Maria Stănescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului, care 
la invitația Asociației de prietenie 
sovieto-română va participa la ma
nifestările organizate în U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 32-a aniversări a 
eliberării României de sub domina
ția fascistă.

*
Miercuri, Vasile Gliga, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a pri
mit pe KhampheVane Tounalom, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Populare Laos în Republica Socialis
tă România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

★
Ambasadorul Finlandei la Bucu

rești, Pentti Suomela, a oferit, 
miercuri, un cocteil cu prilejul în
cheierii misiunii sale în țara noastră.

Au participat Ion Cosma, ministrul 
turismului, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

O stațiune balneară 
în „bărăganul" 

brăilean
Stațiunea balneară Cîineni- 

Băi. situată la 90 kilometri de 
Brăila, are un climat continen
tal de stepă și dispune de un 
lac natural cu apă clorurată, 
sulfatată, sodică, magneziană, și 
nămol sapropelic, toate întrunind 
calități curative valoroase. Sta
țiunea este indicată pentru tra
tamente în afecțiuni ale apara
tului locomotor, boli reumatis
male degenerative și inflamato
rii. afecțiuni neurologice perife
rice. ginecologice și dermatolo
gice. precum și anumite boli pro
fesionale. Tovarășul Liviu Cu
cută, directorul O.J.T. Brăila, 
ne-a informat despre ultimele 
noutăți din această stațiune bal
neară : „în acest sezon dispu
nem de un număr sporit de 
locuri în vile și în căsuțe. Se 
pot închiria camere confortabi
le și la săteni. Masa o asigurăm 
la unitatea cooperației de con
sum din localitate și la bufetul 
nostru — ambele fiind bine a- 
provizionate. Condițiile de ca
zare sînt superioare anilor tre- 
cuți, deși prețul a rămas același, 
foarte convenabil. Au fost com
plet refăcute băile calde și li 
s-a dublat capacitatea. Pacien- 
ții beneficiază și de ană mi
neralizată caldă. Asistenta me
dicală este asigurată de cadre 
cu calificare superioară si me
die. Seriile durează între 16 și 
20 zile, iar stațiunea este des
chisă pină la 15 septembrie. 
(Mircea Bunea).

v

FOTBAL : Bayern Munchen — 
Anderlecht Bruxelles 2-1 (0-1)

Peste 40 000 de spectatori au ur
mărit la Munchen prima „manșă" 
a finalei „Super Cupei Europei" la 
fotbal, in care s-au întîlnit Bayern 
Munchen, deținătoarea „C.C.E.," și 
Anderlecht (Belgia), cîștigătoarea 
„Cupei cupelor". Fotbaliștii vest- 
germani au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (0—1).

Boit a fost învingător în proba de 
1 000 m. cu timpul de 2T8”98/100. Alte 
rezultate : masculin : 400 m : New
house (S.U.A.) 45”58/100 ; greutate : 
Shmock (S.U.A.) 20,23 m ; 400 m
garduri : Bolding (S.U.A.) 49”34/100 ; 
100 m plat: Riddick (S.U.A.) 10”23/100; 
3 000 m obstacole : Thess (Belgia) 
8’32”43/100 ; disc : Wilkins (S.U.A.) 70 
m ; 3 000 m plat : Baumgartl (R. D. 
Germană) 7’52”48/100 ; înălțime : Sto
nes (S.U.A.) 2,19 m; 110 m garduri : 
Drut (Franța) 13”41/100 ; feminin : 
1 500 m plat : Klapenski (R. D. Ger
mană) 4’10”94/100 ; înălțime : Pira 
(Belgia) 1,84 m ; 400 m plat : Sze
winska (Polonia) 51”47/100.

★
în zilele de 19 și 20 august va a- 

vea loc la Varșovia meciul triun
ghiular de atletism dintre echipele 
masculine ale Poloniei. R. D. Ger
mane si U.R.S.S. Echipa sovietică va 
deplasa cel mai bun lot din care fac 
parte, printre alții, Saneev (triplu 
salt), Spiridonov (ciocan). Borzov (100 
th și 200 m plat), Alfeeva (lungime) 
etc.

CICLISM
Cea de-a 4-a etapă a Turului ci

clist al R. D. Germane, desfășurată 
între Dessau și Mittweida, de-a lun
gul a 148 km, a fost cîștigată de Sieg- 
bert Schmeisser (R. D. Germană) cu 
timpul de 3h 55'55”. In urma acestei 
victorii. Schmeisser a trecut pe pri
mul loc în clasamentul general.

Sosirea în Capitală a unei delegații a Consiliului 
Redeșteptării Naționale a Republicii Ghana

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație ghaneză. con
dusă de brigadier Robert Kotei, 
membru al Consiliului Redeșteptării 
Naționale a Republicii Ghana, mi
nistrul informațiilor.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ion Pățan, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter

PE SCURT DIN ȚARĂ
Corespondenții „Scînteii“ transmit:

BRAlLA. în comuna Tudor Vla- 
dimirescu a avut loc un schimb 
de experiență pe tema „Preocu
pări concrete ale birourilor execu
tive ale consiliilor populare pen
tru îndeplinirea sarcinilor din ho- 
tărîrile adoptate de primul Con
gres al consiliilor populare", orga
nizat de consiliul popular jude
țean. Au fost dezbătute probleme 
legate de „Stilul și metodele de 
muncă folosite pentru urmărirea 
și realizarea planului în profil te
ritorial". „Acțiunile întreprinse 
pentru sistematizarea, gospodări
rea și înfrumusețarea localităților", 
„Formele și mijloacele folosite 
pentru cunoașterea, popularizarea 
și respectarea legislației". (Mircea 
Bunea).

VASLUI. Zilele acestea. în ime
diata apropiere a întreprinderii 
de rulmenți din Bîrlad a fost dat 
în folosință primul din cele trei 
blocuri de locuințe (a cite 304 
locuri fiecare) pentru tinerii mun
citori nefamiliști ai acestei mari 
unități industriale. (Crăciun Lă- 
luci).

GORJ. în comuna Bîlteni a fost 
dat în folosință un cămin de ne
familiști cu 320 de locuri. Alte trei 
cămine, totali zind un număr de

Succese ale constructorilor militari de drumuri și poduri
Constructorii militari de drumuri ' 

și poduri se află în avans față de 
grafic la lucrările de pe aeroportul 
M. Kogălniceanu și la lucrările de 
pe drumul național Pucioasa—Sinaia, 
unde au construit 136 m de poduri și 
podețe.

în primul semestru, constructorii 
militari de drumuri au excavat, pe 
toate șantierele unde sînt prezenti, 
peste 500 000 metri cubi pămînt, au 
preparat și turnat circa 90 000 metri

ARAD: Modernizarea unor unități 
de alimentație publică

în ultimii' doi ani. întreprin
derea comercială de stat pentru 
alimentația publică din Arad, 
traducind în viată sarcinile 
stabilite de conducerea par
tidului pe linia permanentei 
modernizări a formelor și mij
loacelor de servire civilizată a 
populației, a trecut la executa
rea unui însemnat volum de lu
crări în rețeaua de unități din 
subordine, cum ar fi: reamena- 
jări, reprofilări și specializări 
de localuri, dotări cu noi utila
je și mobilier modern etc. Ca 
urmare, fostele bufete Aradul", 
„Bega", „Bucegi", „Clujul", „Ti
miș" au fost reprofilate în uni
tăți „expres" cu autoservire ; 
bufetele „Grădinarilor", „Ra
pid", „Ciocanul" au devenit be
rării ; bufetele „Tractorul", 
„Locomotiva", „Sinaia", „Dina
mo" sînt astăzi plăcintării, iar 
alte numeroase asemenea uni
tăți din municipiul Arad au fost 
reprofilate în lacto-baruri, ospă- 
tării, cofetării, cu sau fără la
borator propriu.

— Acțidnea este în plină des
fășurare — ne-a spus tovarășul 
Aurelian Crăiță, director co
mercial la I.C.S.A.P. Arad. 
Bunăoară, bufetul „Șiretul" este

(Urmare din pag. I)
această calitate la reuniunile și la 
toate activitățile țărilor nealiniate 
constituie o expresie a raporturilor 
tot mai strinse, de solidaritate și 
cooperare, dintre tara noastră și a- 
ccste țări, o nouă și pregnantă recu
noaștere a justeții și realismului po
liticii sale externe de pace și Înțe
legere internațională, pusă în slujba 
împlinirii aspirațiilor înaintate ale 
lumii contemporane, o ilustrare a 
prestigiului înalt de care această po
litică se bucură pe arena internațio
nală.

Aplicînd în viată orientările pro
gramatice stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., România, punînd 
pe primul plan în activitatea sa in
ternațională adinciiea prieteniei și 
colaborării frățești cu toate țările 
socialiste, dezvoltă, totodată, larg re
lațiile cu celelalte state ale lumii, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Țară socialistă și, în același timp, 
țară în curs de dezvoltare, România 
acordă o atenție deosebită raporturi
lor de prietenie, solidaritate și cola
borare cu noile state independente, 
cu diferitele state in curs de dezvol
tare. cu țările nealiniate — de care 
se simte puternic legată prin intere
sele păcii și progresului, prin năzu
ința comună de a se dezvolta rapid 
pe plan economic și a lichida deca
lajele ce le despart de țările Indus
trializate. prin hotărîrea de a acțio
na pentru eliminarea din viata inter
națională a vechii politici imperia
liste. de dominație, inechitate și dic
tat și edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, bazate 
pe principiile noi, ale egalității în 
drepturi si respectului reciproc. Sti
mulate de largi afinități, relațiile 
de colaborare ale României cu aceste 
stete s-au extins continuu in ulti
mii ani, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și In alte domenii, 
intensifieîndu-se paralel conlucrarea 
pe plan internațional, la O.N.U. și 
în diferite alte foruri. O însemnăta
te hotăritoare au avut, în această 
privință, întîlnirile și convorbirile se
cretarului general al partidului nos
tru, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu șefi de state 
Si guverne, cu reprezentanți ai vie
ții politice, fie in cursul vizitelor în
treprinse peste hotare, fie pe pămîn- 
tul României, documentele comu
ne semnate care au pus o bază trai
nică cooperării bilaterale, marcind, 
totodată, contribuții de preț la con

naționale, Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de alte persoane oficiale,

★
în aceeași zi, la Ministerul Comer

țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale au început con
vorbiri între delegațiile celor două 
țări în legătură cu dezvoltarea co
laborării și cooperării economice 
româno-ghaneze.

(Agerpres)

960 de locuri, se află în construcție 
și urmează să fie date în folosin
ță înainte de 30 decembrie. (Dumi
tru Prună).

ALBA. De la începutul anului și 
pînă în prezent, in localitățile ju
dețului Alba au fost date in folo
sință 720 de apartamente și 7 u- 
nități comerciale. Dintre obiecti
vele importante care urmează a fi 
date în folosință in lunile urmă
toare menționăm Casa de cultură 
din Alba Iulia și complexul coo
perației meșteșugărești din Sebeș. 
Alte obiective, cum sint hotelul și 
restaurantul din Blaj, hotelul tu
ristic din Alba Iulia, se află în di
ferite stadii de execuție. (Ștefan 
Dini că).

IALOMIȚA. Continuă acțiunea 
de modernizare a unor așezăminte 
culturale. A fost renovat căminul 
cultural din comuna Bucu. adău- 
gîndu-i-se un club pentru tineret, 
încălzire centrală, cabine pentru 
artiști amatori, decorații exterioare 
executate de artiști locali. Din 
proiectele care urmează să fie 
puse în aplicare cităm construcția 
de noi cămine culturale în comu
nele Grindu și Balaciu și extin
derea grădinii de vară din stațiu
nea Amara. (Lucian Ciubotaru).

cubi beton și au executat aproape 
11 000 metri cubi de ziduri de spri
jin. Pentru aceste lucrări, ostașii au 
încărcat, • descărcat și manipulat cir
ca 900 000 tone materiale.

în fruntea celor care s-au evideh- 
țiat s-au situat unitățile și subunită
țile din care fac parte ofițerii Gh. 
Bujan, Gr. Toloacă, ing. T. Drăgușin, 
F. Enache, Gh. Suciu, Gr. Ivășches- 
cu, I. Sasu, Doru Gheorghiu și I. Co- 
jocaru.

în curs de reprofilare în ospă- 
tărie ; bufetul „Drăgâșani" va 
deveni berărie și unitate „Gos
podina". Merită să fie amintite 
citeva noutăți în ceea ce pri
vește îmbogățirea sortimentului 
de produse culinare în unitățile 
reprofilate sau reamenajate și 
în care, pînă mai ieri, se vin
deau îndeosebi băuturi. Produ
sele de plăcintărie, patiserie, co
fetărie sint astăzi mult solici
tate de cumpărători, iar colec
tivele noastre de cofetari și bu
cătari se străduiesc să satisfacă 
cerințele crescînde ale consu
matorilor. La unele unități, cum 
sînt restaurantul „Mureșul", ro- 
tiseria „Nicorești" și altele, s-au 
extins formele moderne de ser
vire a populației la domiciliu, 
atît prin meniuri comandate la 
alegere, cît și prin asigurarea 
cu ospătari cu prilejul unor e- 
venlmepte familiale — nunti, a- 
niversări, onomastici etc. Fi
rește, ne preocupăm in conti
nuare de îmbunătățirea ac
tivității noastre, astfel ca ali
mentația publică din Arad să 
răspundă cît mai bine exigen
tei consumatorilor. (C. Simion)

sacrarea și generalizarea principiilor 
noi de relații interstatale, la rezol
varea marilor probleme ale contem
poraneității. O grăitoare expresie a 
acestei activități intense și rodnice a 
constituit-o primirea României, ca 
membru al „Grupului celor 77" la 
reuniunea ministerială de la Manila, 
din februarie 1976 — ceea ce a creat 
premise și mal favorabile pentru 
desfășurarea eforturilor comune In 
vederea edificării noii ordini econo
mice și politice mondiale.

Pe aceeași linie de acțiune s-a 
înscris și preocuparea constantă a 
României în vederea unei conlucrări 

Mișcarea 
țărilor nealiniate

cit mai strinse cu mișcarea țărilor 
nealiniate, în covîrșitoarea lor ma
joritate țări în curs de dezvoltare. 
Poporul român a urmărit in perma
nentă cu profund Interes activitatea 
țărilor nealiniate, dind o înaltă a- 
preciere rolului crescînd pe care 
aceste țări. în genere state mijlocii 
și mici, il exercită în viata interna
țională, pozițiilor afirmate de ele in
tr-o serie de probleme vitale ale lu
mii de azi. In majoritatea lor, aces
te țări se pronunță și acționează 
pentru o politică de deplină egalita
te în drepturi și respect reciproc în
tre națiuni, pentru abolirea definiti
vă a colonialismului, neocolonialis- 
mului, rasismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, împotriva 
forței și amenințării cu forța, pen-, 
tru desființarea blocurilor militare, 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemelor litigioase, pentru destinde
re. securitate și înțelegere, pșntru 
înfăptuirea dezarmării nucleare și 
generale — obiective care răspund 
intereselor tuturor popoarelor lu
mii. Consecvența manifestată în a- 
firmarea acestor țeluri a făcut ca 
mișcarea țărilor nealiniate să se dez
volte continuu, numărul membrilor el 
să crească de la o conferință la alta, 
afinnindu-se ca una din marile for

Actualități
din țările socialiste
MOSCOVA: Salba de termocentrale 

de la Kansk-Atcinsk
Marele bazin carbonifer Kansk- 

Atcinsk, din sudul Siberiei, este unic 
in lume : zăcămintele sale, care ating 
o grosime a stratului de pînă la 800 
m, Se întind pe distanțe de sute 
de kilometri. Cărbunele trebuie doar 
dislocat și transportat. Și totuși, pină 
acum el nu a fost valorificat în sec
torul industrial, deoarece s-a consta
tat că acest soi de cărbune, atunci 
ciud este stocat, se dezagregă r. 
aprinzîndu-se în mod spontan. To
tuși. inginerii sovietici au găsit o so
luție pentru valorificarea acestei bo
gății. propunind transformarea pe loc 
a cărbunelui in energie electrică prin 
intermediul unor termocentrale am
plasate în zonele cele mai bogate ale 
zăcămintului. Proiectul conceput în 
acest sens prevede construirea unei 
salbe de 10 termocentrale cu o pu
tere globală de peste 60 milioane ki
lowați. care urmează să prindă via
tă începînd din acest cincinal (1975— 
1980). Construirea primei unități din 
marele complex, cu o putere de 6,4 

BERLIN: Dimensiunile unui viitor cartier
Aria Berlinului se va mări cu o că fiecărui locatar îi vor reveni 22

zonă de mărimea orașelor Potsdam, 
Dessau sau Schwerin. Aceasta dato
rită faptului că noul cartier de locu
ințe — „al nouălea" — în curs de 
construcție, va avea o populație de 
100 000 oameni, la fel ca fiecare din 
orașele amintite. Pînă în 1985 vor fi 
construite aici 35 000 de apartamen
te, din care .20 000 în actualul cinci
nal. Legat printr-o magistrală, linii 
de tramvai, autobuz și tren orășe
nesc, de centrul orașului, noul car
tier, cu clădiri de 5 pînă la 11 etaje, 
va avea o suprafață de 560 hectare, 
revenind 270 de locuitori la un hec
tar. In ce privește spațiile verzi, te
renurile de sport și de recreație ale 
cartierului, este semnificativ faptul

FRAGA: Concursul
. Printre cele mai interesante ma
nifestări în cadrul mișcării de emu
lație de masă din economia cehoslo
vacă, se numără concursul anual or
ganizat de Societatea tehnico-științi- 
fică cehoslovacă și Ministerul fede
ral pentru tehnică și investiții. Spre 
deosebire de alte forme de întrecere 
in muncă, dcest concurs urmărește, 
în primul rînd, să antreneze la re
zolvarea unor probleme ridicate de 
practica economică nu persoane in
dividuale. ci colective întregi de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Pe 
lingă obiectivul de bază — sporirea 
contribuției la perfecționarea tehnicii 
și tehnologiilor — aprecierile finale 
iau in considerație și alte aspecte, în
tre care : în ce măsură propunerea 
de invenție, inovație sau raționaliza
re contribuie la economisirea forței 
de muncă, caracterul colectiv al pro-
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16,00 Matineu de vacanță : Păpușa 
Noddy (VI).

' 16,30 Campionatele balcanice de sări
turi de la trambulină. Transmisiu
ne directă de la ștrandul „Tinere- 
.tulul".

In jurul orei 17,00, transmisiune 
directa de Ia Palatul sporturilor și 
culturii : Solemnitatea înminării 
de distincții ale Republicii Socia
liste România unor membri ai 
delegației sportive care a repre
zentat țara noastră la Jocurile 
Olimpice de vară — Montreal 1976.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 august, tn țară : Vterne în ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, mai frecvente in sud-vestul tâ
rli și în zonele de munte. Vtnt mode-

BBBBBBBS3 3 B B B
te progresiste, democratice ale lu
mii de azi. ca una din componentele 
importante ale frontului mondial an- 
tiimperialist.

Pornind tocmai de la această con
vergentă de obiective, de la cerința 
imperioasă*  a unirii tuturor forțelor 
antiimperialiste, a tuturor popoarelor 
în lupta pentru pace și progres. 
România a promovat ferm orientarea 
spre strîngerea legăturilor cu țările 
nealiniate. Actionînd în acest sens, 
tara noastră pornește de la con
cepția că esențialul constă nu în 
apartenența sau neapartenenta la 
diferite sisteme de alianță mili- 

țare, ci în pozițiile si modul 
de acțiune al statelor pentriv afir
marea noilor relații internaționale, 
pentru respectarea drepturilor- po
poarelor la libertate și independență, 
în promovarea activă, dinamică a 
principiilor și măsurilor îndreptate 
spre destindere, înțelegere și colabo
rare. Este convingerea poporului nos
tru că participarea României, ca și a 
altor state socialiste, la activitatea 
țărilor nealiniate servește nemijlocit 
solidarității și colaborării firești din
tre țările socialiste și țările aparți
ni nd acestei mișcări, unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, democratice 
și progresiste, luptei împotriva poli
ticii de dominație și agresiune, pen
tru înfăptuirea dezideratului istoric 
al edificării unei lumi mai bune și 
mal drepte.

Cu această convingere, țara noas
tră și-a manifestat dorința și inte
resul de a participa, în forme cores
punzătoare, la activitățile desfășura
te de mișcarea țărilor nealiniate. 
După cum se știe. România a fost 
încă anul trecut invitată să participe 
la reuniunea miniștrilor de externe 
ai tarilor nealiniate, care s-a ținut la 
Lima, iar acum ea participă, în ca
litate de invitat, la Conferința la 
nivel înalt de la Colombo, unde este 

milioane kilowați, vâ începe in viito
rul apropiat.

Transportul cărbunelui pînă la ter
mocentrale se va efectua prin... con
ducte, după ce în prealabil el va 
fi concasat și amestecat cu apă. In 
urma combustiei cărbune-apă, ultima 
transformată in vapori, devine un 
oxidant activ și intră în reacție cu 
substanțele dăunătoare din cărbune, 
înlocuirea sistemului tradițional . de 
ardere a cărbunilor, prin descompu
nerea lor termică, reduce considera
bil cantitatea de materii poluante 
ejectate în atmosferă. în plus, ter
mocentrala devine o întreprindere 
polivalentă, care poate produce, în 
afară de energie, brichete, gudron, 
gaz îmbogățit, benzină, naftalină etc.

Totodată, prin realizarea acestui 
important proiect, orașele Kansk și 
Atcinsk, situate în vecinătatea com
plexului energetico-minier, vor de
veni în scurtă vreme importante cen
tre industriale. (D. Laurențiu).

metri pătrati din respectivele amena
jări. Despre grija statului socialist 
pentru ușurarea traiului oamenilor 
vorbesc și cifrele privind dotările so
ciale. Cartierul va dispune de 30 de 
creșe și grădinițe de copii, 30 de 
școli de diferite grade, 12 complexe 
alimentare, un spital și două policli
nici,, două farmacii, gase cluburi, pre
cum și restaurante, bazine de înot, 
oficii poștale etc.

în perimetrul afectat noului car
tier — cel mai mare obiectiv urba
nistic din capitala R.D. Germane din 
următorii ani — au și început lucră
rile de excavare. înălțarea primelor 
blocuri este prevăzută pentru primă
vara viitoare. (G. Dascălu).

realizărilor tehnice 
punerii, aportul lor Ia constituirea și 
îndrumarea brigăzilor complexe de 
raționalizări, măsura în care noile 
soluții propuse implică reducerea 
cheltuielilor in devize, contribuția a- 
dusă la îmbunătățirea condițiilor 
igienice și de securitate a muncii în- 
tr-un sectoi' sau altul etc. ’

De curind, comisia comună a ce
lor două instituții amintite a acor
dat, potrivit rezultatelor obținute în 
întrecerea desfășurată anul trecut, 
27 de premii pentru lucrări care re
prezintă un aport esențial la soluțio
narea unor probleme tehnice impor
tante. Practic însă, pe parcursul anu
lui trecut, în cadrul concursului au 
fost reținute 430 propuneri care, a- 
plicate, vor aduce economii in va
loare de peste un miliard de coroa
ne. (C. Prisăcaru).

18,55 Vetre folcloric» — satul Aluni», 
județul sălaj.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • In cinstea zilei de

23 August — cronică de întrecere. 
20,00 Biografii contemporane. Curajul 

începutului. Emisiune de reportaje.
20.30 Fotbal : Steaua — Belo Horizon

te — Brazilia (repriza a n-a). 
Transmisiune directă de la stadio
nul „23 August".

21,15 Cadran mondial. 
’ 21,30 Revista literar-artlstică TV.
■ 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

’2(1,00 Concert de muzică românească 
contemporană susținut de corul 
și orchestra Radloteleviziunll. Di
rijori : Iosif Conta și Emanuel 
Elenescu. în pauză : Telex — De
sene animate.

rat, cu Intensificări de scurtă durată. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 
15 grade in nordul țârii șl intre 15 șl 
20 de grade in sud, iar maximele între 
20 și 28 de grade. In București : Vrem» 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în cursul 
dupâ-amlezelor, cînd condițiile devin 

.favorabile aversei de ploaie. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura tn ușoară 
creștere.

reprezentată de o delegație condusă 
de ministrul afacerilor externe, ur- 
mînd ca, ulterior, să ia parte și la 
alte reuniuni și acțiuni ale mișcării 
țărilor nealiniate, deschizîndu-se ast
fel noi posibilități pentru creșterea 
contribuției țării noastre la înfăptui
rea telurilor comune ale păcii și 
progresului.

Pe ordinea de zi a Conferinței de 
la Colombo figurează — după cum 
s-a anunțat — probleme de cea mai 
mare însemnătate cum sînt cele pri
vind noua ordine economică interna
țională ; destinderea, dezarmarea și 
securitatea internațională ; întărirea 
rolului O.N.U. ; analiza situației po
litice internaționale și a rolului ta
rilor nealiniate cu referiri speciale 
la Africa de Sud și alte probleme 
ale luptei împotriva colonialismu
lui șț rasismului ; conflictul din O- 
rientul Apropiat și problema drep
turilor poporului palestinean : pro
blema Ciprului ; problema coreea
nă ; măsuri pentru întărirea solidari
tății economice și cooperării între ță
rile nealiniate și celelalte țări în 
curs de dezvoltare etc. Pozițiile ju
dicioase și constructive ale Româ
niei in toate aceste probleme, reafir
mate clar în Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă, fără 
îndoială, și actuala conferință, 
■puncte de referință și contribuții 
importante la abordarea eficientă a 
problemelor care-i stau în față. După 
cum se subliniază în mesaj, Româ
nia este ferm hotărită ca și pe vii
tor să întărească și să intensifice co
laborarea cu țările socialiste, cu ță
rile nealiniate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orinduire, spo
rind, astfel, aportul său la realizarea 
dezideratelor popoarelor, a cerințe
lor vieții internaționale.

Este o politică ce își dovedește per
manent vitalitatea și rodnicia și fată 
de care, în aceste zile de avînt po
litic și în muncă, premergătoare ma
rii sărbători naționale, poporul nos
tru își manifestă deplina aprobare șl 
adeziune. Expresie a înaltei consec
vențe și principialități a acestei po
litici, Mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu dă glas convingerii că re
uniunea țărjlor nealiniate se va în
scrie ca un jalon de seamă în viața 
internațională contemporană, adre- 
sînd participanților la această reuniu
ne un cordial salut, urarea împărtă
șită de întreaga noastră opinie pu
blică, pentru ca lucrările sale să fia 
Încununate de succes.♦
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Conferința la nivel înalt a tarilor nealiniate Manifestări consacrate zilei

I

Așa cum am mai anunțat, mesa
jul adresat de președintele Nicolae 
Ceaușescu Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Co
lombo a fost salutat cu vie satis
facție de participanți. în cadrul 
convorbirilor pe care o serie de 
șefi de state și guverne le-au avut 
ieri cu conducătorul delegației ro
mâne, aceștia au adresat cordiale 
mesaje de salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd înalta lor 
apreciere pentru invitarea Româ
niei la activitățile mișcării țărilor 
nealiniate.

Ministrul român al afacerilor ex
terne, George Macovescu, a fost 
primit de Hafez El-Assad, președin
tele Republicii Arabe Siriene. Cu 
acest prilej, ministrul român a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie președintelui 
sirian și doamnei Anisse El-Assad, 
urări de pace și progres poporului 
sirian prieten.

Evocînd cu multă plăcere recenta 
ga vizită la București, președintele 
Hafez El-Assad a transmis, Ia 
rîndul său, sincere urări de sănăta
te și fericire președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu, de bunăstare și progres 
poporului român prieten. în cursul 
întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, au fost 
abordate unele aspecte ale confe
rinței. Președintele sirian a expri
mat satisfacția țării sale în legătu
ră cu participarea României, pen
tru prima dată, la o conferință la 
nivel înalt a țărilor nealiniate.

Un schimb de mesaje de prieteni 
nie între președintele Republic

cil Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Bangladesh, Abu Sadat Moha
med Sayem, a avut loc cu ocazia 
întîlnirii șefului statului Bangladesh 
cu ministrul român al afacerilor ex
terne. Președintele Sayem a subli
niat că țara sa dă o înaltă apreciere 
participării României la Conferința 
de la Colombo, considerînd aceasta 
ca o reflectare a raporturilor de 
strînsă prietenie și conlucrare rod
nică statornicite între tara noastră

Corespondența 
din Colombo

și țările care au pășit în mod ho- 
tărît pe calea dezvoltării lor libera 
și independente.

Șeful delegației române a fost 
primit, de asemenea, de doamna 
Sirimavo 
nistru al 
ședințele 
a țărilor 
căreia i-a transmis 
salut din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceausescu, precum și un 
mesaj de prietenie din partea to
varășului Manea Mănescu. prim- 
ministru al guvernului român. Cu 
acest prilej, ministrul de externe 
român a exprimat mulțumirile gu
vernului tării noastre pentru aten
ția de care s-a bucurat delegația 
României în timpul prezentei sale 
la Colombo.

Bandaranaike. primul mi-» 
Republicii Sri Lanka, pre- 
Conferinței la nivel înalt 
nealiniate de la Colombo, 

un călduros

Mulțumind pentru mesajele pri
mite. premierul Republicii Sri Lan
ka a exprimat sentimentele sale de 
deosebită stimă și prietenie față de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. de 
tovarășa Elena Ceaușescu. și a 
transmis un mesaj cordial tovară
șului Manea Mănescu. Doamna Si
rimavo Bandaranaike a scos în e- 
videntă cu multă plăcere faptul că 
România participă la conferință, 
exprimîndu-și profunda satisfacție 
fată de primirea de 
noastră a statutului de invitat la 
mișcarea de nealiniere, aici, în ca
pitala tării sale. în continuare a 
avut loc un schimb de opinii refe
ritoare la stadiul actual și perspec
tivele dezvoltării raporturilor dintre 
România și Republica Sri Lanka.

De asemenea, ministrul român de 
externe a avut întîlniri și convor
biri cu Datuk Hussein Onn, pri
mul ministru al Malayeziei, U Sein 
Win, primul ministru al Birmaniei, 
Jean Paul Okumba, ministrul de 
externe al Gabonului, Adam Malik, 
ministrul de externe al Indoneziei, 
Garcia Robles, ministrul de externe 
al Mexicului, Habib Chatty, minis
trul de externe al Tunisiei, Assane 
Seek, ministrul de externe al Se
negalului, Moumouni Adamou Djer- 
makoe, ministrul de externe și al 
cooperării din Niger, și cu A. Nse- 
karije, ministrul de externe al 
Ruandei.

în cursul acestor întîlniri au fost 
exprimate aprecieri cu privire la 
participarea României la conferință, 
au fost abordate unele aspecte ale 
desfășurării conferinței, precum și 
probleme ale raporturilor de coo
perare pe plan bilateral.

către tara

I. PUȚINELU

DESFĂȘURAREA DEZBATERILOR GENERALE

• Luări de poziție în legătură 
cu agravarea situației • Ku
weitul a cerut convocarea 
unei conferințe la nivel înalt 

a Ligii arabe
BEIRUT 18 (Agerpres). — Situația 

din Liban continuă să rămînă deose
bit de încordată. Liderul Partidului 
Socialist Progresist Libanez, Kamal 
Jumblatt, a prezidat o reuniune a 
Consiliului central al grupării de 
forțe reunite sub conducerea sa, la 
care a participat și Abou Dourda, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne al Libiei, fiind discutate pro
bleme legate de actuala situație din 
Liban.

Pe de altă parte, după o întrevede
re cu președintele Suleiman Frangieh, 
liderul Partidului Național Liberal, 
Camille Chamoun. a spus: „Dacăpa- 
lestinenii nu evacuează pozițiile pe 
care le dețin în munți, îi vom alunga 
cu forța". El a arătat, totodată, că 
Frangieh va rămîne în funcția sa 
de șef al statului pînă la expirarea 
mandatului — la 23 septembrie a.c.

Președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
declarat, în legătură cu condițiile 
■formulate anterior de președintele 
Frangieh pentru restabilirea păcii 
în Liban : „Vom continua să luptăm 
pînă la realizarea păcii în Liban".

Hassan Sabri al Kholi, trimis spe
cial al secretarului general al Ligii 
arabe in Liban, a declarat, într-un 
interviu acordat ziarului iordanian 
„Al Destour", că forțele 
arabe nu sînt în măsură să-și asu
me responsabilitatea în fața unor 
armate mult mai numeroase și echi
pate cu armament modern. El a spus 
că, în urma întrevederii avute la 
Cairo cu secretarul general al Ligii, 
Mahmud Riad, acesta din urmă a 
hotărît să trimită mesaje urgente 
șefilor de stat arabi în legătură cu 
situația din Liban, cerind, printre 
altele, sporirea forțelor de securitate 
arabe de la 2 000 la 10 000 de oameni.

Potrivit postului de radio Cairo, 
Kuweitul a cerut în mod oficial 
convocarea unei conferințe la nivel 
înalt a Ligii arabe pentru a se pune 
capăt luptelor interne din Liban și 
pentru restabilirea solidarității

Agențiile internaționale de 
informează că, 
spre miercuri, 
intense atît la 
montană a 
aproximativ al luptelor de marți, 
numai în capitală și zona montană, 
situează numărul morților la 99 și 
al răniților la 162.

de 23 August DE PRETUTINDENI

de pace

arabe. 
presă 
marți 
lupte

în noaptea de 
s-au semnalat 
Beirut, cît și în zona 
Libanului. Un bilanț

în 
de-a V-a 
a țărilor 
Pak Sen 
Adminis- 

și-a

COLOMBO 18 (Agerpres). 
continuarea lucrărilor celei 
Conferințe la nivel înalt 
nealiniate, a luat cuvîntul 
Cer. premierul Consiliului 
trativ al R.P.D. Coreene, care 
exprimat convingerea că actuala 
conferință va reprezenta un jalon în 
dezvoltarea mișcării de nealiniere, 
Premierul Consiliului Administrativ 
al R. P. D. Coreene s-a pronunțat în 
favoarea Întăririi unității țărilor ne
aliniate. susținînd necesitatea realiză
rii unui front antiimperialist al aces
tor state.

Vorbitorul a abordat apoi în de
taliu situația critică creată de acțiu
nile S.U.A. și regimtflui sud-coreean 
în Coreea și a avertizat că ea con
ține amenințarea izbucnirii unui 
război. El a subliniat că soluțio
narea problemei coreene trebuie să 
fie realizată pașnic de către poporul 
coreean însuși, fără nici un fel de 
ingerințe străine, și că pentru aceas
ta este necesară retragerea trupelor 
și desființarea bazelor militare stră
ine și înlocuirea acordului de armis
tițiu cu un acord de pace.

*. Președintele Siriei, Hafez El-Assad; 
a subliniat în cuvîntul său că situa
ții internațională actuală se carac- 
terfeează printr-o mare inechitate e- 
conomică. pe de o parte, iar, pe de 
altă parte, prin lupta țărilor neali
niate,' a țărilor în curs de dezvol
tare împotriva 
lor forme de 
o nouă ordine 
pală.

Refeririudu-se .
Liban, pițeședintele Siriei a

rămășițelor si a noi*  
colonialism și pentru 
economică internați»»
apoi la situația din 

______  ____ t spus » 
„Inspirat? de relațiile frățești cu 
Libanul, precum și de un sentiment 
al responsabilității, am depus încă 
de la început toate eforturile posi
bile pentru a se pune capăt lupte
lor și pentru a determina părțile să 
ajungă la o înțelegere prin dialog1*.  
Pe de altă parte, președintele Assad 
a declarat că nu poate exista pace 
echitabilă și durabilă in Orientul A- 
propiat fără retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967 și 
fără restabilirea drepturilor naționale 
ale poporului palestinean.

Președintele Guvernului revoluțio
nar din Panama, Omar Torrijos, a e- 
vocat lupta poporului panamez pen
tru lichidarea rămășițelor coloniale 
de pe teritoriul său, respectiv, a o- 
cupației străine a Canalului Panama 
si zonei adiacente. „Sîntem hotărîți 
să ne materializăm drepturile", a de
clarat el. adăugind că „nimeni nu 
poate Infringe un popor care luptă 
pentru cauza sa justă, indiferent dacă 
acesta este mare sau mic sub raport 
numeric".

Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a declarat că, într-o lume 
care se schimbă rapid, nealinierea 
devine un scut împotriva presiunilor 
externe și catalizatorul noii ordini 
economice internaționale, bazată pe 
egalitate șl justiție. „Noi — a spus 
premierul indian — reprezentăm na
țiuni care, în diversitatea lor, sînt 
unite prin lupta comună pentru liber
tate. egalitate, pace și stabilitate". 
Totodată, primul ministru a relevat 
că nealiniațil „nu sînt nici lumea a 
treia, nici un bloc, ci o parte a lumii 
noastre unice".

în intervenția sa, regele Nepalului, 
Birendra, a apreciat că nealinierea 
este singura alternativă a țărilor în 
curs de dezvoltare, mai ales a celor 
sărace și mici care luptă cu îndir*  
jire pentru ieșirea din înapoierea se
culară în care le-au ținut regimurile 
coloniale sau forțele sociale naționa
le retrograde.’

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ciad, Abdel Kader, referin
du-se la situația economică interna
țională, a subliniat necesitatea sta
bilirii unor preturi mai juste la ma
terii prime, astfel ca țările dezvol
tate să nu profite de pe urma țări
lor în curs de dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Adam Malik, s-a pronunțat 
pentru întărirea cooperării economi
ce între țările nealiniate, apreciind 
că aceasta este necesară pentru fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Șeful delegației statului Mauritius, 
Seewoosagur Rongoolam, vorbind și 
în calitate de președinte al O.U.A., a 
declarat că nealiniațil au o strategie

comună privind viitorul și destinele 
lor. El a descris lupta popoarelor din 
Africa australă, subliniind că fa
milia noilor țări independente a spo
rit în mare măsură datorită și acti
vității țărilor nealiniate.

Președintele Ciprului, Makarios, a 
solicitat sprijinul tuturor țărilor nea
liniate pentru ca „tragedia Ciprului 
să fie reglementată pe calea tratati
velor, în baza hotărîrilor O.N.U. și în 
conformitate cu principiile morale 
de respectare a drepturilor omului". 
Propunînd tratativele ca singura cale 
pentru o soluționare pașnică a pro
blemei cipriote, președintele Maka
rios a declarat că ele pot începe dacă 
sint respectate condițiile care să asi
gure păstrarea suveranității, integri
tății teritoriale, independenței și ne
alinierii Ciprului.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam, Fam 
Van Dong, a arătat, în intervenția sa, 
că pentru a lupta împotriva depen
dentei de orice fel este necesară 
întărirea colaborării dintre țările 
nealiniate și alte țări în curs de dez
voltare. în acest context, el a decla
rat că sprijină toate hotărîrile și re
zoluțiile adoptate sau inițiate de 
nealiniați, îndeosebi cele care se re
feră la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. El a apre
ciat că, în făurirea noii ordini eco
nomice, nealiniații trebuie să se bi- 
zuie pe colaborarea reciprocă și pe 
colaborarea cu țările socialiste ; să 
colaboreze^ de asemenea, cu țările 
dezvoltate,' dar numai cu condiția ca 
acestea să respecte independenta al
tora.

Avertizînd că imperialismul nu ce
dează pozițiile sale, Fam Van Dong 
a evidențiat primejdia ce rezultă din 
încercările forțelor imperialiste de a 
incita țările în curs de dezvoltare 
unele împotriva altora și a subliniat 
că împotriva unor astfel de încercări 
trebuie luptat în colaborare cu țări
le socialiste, cu forțele progresista 
din întreaga lume. •

Conducătorul delegației Birmaniei, 
primul ministru U Sein Win, a spus, 
între altele: Fiecare țară își are 
condițiile și problemele ei specifice, 
pe care trebuie să le soluționeze în 
maniera ei proprie, cea, mai bună 
pentru ea. De aceea, respectarea 
mutuală a punctelor de vedere di
ferite este astăzi absolut necesară 
în lume. Vorbitorul a subliniat, în 
același timp, că mișcarea nealinia
ților nu este un fel de „organism 
supranational" și că ea acționează 
conform principiului consensului, 
principiu ce trebuie menținut 
dezvoltat în continuare.

Președintele Republicii Arabe 
Yemenului, Ibrahim Mohammed 
Hamidi, a insistat 
ca fiecare țară să 
veranitate deplină 
Bale naturale.

Khieu Samphan, ___ .
Zidiului de - Stat al Cambodgiei De
mocrate. a proclamat sprijinul ferm 
și hotărît al țării sale pentru prin
cipiile nealinierii. Evocând îndelun
gatul război purtat de țara sa împo
triva agresori Lob străini, Khieu Sam
phan a declarat: „Noi am depășit 
toate obstacolele și ne-am angajat 
în reconstrucția țării bizuindu-ne in 
principal pe noi înșine". El a evi
dențiat voința de independență și 
suveranitate a Cambodgiei Demo
crate. Pretutindeni pe teritoriul 
nostru — a spus el — unde războiul 
a făcut peste un milion de victi
me. la o populație de 8 milioane — 
domnesc în prezent stabilitatea și 
liniștea. în aceste condiții din ce în 
ce mai favorabile, Cambodgia Demo
crată își făurește instituțiile ei sta
tale. în încheiere, vorbitorul s-a 
pronunțat în favoarea instituirii unei 
noi ordini economice internaționale, 
pe o bază de egalitate.

în cuvîntul său, vicepreședintele 
Irakului, Taha Mohieddin Maarouf, a 
apreciat că prin întărirea solidarității 
țărilor nealiniate și a tendințelor de
mocratice în sinul acestei mișcări se 
exercită o influență puternică asupra 
relațiilor internaționale în ansamblu. 
„Fără participarea activă a țărilor 
nealiniate nu mai pot fi soluționate 
astăzi problemele internaționale mai 
importante" — a arătat el.

Si

i a
El 
sa 

su-
în, cuvintarea 

se bucure de 
asupra bogățiilor

președintele Pre-

în cadrul manifestărilor consacrate 
aniversării sărbătorii naționale a 
României — 23 August — la amba
sadele țării noastre din Praga, An
kara și la Consulatul general al 
României din Kiev au fost organi
zate conferințe de presă, în cadrul 
cărora s-au subliniat semnificația 
actului istoric de la 23 August 1944, 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltatei 
activitatea pe plan extern a parti
dului și statului nostru. La Moscova 
s-a deschis o expoziție reprezentativă 
de artă plastică românească.

în R. P. Ungară, însărcinatul cu 
afaceri a.i. a depus coroane de flori 
la mormintele și monumentele osta
șilor români căzuți pentru elibera
rea Ungariei de sub dominația fas
cistă. în localitățile Miskolc. Debre
cen, Nyergyhaza, Hajduboszormeny, 
Megyaszo și Teiszalok. Au mai fost 
depuse coroane 
ostașilor români 
ged, Oroszhaza,

de flori în memoria 
căzuți la Gyor, Sze- 
Cegled, Cserkeszolo,

Szecsey și Litke.
Consulul general al țării noastre 

Bratislava. însoțit de reprezentanți 
organelor de partid și de stat ceho
slovace. a depus coroane de flori la 
monumentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzuti pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă din 
localitățile Svolen, Piestani și Luce- 
nec.

La Phenian, sub auspiciile Comite
tului administrativ al orașului și 
Asociației de prietenie coreeano-ro- 
mâne, a avut loc o adunare festivă.

în capitala Republicii Peru și în 
orașul Salvador-Bahia, din Brazilia, 
au fost inaugurate săptămîni ale fil
mului românesc. Consulatul general 
al României din Alexandria și filia
la Asociației de prietenie egipteano- 
română au organizat o gală de filma 
românești.

în orașul Stara Zagora din R. P.' 
Bulgaria a fost organizată o aduna
re festivă în cadrul 
dorul României la 
despre însemnătatea

la 
ai

căreia ambasa- 
Sofia a vorbit 
evenimentului.

înscrierea pe ordinea de zi provizorie a viitoarei 
sesiuni a O. N. U. a punctului intitulat:

„Eliminarea pericolelor de război, menținerea păcii 
și accelerarea reunificării independente 

și pașnice
NAȚIUNILE UNITE 18 — Cores

pondentul nostru transmite : Un 
grup de 21 de state socialiste și ne
aliniate, între care și România, au 
înscris pe ordinea de zi provizorie 
a celei de-a 31-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. un punct intitu
lat : „Eliminarea pericolelor de răz
boi, menținerea și consolidarea păcii 
în Coreea și accelerarea reunificării 
independente și pașnice a Coreei".

Cererea de aducere a acestei im
portante probleme în fața Națiuni
lor Unite este însoțită de un mertio- 
randum explicativ. Esența acestuia 
este conținută în proiectul de rezo
luție avansat deja de cei 21 de co
autori atenției statelor membre. Do
cumentul cere încetarea imediată a 
tuturor actelor de intervenție mili
tară străină și de agresiune în Co
reea, retragerea imediată a armelor 
de tip nou și a echipamentului mi
litar, inclusiv a armelor nucleare 
introejuse în Coreea de sud, și în
cetarea acțiunilor ce duc la agrava
rea tensiunii și crearea pericolului 
unui nou război în Coreea.

a Coreei"

• ATLAS MONDIAL 
AL SOLURILOR. Din ini- 
țiativa unor oameni de știință 
sovietici, în cadrul UNESCO se 
desfășoară lucrări pentru alcă
tuirea unui atlas mondial al so
lurilor. Lucrarea cartografică, 
la care participă specialiști din 
numeroase țări, urmează să 
ofere informații despre solurile 
fertile existente . _ 
și fost alcătuite hărți amănun
țite ale Europei, Asiei, Americil 
de Nord și de Sud menite să o- 
fere indicii pentru utilizarea 
solurilor potrivit gradului lor 
de fertilitate.

pe Terra. Au

Ministrul afacerilor externe al Ni
geriei, G. M. Garba, a cerut tuturor 
țărilor nealiniate să-și sporească 
sprijinul față de lupta popoarelor a- 
fricane pentru libertate și împotriva 
politicii de apartheid din Africa de 
Sud.

Șeful delegației Boliviei, Hernan 
Garcia Vespa, a fost primul vorbitor 
din grupul țărilor cu statut de obser
vator în cadrul mișcării nealiniaților. 
Relevînd că principiile politicii ex
terne a guvernului său „coincid cu 
principiile mișcării nealiniaților", 
vorbitorul a arătat că Bolivia este 
interesată să se instaureze o nouă or
dine în relațiile economice internațio
nale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Mali, Charles Samba Cisso- 
ko, a declarat că „țările nealiniate 
dispun în prezent de premisele ne
cesare, precum și de forța politică 
corespunzătoare pentru a obține, prin 
luptă, relații economice noi în lume". 
El a considerat că mișcarea nealinia- 
ților s-a transformat într-o mare for
ță internațională.

Președintele R. P. Mozambic, Sa
mora Machel, a apreciat că este ne
cesar și posibil să se treacă la acțiuni 
concrete ; „Avem pentru aceasta o 
armă puternică : unitatea noastră" — 
a arătat el, evidențiind că numai 
prin schimbarea sistemului actual de 
relații inechitabile se poate asigura 
înaintarea pe calea progresului.

Pentru Republica Burundi, a de
clarat ministrul afacerilor externe și 
al culturii al acestei țări, Bwakira 
Melchior, nealinierea înseamnă, in 
primul rînd, independența țării și 
promovarea unor relații politice și 
economice internaționale democrati
ce. El a relevat că țara sa se situează 
pe poziția solidarității active și mili
tante cu țările care aparțin mișcării 
nealiniaților.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Peru, Jose de la Puente 
Radbil, s-a pronunțat pentru o strîn
să colaborare între nealiniat! și cele
lalte țări în curs de dezvoltare, în 
vederea făuririi atît a noii ordini e- 
conomice internaționale, cît și a unui 
nou sistem de relații politice. El a 
evidențiat marea însemnătate a po
liticii de nealiniere pentru procesul 
democratizării relațiilor internațio
nale.

în cuvîntul său, președintele Con
siliului Prezidențial al R. D. P. a Ye
menului, Salem Robaya Aii, a arătat 
că decalajul între țările în curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate crește, 
iar sesiunile a șasea și a șaptea spe
ciale ale O.N.U. au demonstrat că 
țările nealiniate pot obține rezulta
tele dorite dacă acționează în co
mun.
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.GRAVITATEA CRIZEI DIN ITALIA RECLAMĂ
CON1UCRAREA TUTUROR

ROMA 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : într-un interviu 
acordat ziarului „Paese Sera", Gior
gio Amendola, membru al Direcțiu
nii Partidului Comunist Italian, se 
referă pe larg la perspectivele actua
lei situații politice din Italia. „Prin 
formarea guvernului Andreotti — a 
declarat Amendola — s-a deschis o 
fază de tranziție, care va fi marcată 
de o amplificare a dezbaterii publi
ce în legătură cu soluțiile concrete 
ce urmează a fi date fiecăreia dintre

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres), 
— în cursul raidului lor de săptămî- 
na trecută, îndreptat împotriva Mo- 
zambicului, trupele regimului mino
ritar rhodesian au ucis peste 1 000 
de persoane — informează un co
municat al agenției oficiale de știri 
mozambicane, difuzat reprezentanți
lor presei la Dar Es Salaam. Comu
nicatul precizează că ținta principa
lă a atacului a fost localitatea Nya- 
zonia, unde se află peste 8 000 de re- 
fugiați din Rhodesia.

AFRICA DE SUD

Noi demonstrații 
antiapartheid

JOHANNESBURG 18 (Agerpres).— 
O nouă manifestație antiapartheid, 
cu participarea unui mare număr de 
tineri. în localitatea Kwazakele, a 
fost împrăștiată cu brutalitate de 
politia sud-africană, care a utilizat 
bombe cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc. Poliția a openat 
numeroase arestări. După cum sub
liniază agențiile de presă, toate ora
șele mari sud-africane au cunoscut 
în ultimele două luni ample acțiuni 
de protest ale populației africane 
împotriva politicii de apartheid a re
gimului rasist. Un bilanț provizoriu 
al incidentelor din această perioadă 
relevă că 219 persoane și-au pierdut 
viata și alte cîteva sute au fost ră
nite.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Uniunea Militară Demo

cratică din Spania <u.m.d.» 
este decisă să-și continue activitatea 
în sinul forțelor armate pînă la in
staurarea unei democrații reale 
tară și la liberalizarea armatei 
transmite agenția France Presse, ci
tind surse ale organizației. Ofițerii 
U.M.D. reclamă, între altele, amnis
tierea tuturor prizonierilor politici 
și, sub acest aspect, subliniază ro
lul negativ jucat de „înalta ierarhie 
militară", care în concepția lor 
astăzi „elementul principal ce 
nează democratizarea Spaniei",

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
prezidat, la Teheran, o reuniune con
sacrată studierii liniilor directoare și 
obiectivelor celui de-al VI-lea plan 
de dezvoltare a Iranului. La reuniu
ne. în cadrul căreia șeful statului a 
formulat orientările fundamentale ale 
noului plan de dezvoltare și o serie 
de recomandări privind înfăptuirea 
acestuia, au participat primul minis
tru, Amir Abbas Hoveyda, membrii 
guvernului și al ți înalți funcționari de 
stat iranieni.

in

este 
frî-

FORȚELOR DEMOCRATICE"
probleme". După ce a arătat că 
nimeni nu poate avea în vedere că 
s-ar rămîne la infinit în formula 
actuală, după cum nu este posibil 
nici să se dea un termen prestabilit 
actualului guvern, Amendola a afir
mat că durata acestuia va depinde 
„de capacitatea sa de a face față 
nevoilor țării și de a transpune în 
fapt acea parte din program care re
prezintă un progres față de trecut".

Referindu-se la recentele luări de 
poziție exprimate de președintele 
Partidului Republican, Ugo la Mal
ta, în sensul necesității intrării co
muniștilor în guvern, Giorgio Amen
dola a spus : „Cred că Ugo la Malfa 
a relevat o exigență a țării, și anu
me aceea de a se depăși faza tran
zitorie. Este evident că gravitatea 
crizei reclamă cît mai curînd posibil 
un efort de amplitudine națională și, 
ca atare, un guvern bazat pe cele 
mai largi consensuri, cu contribuția 
directă a comuniștilor".

în încheiere, Giorgio Amendola a 
subliniat că „votul de la 20 iunie a 
învins tentativele care urmăreau să 
mențină vechile discriminări și a 
deschis calea acelei întîlniri și a a- 
celui acord dintre comuniști, socia
liști, democrat-creștini și alte forțe 
democratice de natură să dea viață 
unui guvern de unitate democratică 
și națională".

Condamnări. La Lago3* d01 
foști salariați ai firmei „Lockheed" 
au fost condamnați de justiția nige- 
riană pentru faptul de a fi folosit 
situația lor oficială pentru introdu
cerea ilegală de armament în Ni
geria. în urmă cu o lună, la Lagos 
a avut loc un alt proces, în cadrul 
căruia au fost condamnați foști sa- 
lariați ai firmei „Lockheed" care se 
ocupau cu contrabanda de armament.

Centralele nucleare rePre- 
zentau la sfîrșitul anului 1975 
proape 5 la sută din capacitatea 
mondială de producere a electrici
tății — se arată într-un raport al 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.). Deși pre
țul uraniului a crescut de patru ori 
în ultima vreme iar costul îmbogăți
rii lui s-a dublat — adaugă rapor
tul — energia nucleară rămîne mai 
ieftină decît cărbunele și aceste 
două surse de energie sînt mult mai 
economice decît petrolul pentru pro
ducerea de electricitate.

a-

Proiectul de rezoluție face apel la 
toate statele membre ale O.N.U. să 
se opună tuturor actelor de imixti
une în treburile interne ale Coreei, 
precum și susținerii așa-zisei teorii 
a „celor două Coree", de natură să 
împiedice reunificarea țării. Totoda
tă, în document se exprimă speran
ța că reunificarea țării va fi înfăp
tuită de poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec din afară, prin ase
menea forme cum sînt negocierile, 
dialogul în cadrul unui mare con
gres național, care să reflecte voința 
întregii națiuni, în conformitate cu 
cele trei principii ale independentei, 
reunificării pașnice a țării și marii 
unități naționale, principii care au 
fost clarificate în Declarația comună 
a nordului și sudului Coreei din 4 
iulie 1972.

în încheierea proiectului de rezo
luție se reafirmă că comandamentul 
Națiunilor Unite din Coreea trebuie 
să fie dizolvat imediat, toate trupe
le străine staționate în sudul țării 
sub steagul O.N.U. trebuie să fie 
retrase, iar acordul de armistițiu să 
fie înlocuit cu un acord de pace. De 
asemenea, se cere să fie luate cît 
mai repede posibil măsuri substan
țiale pentru realizarea acestor obi
ective.

întrevedere a președintelui 
ales al Mexicului cu 

conducători ai P.C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — Președintele ales al Mexi
cului. Jose Lopez Portillo, a avut o 
întrevedere cu conducători ai Parti
dului Comunist Mexican — informea
ză săptămînalul „Oposicion", citat da 
agenția Prensa Latina. S-a precizat 
că discuțiile au fost axate asupra u- 
nor probleme importante ale situației 
actuale a tării și asupra punctelor da 
vedere ale părților respective pri
vind rezolvarea acestora. Delegația 
P.C. Mexican a fost condusă de se
cretarul general Arnoldo Martinez 
Verdugo și de fostul candidat pre
zidențial din partea partidului. Va
lentin Campa.

în cadrul întrevederii. Lopez Por
tillo a evidențiat o serie de propu
neri fundamentale ale Planului gu
vernamental. la elaborarea căruia se 
lucrează încă. La rîndul său, dele
gația P.C. Mexican a reafirmat ne
cesitatea unei reforme electorale și a 
unei amnistii pentru deținuții poli
tici.

„Actuala etapă a luptei poporului angolez 
impune crearea unui partid al clasei muncitoare, 

pe principiile marxism-leninismului" 
Declarația primului ministru al R. P. Angola

LUANDA 18 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Populare 
Angola, Lopo do Nascimento, a de
clarat, în cadrul unui miting organi
zat la Cabinda, că în actuala etapă 
a luptei poporului angolez, angajat 
în edificarea unei noi societăți, s-au 
creat condițiile pentru înființarea 
unui partid al clasei muncitoare, a- 
vînd la bază principiile marxist-le- 
niniste. Relevînd contribuția deose
bită a Mișcării Populare pentru Eli-

berarea Angolel în obținerea victo
riei împotriva colonialismului, im
perialismului și reacțiunii interne, 
vorbitorul a arătat că M.P.L.A. și-a 
îndeplinit rolul său istoric de elibe
rare a patriei. Acum, pentru rezol
varea cu succes a sarcinilor de re
construcție națională se impune for
marea unui partid al clasei munci
toare, cu un program și o structură 
organizatorică precise.

STATIA AUTOMATĂ „LUNA-24" 
A ASELENIZAT

Intensă activitate la bordul navei „Saliut-5"
începînd de ieri, 

buletinele despre acti
vitatea cosmică sovie
tică, paralel cu vești
le referitoare la ex
periențele efectuate 
de echipajul stației 
orbitale „Saliut-5“ — 
Boris Volinov și Vi
tali Jolobov. au inclus 
date de un real inte
res despre evoluția 
stației automate „Lu
na 24“, care s-a așe
zat lin pe suprafața 
Lunii, la ora 8,36 (ora 
Bucureștiului). Asele
nizarea s-a produs în 
una din zonele de 
sud-est ale Mării Cri
zelor, cu coordonatele 
selenografice 12 grade 
și 45 minute latitudi
ne nordică, 62 grade și 
12 minute longitudine 
estică. Plasată pe or
bită lunară la 14 au
gust, stația automată 
a fost supusă unor 
corectări de traiecto
rie la 16 și 17 august, 
în dimineața de 
miercuri au fost puse 
în funcțiune motoare
le de frînare. care au 
asigurat coborîrea Ițnă

în punctul prevăzut. 
Măsurătorile teleme- 
itrice arată că. toate 
sistemele stației func
ționează în mod nor
mal. Ulterior, s-a tre
cut la realizarea pro
gramului prevăzut pe 
suprafața Lunii.

Acestea sînt datele 
oficiale difuzate de a- 
genția T.A.S.S. Avînd 
In vedere anterioarele 
„incursiuni selenare" 
sovietice, mai cu sea
mă rodnica activitate 
a „lunamobilului" care 
de la fața locului a 
transmis pe Pămînt 
date 
țioase, 
poate 
noul 
ofere 
care să contribuie la 
descifrarea altor taine 
ale Lunii.

în așteptarea noilor 
știri despre activita
tea stației selenare au
tomate „Luna 24“, 
specialiștii notează din 
numeroasele realizări 
ale stației periterestre 
pilotate „Saliut-5“, în 

. cele șase săptămîni de

pe
extrem de pre- 

este cît se 
de posibil ca 
experiment să 
noi elemente

activitate a echipaju
lui Boris Volinov și 
Vitali Jolobov, o serie 
de cercetări impor
tante, ca : spectrogra- 
fierea Soarelui și a 
atmosferei terestre, 
studierea mutațiilor e- 
reditare în organism, 
cultivarea de cristale 
în condiții de impon
derabilitate. Se află 
încă „pe rol“ nume
roase alte lucrări, 
printre care fotogra
fierea și spectrografie- 
rea unor zone ale 
U.R.S.S., pentru stu
dierea unor structuri 
tectonice și descoperi
rea de teritorii care 
conțin zăcăminte de 
țiței sau minereuri. 
Echipajul a transmis 
deja materiale foto 
care s-au dovedit a fi 
foarte utile 
construirea 
lei feroviare 
Amur.

Iar știrile 
de pe ambele corpuri 
cosmice sovietice.

pentru 
magistra- 

Baikal-
continuă

1. DUȚA
Moscova

• MUZEUL SOLIDA
RITĂȚII. Pentru sprijinirea I 
democraților chilieni, un număr 
de cunoscuți artiști din Chile, 
actualmente în exil, au organi
zat, pe bază de donații, un ori
ginal muzeu, cuprinzând opera 
de mare valoare ale unor crea
tori renumiți, cum ar fi Picasso, 
Henry Moore, Matta. Violetta 
Parra ș.a. Originalitatea acestui 
muzeu (denumit Muzeul inter
național al rezistenței «Salva
dor Allende») constă în faptul 
că nu dispune de vreun sediu 
unde să fie expuse operele res
pective, ci doar de un catalog 
și un fișier, cuprinzând caracte
risticile fiecărei opere și scurte , 
expuneri de motive ale donato
rilor — care, de fapt, constituie 
tot atîtea declarații de solidari
tate cu cauza poporului chilian. 
Din vînzarea acestor opere ur
mează a se constitui un fond 
de solidaritate cu patrioții chi
lieni.

• CRIZĂ..? ONO
MASTICĂ. Dacă ești suedez 
și te cheamă Johansson riști să 
dai de necazuri : într-adevăr, 
Johansson reprezintă numele 
cel mai răspîndit din Suedia, 
fiind purtat de unul din fie
care 15 locuitori. Pe lingă cel 
380 000 Johansson-i mai există 
370 000 Andersson-i, 239 000 Nil- 
sson-i, 209 000 Karlsson-i, 170 000 
Larsson-i și 150 000 Svensson-1. 
în total, 20 de nume de familie 
sînt împărtășite de nu mai pu
țin de 40 la sută din populația 
țării. 57 de pagini din cartea 
de telefon a orașului Stockholm 
sînt rezervate numai diferiților 
Andersson-i (din care cei pe 
care ii cheamă Sven Andersson 
ocupă două pagini !). Pentru a 
face fată acestei veritabile crize 
onomastice, autoritățile îndeam
nă pe cetățeni să-și schimbe 
numele, recurgînd la combina
ții de cuvinte care desemnează 
obiecte din natură, de exemplu, 
Bergkvist (stîncă + ramură) 
sau Malmstrâm (minereu + 
rîu). Pentru elaborarea de noi 
asemenea combinații autorită
țile au hotărît să recurgă la ser
viciile unui computer.

• „FAPTUL DIVERS 
PE MICUL ECRAN". Esta 
titlul unei originale emisiuni a 
televiziunii franceze care-și 
propune să înfățișeze, săptămî- 
nă de săptămînă, faptul divers 
considerat cel mai interesant 
pentru perioada respectivă, in
diferent de țara unde s-a petre
cut. Departe de a se axa pe 
senzaționalul gratuit, emisiunea 
urmărește să prezinte, în pri
mul rînd, condițiile sociale con
crete care au generat întâmpla
rea respectivă.

• VEHICUL CU 
FUNCȚII MULTIPLE. p°*-  
te fi pe rînd avion, ambarca
țiune cu motor sau glisor dea
supra întinderilor de gheață — 
un asemenea original vehicul, 
cu triplă funcție, reprezintă o 
recentă creație a unor specia
liști britanici. Pornindu-se de 
la un model obișnuit de „hover- 
craft“ — vehicul ce se depla
sează pe pernă de aer — acesta 
a suferit o serie întreagă de 
modificări, pentru a-1 face apt, 
îmbinîndu-se principiile hidro 
și aerodinamicii, să se treacă 
direct, pe baza anumitor mane
vre, de la alunecarea pe deasu
pra apei la înălțarea în aer.

• TAINA UNUI NAU
FRAGIU. O galeră datind 
din secolele XVI sau XVII a 
fost descoperită de pescari în 
Marea Adriatică, în dreptul 
portului iugoslav Dubrovnik. 
Lungă de 28 metri și largă de 
aproape 10 metri, nava conține 
circa 40 de cufere, în greutate 
totală de 16 tone, aflate într-o 
stare excelentă, și patru tunuri. 
Obiectele găsite în cufere — 
sticlărie și oglinzi de Murano, 
perle, cuțite provenind dintr-un 
atelier german, clopoței auriți, 
fir de aur — permit să se pre
supună că nava se îndrepta spre 
Orient. Pînă acum nu s-a putut 
dezlega misterul naufragiului 
acestei nave. Arhivele din Du
brovnik, care menționează, in- 
cepînd din anul 1629 și pini 
astăzi, toate naufragiile petre
cute în fața coastelor sale, nu 
furnizează nici un element care 
ar putea duce la elucidarea a- 
cestui caz.

• AVERTISMEN
TUL EXPEDITORULUI 
ANONIM. Pe adresa mu
zeului de artă Brooklyn din 
New York a sosit, recent, un 
pachet. Expeditorul : un ano
nim. Desfăcînd ambalajul, per
sonalul a dat de un tablou al 
celebrului pictor impresionist 
francez Auguste Renoir. Uluire 
generală, deoarece tabloul fu
sese furat în 1974 din același 
muzeu. într-un bilet găsit lin
gă tablou se spunea : „Muzeele 
din Statele Unite au nevoie de 
paznici înarmați. Nu va mai 
dura mult și asupra muzeelor 
șe vor săvîrși atacuri cu arma 
în mină". Conducerea muzeului 
și reprezentanții poliției au de
clarat că autorul furtului și al 
restituirii le este necunoscut. în 
orice caz. e vorba de un individ 
cu o originală tresărire de con
știință. dacă realmente a fost 
un hoț...
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